esforçando-se para soluções, difíceis em tempos de pandemia. Complicado agradar. Luciano Almeida
tem sido, como cidadão e como
prefeito, dedicado nas soluções.

ÓBITOS
Foram registrados, ontem,
em Piracicaba, 13 óbitos, e o município chega a 691 mortos. Uma
crise sanitária sem precedentes e
o Capiau, além do lamento e da
expressão de sentimentos a todas
as famílias, fica mais triste ainda
porque erro em cima de erro no
começo da pandemia: sem pedagogia para o que deveria ser feito
e o atraso na encomenda de ou
das vacinas, além de desobediência de parte do povo em relação ao
uso das máscaras. Lamentável,
Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, Jair Messias Bolsonaro. Lamentável, repetimos.
CURADAS — I
Por outro lado, o Brasil registra 11.436.189 milhões de
pessoas curadas da Covid-19,
segundo dados do Ministério da
Saúde. O número de pessoas curadas no Brasil é superior à
quantidade de casos ativos
(1.244.660) que são os pacientes
em acompanhamento médico.
CURADAS — II
O registro de pessoas curadas
já representa a grande maioria do
total de casos acumulados (87,9%).
As informações foram atualizadas
às 17h30 desta segunda-feira (5)
e enviadas pelas secretarias estaduais e municipais de Saúde.
TRILHOS
O pátio da Prefeitura de Piracicaba tem sido motivo de reclamações pela falta de fiscalização. Um
veículo S10 tem frequentado bastante o local e, apesar de questionamentos, nada foi feito. Um alerta, sem muitos detalhes, à Administração Municipal. Só alerta.
COVARDE
Chamar o prefeito Luciano
Almeida (DEM) de “covarde” tem
sido saída para parte da Direita
piracicabana. Mas o prefeito tem
se pautado em dados e na ciência,
Edição: 12 páginas

EDUCAÇÃO
O secretário de Educação,
João Marcos Tomaziello, tem
sido cirúrgico na organização de
sua equipe, sempre dedicada,
mas quem “dá ordens” — entre
os fofoqueiros da política — é a
fiel escudeira da antiga secretária. Coisas de Administração.
DESMANDO
Após derrubar as supervisoras, a mesma escudeira da antiga
secretária bate no peito e mostra
quem “dá ordens”, além das fortes indiretas nos status de rede social. Faz parte da “briga” política?
REGINA
De volta ao Fundeb, a diretora Regina Machado, da Escola
Municipal Joaninha Morganti,
deve ser eleita para a presidência do Conselho, e que ressurgiu
após ultrapassar enormes dificuldades. Uma guerreira! O
Fundeb é de importância total
para o setor. Que os conselheiros tenham um ótimo mandato.
PERSEGUIÇÃO?
Funcionários públicos, comerciantes e empresários têm alegado que, de diversas maneiras,
a gestão pública local tem perseguido "opositores". Não é isso que
pensa o Capiau, mas a oposição
ao prefeito Luciano Almeida
(DEM), pelo jeito, começa a se formar, pouco mais de 100 dias depois. Vamos aguardar os 200. Aliás, o prefeito precisa mais tempo.

Unimed Piracicaba aplica vacinas:
profissionais da segurança pública
Serão vacinados cerca de 1.900 profissionais de segurança das Polícias Militar,
Rodoviária, Civil, Florestal, técnico científica, federal, bombeiros e Guarda Civil
Até a próxima segunda (12),
a equipe de enfermagem da Unimed Piracicaba participa, no 10º
Batalhão de Polícia Militar do Interior, da aplicação da primeira
dose da vacina contra Covid-19
em profissionais de segurança
pública — polícia militar, rodoviária, bombeiros, florestal, civil,
técnico científica, federal e guarda civil municipal. No total, são
cerca de 1.900 integrantes das
forças de segurança. Esta é mais
uma ação de combate ao novo
coronavírus da Cooperativa Unimed Piracicaba, que conta com a
parceria da Apas (Associação Policial de Assistência à Saúde),
Governo do Estado de São Paulo,
Secretaria de Saúde e Vigilância
Epidemiológica do município.
DRIVE-THRU — A estrutura da vacinação conta com sistema de drive-thru para evitar
aglomerações. E mais: as aplicações acontecem das 9h ao meiodia e das 13h às 16h. Ao lado do
tenente-coronel Rédua, o presidente da Unimed Piracicaba, Carlos
Joussef, participou da abertura da
campanha e, ainda, aplicou a primeira dose em um dos militares.

Divulgação/Unimed Piracicaba

A partir da esquerda: o presidente da Unimed Piracicaba, Carlos Joussef; o tenente-coronel
Rédua; a sargento e presidente da Apas, Carmen Leite; a subcomandante major Silvia
Andréia Mantoani e o superintendente da Cooperativa, Sérgio Furtuoso
Divulgação/CCS

CESTAS BÁSICAS

DESGASTE
É bom se lembrar do ex-presidente Tancredo Neves — que passou por inúmeros cargos na vida
pública — , pois, quando governador de Minas Gerais, foi cobrado
para acomodar muita gente. Eleito
com boa margem de votos, ele dizia que iria gastando o prestígio
conquistado nas eleições. É assim sempre. A história se repete.

Deputado estadual Alex de
Madureira, primeira dama
Andréa Almeida e secretária Euclidia Fioravante: cestas recebidas pelo Fussp
(Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba) serão
doadas para famílias cadastradas, em Piracicaba. A4

Fiesp e
Sesi lançam
campanha
de arrecadação
de alimentos

SEM BASE
Mas já se fala, à boca pequena, em impeachment do prefeito
Luciano Almeida (DEM), o que é
um absurdo, sem sentido, e há, na
própria base, alguns inconformados com a traição. É mesmo?

Divulgação/CCS

REVITALIZAÇÃO
A Hyundai e o Simespi (Sindicato Patronal das Indústrias e
Fundições) são parceiros da Prefeitura de Piracicaba na revitalização do maior ecoponto da cidade, no Jardim Oriente. A3

Divulgação

FARMÁCIA DE ALTO CUSTO
Todos os medicamentos entregues pela Farmácia de Alto Custo são fornecidos pelo governo estadual e há falta na Região de Piracicaba, conforme denúncia da deputada Bebel (no destaque). A6

O presidente da Fiesp e do
Sesi-SP, Paulo Skaf, avalia que
nesse momento de pandemia da
Covid-19 uma das grandes preocupações é com a falta de alimentos na mesa de muitas famílias.
“Por esse motivo, a Fiesp e o SesiSP iniciam campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis
para distribuição às famílias com
maior vulnerabilidade social em
todo o estado de São Paulo, sem
uma data limite prevista para encerramento”, afirma Skaf. A4

José Luiz Ribeiro
recebe alta do
Hospital Unimed
Nessa terça-feira (6), José
Luiz Ribeiro, vice-presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, recebeu alta do Hospital
Unimed Piracicaba depois de 105
dias de internação, sendo 89 deles na UTI (Unidade de Terapia
Intensiva). Nesse período, ele recebeu os cuidados de médicos e
equipe multidisciplinar do complexo (enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional). Segundo o departamento de
Comunicação e Marketing da Unimed Piracicaba, o paciente segue
para casa, onde dará sequência ao
tratamento e restabelecimento da
saúde. Ribeiro apresenta boa evolução diária no quadro clínico.
Mais um motivo para a equipe
Unimed Piracicaba comemorar,
pois se dedica, diariamente, no
restabelecimento de pacientes
com Covid-19 e outras doenças.
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Nem impeachment
nem quarentena

Vacinismos
Camilo Irineu
Quartarollo

A

rtistas e celebridades retrô
voltam para
espantar a propaganda negacionista, mas
ainda não chegou a
nossa vez. Com fechamentos de restrição em algumas cidades não houve assaltos
a supermercados, mas tem gente pondo a mão nas vacinas.
Alguns influentes vacinam
familiares, alegando “amor”. A
vigência da “ética própria”, do
“nóis-pode”. Uns privilegiados
vão aos EUA e lá tomam a vacina, outros fretam jatinhos
para tomar a Soberana em
Cuba. A população invisível, ora
o povo, quantas ampolas são...
Somos 210 milhões menos 4.000,
5.000 pessoas que morrem diariamente. Quem sabe, até o IBGE
padece de falta de verbas!
Com o aumento exponencial
da transmissão, veio a pressão

dos “contra isolamentos” – que funcionou bem
em países e na vizinha
Araraquara, não querem parar nem por um
segundo; assim também
quem está “com a corda
no pescoço” em sua lanchonete, sem proteção de
auxílio governamental.
Quem se vacina primeiro?
Em São Paulo houve uma seguradinha na vacinação dos idosos e decidiu-se vacinar duas categorias, policiais e professores, com
maior exposição ao vírus, e com isso
os policiais podem atuar com menos riscos e os professores podem
ficar cara a cara com alunos futuramente vacinados. Também se
vacinam os prioritários de 68 anos,
mas os de 67, 66, aguardam...
Os da linha de frente agora
seriam mesmo os coveiros. A logística é para prover caixões, sacos
pretos e evitar contaminação dos
lençóis freáticos. Luta e luto na
trincheira da morte, mas os templos religiosos ainda se acham ile-

O vírus põe
máscaras de
oxigênio em
negacionistas,
quebra protocolos,
mata políticos
sos, reabrem-se. E depois de catorze dias vão benzer os corpos?
Os mais fracos, idosos, indígenas foram os primeiros. Pela regra da exposição, a categoria dos
motoristas de ônibus, lixeiros, jornalistas e outros também “merecem” tomar vacina primeiro? Depois outras corporações entrarão
por certo e vão à Justiça por isso! O
efeito dominó se instaurando a regra dos mais idosos prioritários,
dos velhinhos, se torna mais lenta.
Entretanto, em se falando em
exposição, quem mais se contaminou pelas cepas que chegaram de
jatinhos ou avião de carreira foram pessoas que moram distante
do núcleo das cidades, os periféricos, esquecidos na longa e histórica fila do descaso social. Os que

Gaudêncio Torquato
poderiam contaminar o motorista e o cobrador. Esses cidadãos
computados na roleta dos ônibus de horários reduzidos, de
vida árdua, que nem o governo
federal os conhecia antes do primeiro auxílio emergencial. São os
que mais morrem, se expõem diariamente na cidade e à noite
voltam, infectados ou não, às
casas apertadas, e proibidos de
dançar, cantar, regozijar-se com
seus iguais, fora da moradia.
O vírus pode contaminar
também os que se acham ilesos
em seus mundos de vidro fumê,
climatizados. O vírus põe máscaras de oxigênio em negacionistas,
quebra protocolos, mata políticos,
homens bonitões, mulheres charmosas, entubados sem a anestesia dessa política de má sorte.
Vacine-se já.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente e escritor, autor do livro
A ressurreição de
Abayomi entre outros

Lockdown e cuidados com a explosão social
Dirceu Gonçalves

O

clima decorrente da Covid 19 é de fundo do poço.
Hospitais cheios, filas para
a internação de pacientes cujo tratamento exige urgência e políticos
divergindo e tentando tirar algum
proveito da desgraça que se abate
sobre a população, formam o quadro negativo. Em vez de terem tanta razão do que afirmam, os governantes deveriam fazer autocrítica
para verificar onde erraram e levou a pandemia a recrudescer.
Atentar, por exemplo, que as quarentenas parece não ter dado certo, pois é onde ocorreram que a situação hoje se encontra pior..
As escaramuças em torno do
mal – leitos, UTIs, oxigênio, vacinas – em nada contribuem para
a solução dos problemas e nem à
conscientização do povo sobre a
gravidade do momento. Pelo contrário, levam as pessoas à incredulidade e a não se protegerem
convenientemente. Tem faltado à
população a orientação segura e
sem a sinistrose que se criou. Os
governos certamente seriam melhor compreendidos se antes de
exigirem distanciamento e o recolhimento pessoal, tivessem ado-

tado providências para que o mesmo cidadão que não se aglomera
nas ruas, bares, restaurantes e
outros estabelecimentos não tivesse que utilizar veículos lotados
no transporte público. Finalmente, agora resolveu-se escalonar a
entrada e saída ao trabalho, o que
vai diminuir a lotação dos veículos, mas também será importante
impedir passageiros em pé e multar quem insistir. Outra providência para o momento é incentivar o home-office, além de proibir (e fiscalizar) a realização de
qualquer tipo de reunião, festa ou
comemoração em ambiente público ou privado. Outros pontos são
manter as atividades econômicas
mediante o protocolos sanitários,
e providenciar mais vagas hospitalares ou, pelo menos, retornar
ao funcionamento os hospitais de
campanha e leitos fechados meses atrás quando se pensava estar terminando a pandemia.
Estamos rumando para novo
trancamento nas atividades. Já
passou muito da hora de os adversários deixarem de lado suas
diferenças e seguirem numa mesma direção. Lembrar que toda
medida restritiva traz efeitos colaterais, muitos deles altamente

Ninguém pode
ignorar e agir
sem considerar o
problema
econômico-social
decorrente do
lockdown
danosos. Não se esqueçam dos
vulneráveis que se forem impedidos de fazer seus pequenos trabalhos começam a passar fome
imediatamente. Estes precisam
ser apoiados de alguma forma
para não se tornarem combustível para a revolta social, cujas
consequências são imprevisíveis.
O momento é grave. Ninguém pode ignorar e agir sem
considerar o problema econômico-social decorrente do lockdown ou medidas restritivas. Existem coisas – especialmente a
fome – que não podem esperar.
O governo federal já obteve as
autorizações legislativas necessárias e vai instituir o auxilio
emergencial aos carentes, Também está para decretar medidas
de socorro aos negócios, antecipar o 13º salário e oferecer carência de quatro meses no desconto dos empréstimos consig-

nados de aposentados, pensionistas e servidores tomadores
desse tipo de crédito. Que não
retardem as medidas porque
elas, além de socorrer os diretos
interessados, ainda colocarão
dinheiro no mercado. Governadores e prefeitos que vêem a necessidade de cessação de atividades, também devem se preparar para, humanitariamente, destinar parte de seus orçamentos ao
socorro dos necessitados. Isso,
além de evitar sofrimento, servirá
para evitar a convulsão social.
Quanto à população, resta apenas a opção de atender às restrições impostas. Usar máscara, manter distanciamento pessoal, evitar
aglomerações e lavar as mãos seguidamente com água e sabão ou
álcool-gel. E esperar a vez de cada
um tomar a vacina, mas, mesmo
assim, continuar vigilante até a
Covid-19 perder força e deixar de
infectar a matar em nosso país.
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br

O Centro tenta um caminho para 2022
Caio Bruno

U

ma das mostras de que o
Brasil é um
país que precisa acertar as contas com o
passado é que em todo
dia 31 de março, aniversário do golpe civilmilitar de 1964, cria-se um clima
de certa apreensão entre a classe
política e setores da sociedade sobre qual vai ser o comportamento das Forças Armadas perante a
data. Se vão celebrar, rememorar,
silenciar ou fazer um mea culpa.
Esse sentimento se tornou
maior e com mais destaque a
partir de 2019 com Jair Bolsonaro, ex-capitão do Exército e
defensor do Regime Militar alocado na cadeira de presidente da
República. De lá para cá, foram
três anos de celebração por parte de integrantes do governo.
Neste pandêmico ano de 2021
a temperatura subiu ainda mais
devido às trocas efetuadas por Bolsonaro no Ministério da Defesa e
no comando das Forças Armadas

em plenas vésperas do
31 de março. Fato inédito desde a redemocratização e que gerou a
velha ansiedade e temor
por algum caminho
fora da Constituição.
Aproveitando-se
do momento, os governadores tucanos João
Dória (SP), Eduardo Leite (RS), o
ex-ministro de Bolsonaro Luiz
Henrique Mandetta (DEM), os
ex-presidenciáveis Ciro Gomes
(PDT), João Amoedo (Novo) e o
apresentador de TV Luciano
Huck (sem partido) divulgaram
manifesto a favor da democracia. O texto, entre outras coisas,
prega o “respeito à Constituição,
as liberdades individuais, ao estado democrático” e pede união
contra o “autoritarismo” e pela
“consciência democrática”.
A iniciativa deve ser vista
além do que uma louvável defesa da normalidade e do respeito às leis. É uma tentativa legítima dos signatários, pré-candidatos a presidente, de se colocarem no xadrez eleitoral para 2022
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A missão é
buscar ser um
contraponto a
polarização entre
o atual presidente
e uma eventual
candidatura do exmandatário Lula
quando Bolsonaro tentará a reeleição. A já famosa articulação
de uma candidatura de centro.
Pule de dez, que metade dos
autores do manifesto não estarão
com seu nome na urna ano que
vem para o cargo máximo da nação. Mandetta, na verdade, aproveita a exposição positiva para se
cacifar ao governo do Mato Grosso do Sul, Leite não tem maioria no
PSDB para vencer Dória em prévias e provavelmente tentará a reeleição ao Piratini e Luciano Huck
caminha mais para ser o sucessor
de Fausto Silva nos domingos da
Rede Globo do que para o Planalto.
A missão, na realidade, é buscar ser um contraponto a polarização entre o atual presidente e uma
eventual candidatura do ex-mandatário Luiz Inácio Lula da Silva
(PT). É possível? Sim. Mas é tarefa que exigirá de todos os atores
citados e dos demais que se enquadram no projeto, grande esforço de pacto, negociação e união
já no primeiro turno. A conferir.
———
Caio Bruno, jornalista, especialista em
Marketing Político;
caio.cbruno@gmail.com

N

em impeachment nem golpe. Essa é a conclusão deste analista
político sobre o episódio
que culminou com a saída dos comandantes
do Exército, da Marinha e da Aeronáutica
do governo Bolsonaro. E os motivos são claros: as circunstâncias
não propiciam o afastamento do
presidente pela via congressual e
nem uma quartelada com apoio
dos quartéis para conferir ao
mandatário a condição de ditador ou dar-lhe mais poder do que
prescreve a carta constitucional.
Comecemos com a leitura do
momento em que vive o país. A
pandemia que já ceifou a vida de
cerca de 320 mil pessoas é uma
gigantesca sombra que cobre a
população, causando pavor e tolhendo seus movimentos, principalmente as grandes mobilizações
populares. Sem povo, sem o clamor incessante da grita social,
afasta-se o risco de impeachment,
eis que os representantes costumam tomar decisões com um olho
em seus interesses e outro nas ruas.
Ora, na seara dos interesses
individuais e grupais, ao que se infere, as coisas caminham ao gosto
do freguês, no caso o núcleo parlamentar que forma maioria nas casas congressuais. O Centrão avança todo tempo na roça governamental, ganhando cargos e posições e aumentando sua influência sobre o presidente. Bastou um
recado no puro idioma franciscano - “os remédios são amargos”
-, dado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para
que o capitão aceitasse sua indicação para nomear a deputada Flávia Arruda (PL-DF) como ministra da articulação institucional.
O Centrão percebe que sua
pressão gera efeitos junto ao Executivo. E usará esse método para
calibrar sua caminhada até o pleito eleitoral de 2022, se não saltar
do barco antes de borrascas que
façam naufragar o transatlântico presidencial. Este, por sua vez,
precisa do rolo compressor dos
centralistas para evitar emboscadas e jogadas brutas do time parlamentar, principalmente da oposição, comuns em ciclos próximos
ao pleito. Portanto, nos vãos da
política, cabe fechar todos os buracos. No Senado, o estilo moderado de Rodrigo Pacheco parece
não aceitar bombas de efeito demolidor, como impeachment.
Na área militar, teria havido
uma operação traumática, longe,
porém, de provocar sequelas de alto
grau. Com a demissão dos comandantes das Forças, Bolsonaro, sem
querer, conseguiu torná-las mais
unidas em torno de seu ideário funcional. Conversas com renomados
nomes do Exército apontam para
esta hipótese. O princípio constitucional que as torna instituições do
Estado e não de Governo é o lume

que guia e guiará as
Forças. Não há clima,
não há motivos, não
há motivação, não há
condição para qualquer gesto ou ruptura
da letra constitucional.
Pensar diferente é
ignorar a trajetória das
FFAA no país. São profissionalizadas. O dilema
que hoje enfrentam é o de ver inseridos na máquina governamental
quadros da ativa. Não há objeção
sobre a participação de militares
da reserva na gestão pública. Mas
há certo mal-estar com a entrada
no Executivo de perfis ainda na
ativa. O general Edson Pujol, excomandante do Exército, expressava com muita clareza seu ponto de
vista sobre a politização das Forças. A César o que é de César e a
Deus o que é de Deus. Parecia dizer.

As frentes política
e militar atuarão
nesses tempos
nebulosos sob o
condão do bom
senso, evitando
oportunistas
Bolsonaro tentou, sim, politizar as Forças, chegando, certa
feita, a proclamar: “meu Exército”. Com boa vontade, podemos,
até, inferir que se referia à corporação onde serviu, o Exército. Mas
o pronome abriga a ideia de que a
Força lhe dá apoio, engaja-se ao
bolsonarismo, é aliada de seu escopo. Nada mais errado. As três
Armas dão suporte à Constituição e como instituições de Estado, preservam a res publica e todos os eixos que a sustentem.
A disciplina, sob a qual se instala a hierarquia, é regra inafastável das Forças Armadas. É o princípio que lhe confere respeito e admiração. Por isso, os militares procuram preservá-la, sob a crença de
que se trata de um manto protetor.
O critério de antiguidade, por exemplo, é norteador de decisões. O capitão Bolsonaro sabe muito bem disso. E o general Braga Netto, agora
ministro da Defesa, sob o receio de
aumentar as tensões, escolhe os três
novos comandantes das Forças entre os mais antigos. Alívio geral.
Em suma, as frentes política e
militar atuarão nesses tempos nebulosos sob o condão do bom senso, evitando que fogueiras acesas
por oportunistas de plantão (dos
lados da situação e da oposição) não
provoquem incêndio nos pilares da
República. Não alimentarão radicais. Essa é a leitura que nos afasta
de impeachment e de quartelada.
———
Gaudêncio Torquato,
jornalista, escritor,
professor titular da
USP e consultor político Twitter@gaud
t o rquato; Blog www.
observatoriopolitico.org

O sentido? Sentir!
Natalia Mondoni

N

a semana passada, a psicologia moderna perdeu
Contardo Calligaris, genial psicanalista italiano que viveu
por muitos anos no Brasil. Autor
de livros excepcionais, semana
passada relembrei uma frase dele
que divido com vocês “Acho que
a gente procura sentido demais
para a vida. Uma das razões para
a infelicidade, eu acho, vem dessa incapacidade de viver com leveza, de conviver com o fato de
que a vida não tem sentido”.
E talvez seja isso mesmo. Em
tempos em que ouvimos tanto sobre propósitos e razões, talvez seja
razoável pensar que o sentido de
nossos dias sejam os próprios
dias, as pequenas ações que vamos vivendo, que vamos dividindo, que vamos somando, que vamos subtraindo. Buscamos soluções e razões mirabolantes para
viver uma realidade que, muitas
vezes, não é a nossa. Complicamos o que é simples e direto. E,
neste tempo em que temos vivido
tantas perdas, perdas irrepará-

veis e sentido medos incontroláveis, podemos entender o quanto
é urgente nos encontrar nos pequenos detalhes das nossas rotineiras vidas. O pão que a gente
atravessa a rua ali para comprar,
o apelido que você chama o seu
filho, o momento em que você
chama a esposa para assistir um
filme, o beijo de boa noite, o cafezinho fresco. Esta perspectiva nos
proporciona, ainda, entender que
devemos nos deleitar com cada
corriqueira ação da nossa vida,
pois nossa vida é, sem sombra de
dúvida, finita. É o que talvez mais
incomode nestes tempos: não sabemos do amanhã. Na verdade,
nunca soubemos e não saberemos. Mas esta verdade sendo colocada em xeque todos os dias,
em todos os lugares, nos incomoda. Nos angustia e nos choca.
Nos perturba e nos amedronta.
Dizemos que não queremos
parecer mórbidos por pensar nisso, e, na realidade, ninguém quer
(e deve) focar a sua existência pensando no que virá depois. Porém,
talvez seja necessária a perspectiva que a finitude da vida nos traz,

Talv
ez seja
alvez
razoável pensar
que o sentido de
nossos dias sejam
os próprios dias,
as pequenas
ações que
vamos vivendo
para que possamos, exatamente,
valorizar e viver uma vida melhor.
Uma vida que vale ser vivida, assim como Contardo diz em sua
frase. Sem sentido, porém boa.
Portanto, preparação talvez
não seja a melhor palavra, mas
estas perspectivas nos trazem
importantes pensamentos, e, talvez, eles nos ajudem a entender
com mais clareza e maturidade
quem somos, o que fazemos,
como nos relacionamos, como
nos cuidamos, como vivemos.
Vamos viver com sentido,
sentindo? Com carinho,
———
Natalia Mondoni, psicóloga, Instagram
@psinataliamondoni
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O Habeas Corpus do
ministro Edson Fachin
Almir Pazzianotto
Pinto

P

rescreve a Constituição de 1988,
no artigo 5º, XV:
“é livre a locomoção no
território nacional em
tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com
seus bens”. O dispositivo está ligado ao inciso LXVIII do mesmo artigo, cujo texto diz: “conceder-se-á
habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
A garantia fundamental ao
direito de livre locomoção, da qual
Rui Barbosa foi paladino na Velha
República, tem as raízes no artigo
122, nº 16, da Carta Constitucional
de 1937, que deferia o habeas corpus às vítimas de violência ou coação ilegal “na sua liberdade de ir e
vir”. O artigo 141, § 23, da Constituição de 1946, restringia, também,
o benefício ao direito de locomoção. Determinava que “Dar-se-á
habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se encontrar ameaçado
de sofrer violência ou coação em
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, salvo
na hipótese de transgressão disciplinar. Assim também o fazia a Constituição de 1967 (Emenda nº 1/69).
O deferimento, pela E. 2ª Turma do C. Supremo Tribunal Federal (STF), do pedido de habeas corpus 193.726-Paraná, em Embargos
de Declaração, é caso de nocivo ativismo judicial. Viola os limites do
artigo 5º, XV e LXVIII, da Constituição e gera nefasto precedente
cuja eliminação se exige em nome
dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade que
devem presidir decisões judiciais.
A sentença observa a ordem
prescrita no artigo 381 do Código
de Processo Penal (CPP). Traz
“exposição sucinta da acusação e
da defesa”, “a indicação dos motivos de fato e de direito em que
se fundar a decisão”, a “indicação dos artigos de lei aplicados”,
“o dispositivo”. Diz o ministro
Edson Fachin, relator do feito, em
itálico no original: “Após declinar
argumentos pelos quais entende
viável o ajuizamento da pretensão na via do habeas corpus, sustentam os impetrantes, em síntese, que, nos fatos atribuídos ao
ora paciente ‘não há correlação
entre os desvios praticados na Petrobrás e o custeio da construção
do edifício ou das reformas realizadas no tal triplex (sic), feitos
em benefício e recebidas pelo Paciente’” (Doc. 1). Frise-se ser Paciente Luís Inácio Lula da Silva.
Qual a pretensão deduzida
no pedido? A resposta está no
trecho que diz: “Requerem a concessão da ordem de habeas cor-

pus para declarar a incompetência do Juízo
da 13ª Vara Federal
da Subseção Judiciária de Curitiba e, por
consequência, a nulidade dos atos decisórios proferidos na
Ação Penal n. 504651294.2016.4.04. 7000.
Subsidiariamente,
caso não conhecida a impetração, postulam pela concessão da
ordem do art. 193, II, do RISTF”.

Advogados
impetram habeas
corpus em favor de
Paciente a quem
eles mesmos
libertaram
da prisão
Ao concluir a exposição destaca o Relator: “Pretendem, ao
fim, o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes (sic), para “reafirmar
a competência da 2ª Turma do
Egrégio Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar o habeas corpus em questão” (Doc.
27, fl. 13)”. (itálico no original).
Habeas Corpus, na definição
de De Plácido e Silva “É o instituto jurídico que tem a precípua
finalidade de proteger a liberdade de locomoção ou o direito de
andar com o corpo”. Para Pontes de Miranda não é recurso ou
“meio ordinário para corrigir a
injustiça da sentença”. Magalhães Noronha leciona que tem
por objeto “a liberdade física”.
Lula deixou a prisão de Curitiba no dia 8/11/2019. Quase um
ano depois, em 3/11/2020, os advogados deram entrada ao pedido de habeas corpus, quando não
mais estava impedido de se locomover. Encontrava-se no exercício do direito de ir e vir graças à
decisão do mesmo STF. Beneficiava-se do artigo 5º, LVII da
Constituição, cujo texto diz “ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgador de
sentença penal condenatória”.
Encontramo-nos diante de
fato insólito e isolado na história
do direito. Advogados impetram
habeas corpus em favor de Paciente a quem eles mesmos libertaram
da prisão. O julgado da E. 2ª Turma vulnera, portanto, o artigo 5º,
LXVIII, da Constituição e os artigos 647, 648 e seguintes do CPP.
Com a devida vênia, a História do STF acusará o inexplicável erro de julgamento.
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi ministro do Trabalho, presidente do Tribuna Superior do Trabalho (TST), autor de A Falsa República

N EGÓCIOS

Sicoob cresce 34,4% com
foco em crédito sustentável
O Sicoob, instituição financeira cooperativa, que completou 23
anos como uma propulsora do desenvolvimento econômico e social
nos quatro cantos do País em
2020, registrou aumento de 34,4%
em ativos totais no ano passado,
saindo de R$ 117,3 bilhões no fim
de 2019 e saltando para R$ 157,7
bilhões. Presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, o Sicoob disponibiliza portfólio completo de serviços e produtos financeiros tanto em seus
mais de 3,4 mil pontos de atendimento físico quanto em um
amplo conjunto de meios digitais, onde contou com 3,1 milhões
de usuários do App Sicoob, em
dezembro de 2020, ante 2,4 milhões no mesmo período em 2019.
O patrimônio líquido atingiu
R$ 26 bilhões no 4º trimestre de
2020, ante R$ 23,2 bilhões no
mesmo período de 2019, um crescimento de 12,4%. O saldo de crédito alcançou R$ 88,7 bilhões no
4T20, avançando 36% na mesma comparação. Em depósitos
totais, houve crescimento de
45,1%, já que o Sicoob chegou a
R$ 107,6 bilhões neste quesito.
"Acreditamos que cada vez
mais as pessoas têm buscado alternativas financeiras com condições comerciais competitivas e
conscientes e isso contribui muito para o crescimento sustentável do Sicoob. A excelência no
atendimento, aumento na oferta
de serviços e produtos e especialização no atendimento às necessidades dos nossos cooperados
fazem com que o caminho que

vem pela frente seja ainda mais
próspero", diz Marco Aurélio Almada, diretor-presidente do Sicoob.
Nas cooperativas financeiras, os cooperados são os verdadeiros donos do negócio, já que
têm direito a voto nas decisões e
participam da distribuição dos
resultados da instituição. Em
2020, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Sicoob investiu ainda mais em tecnologia e inovação para adaptar
seus processos aos novos tempos.
Com isso, possibilitou a realização de assembleias e feiras virtuais e o reconhecimento facial
via aplicativo para liberação de
senhas, tokens e acessos - evitando, assim, o deslocamento de cooperados em todo o País. Também facilitou o processo de filiação às cooperativas, unificando
aplicativos e tornando a experiência do usuário cada vez melhor.
Outro dado que corrobora
o grande crescimento do Sicoob
são as sobras, equivalente ao lucro em empresas não-cooperativas, só que no caso do Sicoob,
revertido aos cooperados, observando a legislação vigente.
Em 2020, a soma chegou a R$
3,2 bilhões, um incremento de
34,6% com relação ao ano anterior. O papel desempenhado pelo
Sicoob, tanto em grandes metrópoles quanto em áreas mais remotas do Brasil, representa um
importante fator de desenvolvimento das economias locais, movimentando e reciclando seus
recursos financeiros nas próprias comunidades onde atuam.

JARDIM ORIENTE

Hyundai e Simespi são parceiros
da Prefeitura em revitalização
De hoje (7) até a próxima sexta-feira (9), será feito o trabalho de
recuperação do Ecoponto do Jardim Oriente, o maior da cidade
Com a parceria da Hyundai,
do Simespi (Sindicato Patronal das
Indústrias e Fundições) e da comunidade, a Prefeitura, por meio
da Secretaria de Defesa do Meio
Ambiente (Sedema), fará, de hoje
(7) a sexta (9), trabalho de recuperação do Ecoponto do Jardim Oriente, o maior da cidade. O equipamento público tem sido alvo
constante de atos de vandalismo e de incêndios, o que prejudicou todo o processo de separação dos resíduos. A reforma do Ecoponto vai ser realizada em fases.
Na primeira delas será feita
a retirada de todo o material, depois a recuperação das cercas.
Também serão implantadas câmeras de monitoramento e controle de acesso. A partir disso, o
descarte será realizado de forma
controlada e mais eficiente, garantindo que o cidadão destine
apenas um metro cúbico do material, que é o objetivo do Ecoponto.
O Ecoponto é importante para
um município do porte de Piracicaba, entre outros motivos, porque ali
é possível centralizar o descarte de
materiais, como restos de poda de
árvores, grama, folhas e, principalmente, os materiais de construção
civil, já que os Ecopontos são para
uso de pessoa física e não jurídica.
Quando os Ecopontos ainda

não haviam sido implantados,
esses materiais eram descartados em áreas verdes, nas ruas,
nas calçadas, causando transtorno em função do acúmulo de
entulho em determinados lugares, chamados viciados. A partir
da instalação dos Ecopontos, os
descartes estão centralizados.
“Sabemos que cidades do
porte de Piracicaba precisam destes locais para a destinação adequada dos resíduos, um exemplo
disso, é que com a desativação do
Ecoponto do Cecap houve um aumento no descarte irregular naquela região, além de ter sobrecarregado o Ecoponto do Jardim
Oriente”, explica Marcos Yassuo
Kamogawa, secretário municipal
de Defesa do Meio Ambiente.
De acordo com o secretário,
quando os materiais de construção civil estão misturados com restos de poda, galhos, entre outros,
esses não podem ser reciclados. “Temos duas empresas que recebem
estes materiais quando estão separados adequadamente”, explica.
PARCERIA — A Sedema não
dispunha de orçamento para esta
reforma. Assim, organizou uma
campanha para conseguir os caminhões para remoção do material.
Todos os 7 Ecopontos de Piracicaba serão limpos. De acordo com
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Ecoponto do Jardim Oriente

Kamogawa, serão necessárias, ao
todo, 750 viagens de caminhões.
“Solicitamos o apoio das empresas para que pudéssemos remover estes materiais e destinar
para os locais corretos e a Hyundai e o Simespi serão os nossos
primeiros apoiadores nesta empreitada”, comemora Kamogawa.
“Esta é uma ótima oportunidade de colaborar com a nossa
cidade. A Hyundai vai oferecer
nove viagens de caminhões modelo Romeu e Julieta (com capacidade para 50t) do Ecoponto até
a CTR Palmeiras. A empresa tem
um forte viés ambiental e, neste
momento, é fundamental que to-

dos colaborem de alguma forma”,
explica a engenheira ambiental
da empresa Bruna Fabregat.
As questões ambientais também fazem parte do dia a dia do
Simespi, de acordo com o presidente, Euclides Baraldi Libardi. “Entendemos a importância de fazermos
parte desta ação que vai além da ajuda. Queremos inspirar outras entidades e empresas a participarem de
mais campanhas deste tipo”, disse.
RECICLAGEM — Nos indicadores de 2019, foi possível reciclar em Piracicaba mais
de 80% dos resíduos de construção civil gerados, incluindo
os resíduos dos Ecopontos.

E SALQ

Pesquisa mapeia impacto do lockdown na gestão dos Parques Nacionais
Um estudo desenvolvido no
curso de Gestão Ambiental da Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq/USP) indicou que
a interrupção de pesquisas científicas e dos projetos com a população
local foram os efeitos mais sentidos por gestores de Parques Nacionais brasileiros a partir da pandemia de Covid-19. “Nas regiões
onde o turismo é o motor principal
da economia local, o impacto com
perda de receita foi grande e as pesquisas também foram suspensas”,
indica a professora Teresa Cristina
Magro, orientadora do trabalho de
conclusão apresentado pela estudante Louise Gunter de Queiroz.
A docente lembra que, seguindo as orientações da Organização
Mundial da Saúde de manter distanciamento social para conter a
pandemia, o governo decidiu fechar
todos os parques nacionais a partir
de 17 março 2020 para visitação
pública. “Três meses após seu fechamento alguns parques iniciaram o
processo de reabertura gradual para
visita e pesquisa. Com grandes diferenças regionais e biomas completamente distintos, os gestores tiveram que lidar com pressões diversas e problemas específicos”.
GESTORES — O estudo
procurou responder o que a atual pandemia representou para os
gestores dos parques nacionais no
Brasil. Para tanto, Louise enviou

questionários para gestores de
todo o País. “Procuramos entender 1) Como as atividades foram
executadas; 2) Se houve pressão
para a reabertura; 3) Se houve
aumento das infrações após o fechamento; 4) Alteração no padrão de visualização da fauna por
funcionários em escala de trabalho e; 5) Qual a visão do gestor
durante o fechamento obrigatório do parque”, explica a gestora
ambiental formada pela Esalq.
Além disso, segundo o relato
dos gestores, ficou evidente que o
fechamento obrigatório dos Parques promoveu um aumento da
presença de caçadores. “Da mesma forma houve um aumento da
pesca, tanto recreativa ou como
fonte de renda. O garimpo também aumentou e os gestores enfatizam que Parques sem controle de entrada de visitantes levam
ao uso intenso e desordenado.
Essa condição, aliada a falta de
regularização fundiária, representa um cenário propício a infrações”, complementa a autora.
NOVO NORMAL — O estudo teve como base o relato de 44
gestores de parques brasileiros e,
ale, dos impactos já citados, a falta
de oportunidades para usar os recursos financeiros disponíveis devido ao lockdown, a falta de locais
ao ar livre para a população praticar atividade física, a crescente

Divulgação

CESTAS BÁSICAS
Rafael Sgarbiero da RVA Telecom fez doações de cestas
básicas para os Amigos do Bongue, a cada dia os mais
diversos setores da sociedade se mobilizam para ajudar.
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Parque Nacional da Serra Geral

desmotivação entre a população
indígena e o acúmulo de trabalho
na manutenção de trilhas também
são questões pendentes apontadas
pelos gestores. “Acreditamos que
o cenário ideal poderia contemplar a reabertura dos parques
para os moradores da região como
opção para a prática de atividade
física e de contato com a natureza. Também nos parques com a
presença de indígenas, ribeirinhos e quilombolas deveria ocorrer uma abertura parcial com a
restrição de visitantes externos”,
sugere Louise Gunter de Queiroz.
A professora Teresa Magro levanta a hipótese de que, mesmo se
os parques pudessem abrir suas
portas sem qualquer restrição, eles
enfrentariam no curto e médio pra-

zo uma escassez de visitantes devido à crise instalada no setor do
turismo. “Será que o número de
visitantes vai se recuperar um dia
aos níveis pré-pandemia? Tem surgido muitas incertezas com o nascimento de novo normal, a sociedade de um metro e meio. As viagens aéreas, tanto internacionais
como domésticas, tendem a diminuir. Isso não só traz grandes mudanças para o setor de turismo,
mas também para os parques cujo
gerenciamento se apoia fortemente no número de visitantes.
Acreditamos que o fluxo de ecoturismo será menor do que o nível pré-pandemia e isso força os
parques a se adaptarem para cumprir suas agendas relacionadas ao
uso público”, avalia a docente.
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Fundo Social de Solidariedade
recebeu 990 cestas básicas
A doação é resultado de reunião que aconteceu em fevereiro, entre
a presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Bia Dória
A presidente do Fundo Social
de Solidariedade de Piracicaba
(Fussp), Andréa Almeida, recebeu,
segunda (5), 990 cestas básicas do
Governo do Estado de São Paulo,
por meio do deputado estadual
Alex Madureira (PSD). A doação é
resultado de uma reunião que
aconteceu no dia, 18/02, entre a
presidente do Fundo Social de São
Paulo, Bia Dória, Andréa Almeida e
a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), Euclídia Fioravante. As cestas
irão para o Banco de Alimentos.
A demanda do Banco de Alimentos é de cerca de 1.500 cestas por mês. As cestas recebidas
do Estado serão doadas para as
famílias cadastradas nos Centros
de Referência de Assistência Social (CRAS) de seus bairros. O deputado Alex Madureira reforçou
que “esta é uma primeira iniciativa e vamos continuar buscando donativos para o Fussp”.
CAMPANHA — A Prefeitura de Piracicaba não aderiu à
campanha do governo de São
Paulo para arrecadação de alimentos, intitulada Vacina Contra a Fome. Dessa forma, não está
coletando alimentos nos postos
de saúde durante a vacinação. A
Prefeitura optou por fortalecer os
pontos de arrecadação do Fussp
e todas as iniciativas emergenci-

ais que o Fundo e a Smads, por
meio da equipe técnica do Banco de
Alimentos de Piracicaba, estão organizando em parceria com empresas e sociedade civil. Para doar é só
se dirigir a uma dos 26 pontos de
coleta, que podem ser conferidos
no endereço https://abre.ai/cuiO.
As doações também podem ser
entregues direto no Banco de Alimentos, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 11h e das 13h às 15h, na
rua José Rosário Losso, 946, Jaraguá. Quem não puder levar as
doações até o Banco, pode solicitar a retirada pelos telefones do
(19) 3434-6332 e (19) 3422-9677.
CADASTRAMENTO — Todas as famílias em situação de vulnerabilidade com relação a alimentos deverão procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social) da sua região, preferencialmente pelos telefones das unidades. O atendimento com cestas é
de cunho emergencial, e não mensal. A fim de que seja garantida a
equidade aos munícipes, os interessados passarão por uma avaliação
socioeconômica, que será realizada pelo CRAS, serviço da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e,
então, serão encaminhados para
retirada da cesta. A lista dos CRAS
pode ser acessada no site: smads.
piracicaba.sp.gov.br/protecao-basica .

Fotos: Divulgação/CCS

A LIMENTOS

Fiesp e Sesi lançam campanha

Alex Madureira, Andréa Almeida e Euclidia Fioravante
discutem parcerias para arrecadação de alimentos

Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba recebeu
990 cestas do Governo do Estado de São Paulo

O presidente da Fiesp e do
Sesi-SP, Paulo Skaf, avalia que
nesse momento de pandemia da
Covid-19 uma das grandes preocupações é com a falta de alimentos na mesa de muitas famílias.
“Por esse motivo, a Fiesp e o SesiSP iniciam campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis
para distribuição às famílias com
maior vulnerabilidade social em
todo o estado de São Paulo, sem
uma data limite prevista para
encerramento”, afirma Skaf.
Segundo o presidente da Fiesp e do Sesi-SP, este ano, com o
reinício das aulas presenciais em
vários municípios e, com isso, impossibilitado de utilizar as cozinhas das escolas como no ano
passado, o Sesi-SP será o ponto
de recepção de alimentos nas cidades onde não houver restrições
mais rígidas de deslocamento.
A distribuição dos itens para
a população ficará por conta das
ONGs que foram parceiras do

Sesi-SP no ano passado, quando
foram distribuídas mais de 9 milhões de refeições preparadas
pela entidade em todo o estado diariamente foram produzidas
230 mil refeições por dia nas 110
cozinhas industriais das escolas
do Sesi-SP. No inverno, essas
ONGs também foram parceiras no
repasse de 100 mil cobertores.
Piracicaba conta com dois
postos de arrecadações. Para saber as escolas do Sesi-SP que estarão abertas para receber as doações, basta acessar abaixo. A lista
completa no estado pode ser conferida no site da campanha:
www.sesisp.org.br/doealimentos .
PONTOS — Em Piracicaba,
Escola SESI-SP de Piracicaba Vila Industrial (CE 085), Avenida Luiz Ralf Benatti, 600 - Vila
Industrial, Piracicaba - 13412248; Escola SESI-SP de Piracicaba (CE 165), Rua Maria Isabel da
Silva Mattos nº 700 - Loteamento
Ipanema, Piracicaba - 13402-303.
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ALTO CUST
O
USTO

PRIMEIRA
Emissoras de rádio que abrem espaço para redes nacionais, precisam de extremo cuidado em respeito ao ouvinte. Não se pode cortar
uma notícia deixando a informação incompleta. Temos observado cortes em jogos de futebol ou em outra qualquer atração, não se preocupando com o que está no ar. Nos anos dourados do rádio, isso motivaria no mínimo advertência. Outro fato nada agradável é não se observar horário: é preciso que cada programa respeite o outro, pois nunca
uma determinada atração é mais importante que a outra. Invadir
espaço ou horário é errado e antiético. Todas merecem consideração
que reverte em organização e se transforma em credibilidade.
PRA
T O ECONÔMICO
PRAT
O deputado estadual Roberto Morais (Cidadania) deve voltar
a reivindicar junto ao governo
paulista, a instalação em nossa
cidade de uma unidade do programa Bom Prato que oferece almoço pelo preço de 1 (um) real.
São quase 100 mil refeições diárias no estado de São Paulo e Piracicaba está na fila, mas o pedido foi prejudicado em tempos de
pandemia. O vereador Paraná (Cidadania) também está nessa luta
e conversou com o deputado Roberto Morais a respeito. Implantado no ano 2000, o Bom Prato
(1.200 calorias), passou também
a oferecer a partir de 2011 o café
da manhã (400 calorias) com preço de 50 (cinquenta centavos).
DIAGNÓSTICO REAL
O prefeito Luciano Almeida
completa 100 dias de governo
em Piracicaba sábado, dia 10
de abril. Ele prometeu divulgar
na oportunidade, um relatório
ou diagnóstico, mostrando a real
situação da cidade, talvez indicando rumos necessários ou a
serem seguidos. Aguardemos.
COMO V
OL
TARÁ?
VOL
OLT
O nosso alvinegro iniciou o
Campeonato Paulista (Série A2 de 2021) de forma brilhante:
quatro vitórias em quatro jogos.
A competição parou por conta
das medidas restritivas em tempos de pandemia. Uma pergunta inevitável: como voltará o
nosso XV? Costuma-se dizer que
volta bem quem estavam mal, e
volta mal quem estava bem.
Nesse caso, tomará que não.
ÓTIMOS EXEMPLOS
A empresas ArcelorMittal e
Klabin (talvez também outras)
colaboraram com o município em
tempos de crise sanitária. É bem
vinda toda forma de ajuda numa
época difícil, quando muitos enfrentam dificuldades. É justo registrar a doação de 500 mil cestas básicas por parte do Itaú,
Bradesco e Santander (campanha nacional) combatendo a
fome crescente no nosso país.
RESOLVERÁ?
VERÁ?
V A CINA RESOL
Ainda é grande o medo das
mães quanto a mandar seus filhos
para a escola. Por mais que se esforcem no sentido de esclarecer,
o receio existe. É verdade que as
crianças vão sofrer duro golpe
num futuro próximo em razão da
ausência de ensino no tempo certo.
AÇÃO NECESSÁRIA
Buracos e mato só contribuem para uma má avaliação. Por
isso, a Prefeitura Municipal de
Piracicaba precisa agir para que
a cidade ganhe um visual melhor.
Temos mato até nas calçadas de
escolas, o que chama a atenção
pelo lado negativo. Já buraco faz
parte do cartão postal da cidade.
IRRESPONSABILIDADE
EXPLÍCIT
A
EXPLÍCITA
Não falta quem queira ser

do contra: jovens recebem no
WhatsApp convite para festa
clandestina, mas o local só é
passado caso haja interesse e
confirmação. Um dos encontros
ganhou o nome da Noite Lockdown. Parece que as autoridades enxugam gelo. É indispensável o CPF de cada um com consequente punição exemplar exigindo-se no mínimo doação de cestas básicas. Ou algo parecido.
ENTENDENDO RECADO
Num dos seus pronunciamentos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre economia ou desperdício de oxigênio.
Quase ninguém entendeu. Talvez
a explicação esteja nas declarações da presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Suzana Lobo, que afirmou
ter o Brasil cerca de 7,1 mil médicos intensivistas, quando o número ideal seria de 40 mil profissionais e completou: “O problema não é apenas criar novas
UTIs, mas ter profissionais aptos”.
ESTRA
TÉGIAS PONTU
AIS
ESTRATÉGIAS
PONTUAIS
Os ovos de páscoa maiores
sumiram dos supermercados na
terça e quarta feiras, na reabertura, após permaneceram fechados por três dias (27, 28 e 29).
Na quinta-feira, véspera da Sexta-Feira Santa, e diante de novo
fechamento por mais três dias, o
movimento foi grande, com os
preços baixando o dia todo. Exemplo: se um ovo (Kinder, 150 gramas), pela manhã, custava 68
reais num determinado supermercado, no outro valia R$ 65. Na
parte da tarde, o de 68 reais baixou para R$ 41 e o de 65 reais
passou a custar R$ 47 reais.
PRECISA ESCLARECER
O Hospital Ilumina, através
da sua diretora Adriana Brasil,
diz que a Prefeitura Municipal
de Piracicaba está retendo verbas de duas emendas parlamentares (200 e 500 mil reais). Ela
cobra a liberação. É preciso as
partes se entenderem e, é indispensável serem parceiros.
INFECT
OL
OGIST
A
INFECTOL
OLOGIST
OGISTA
RECOMENDA
Dr. Hamilton Bonilha não esconde preocupação com a Covid19. Não se conforma com gente
sem máscara, lembrando que ela
é indispensável. Quanto a muitos
jovens infectados, lembra das variantes cada vez mais resistentes.
Recomenda a Secretaria Municipal de Saúde, a descentralização no atendimento, utilizando
as muitas unidades nos bairros.
MELHOR A
TENDIMENT
O
ATENDIMENT
TENDIMENTO
Bancos precisam melhorar
o atendimento. É comum um
bom número de pessoas na área
dos caixas eletrônicos, alguns
precisando de ajuda ou orientação e, o que se vê, é apenas um
funcionário (a) a disposição. Aliás, existe banco que não disponibiliza ninguém. O cidadão (ã)
acaba perdendo a paciência.

FOCO
Cristiane Sanches reforça
o ótimo time da empresa
Engenho da Notícia, especializada em assessoria de
imprensa. Bela aquisição.
Cristiane tem um currículo digno de elogios: já dirigiu a Educativa FM Piracicaba; foi coordenadora
de conteúdo e editora de
revistas no MBM Escritório de Ideias e, em 2001,
brilhou conquistando prêmio nacional sobre o Meio
Ambient
e. TTem
em trabalho na
Ambiente.
internet, onde é editora do
Papo com Cris em seu perfil no Instagram. Visão profissional apurada dos amigos Marcelo Basso e Luciane Anhão. Boa sorte Cris.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Depois da conquista da Copa do Mundo de 62, no Chile, a
delegação brasileira foi recebida no Palácio do Planalto. Mengálvio Figueiró, titular no Santos e reserva de Didi na Seleção
Brasileira, não saiu de perto de João Goulart. O motivo? Simples: pedir emprego para uma das suas irmãs que era professora.
Foi motivo de brincadeira (gozação) por parte de todos, sob o
argumento de que no dia seguinte o presidente já não mais lembraria de nada. Três semanas depois a irmã (Samira) estava empregada e lecionando numa das principais escolas de Santos.

Deputada Bebel cobra do
governador medicamentos

Parlamentar cobra que o governo se atente para resolver esse problema que, certamente, é
estadual e que acaba prejudicando principalmente a população de menor poder aquisitivo
A deputada estadual Professora Bebel (PT) está cobrando do
Governo do Estado de São Paulo
a adoção de medidas visando restabelecer o fornecimento de remédios de alto custo à população de
Piracicaba e região, representadas
pela DRS-10. O pedido é feito através de indicação na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, terça (6), em que a deputada
cita a falta de diversos medicamentos de alto custo que a população não está conseguindo na
Farmácia de Alto Custo do município, colocando em risco o tratamento médico de pacientes.
Atualmente, os principais medicamentos que estão faltando na
Farmácia de Alto Custo de Piracicaba estão Adalimomabi, atorvastatina de 10 e 20 mg, blinzolamida, bezafibra 400 mg, clopidoguel,
dorzonamida, everolimo de 1 mg,
etanercep de 50 mgh, galantamina de 16 mg, lucrortizona, lamotrigina de 100 mg, metotrexato
comprimido, quetiapina de 25 mg,
rizastgmina 18 e 9 mg adesivo, risteridona solução oral, sufalazina,
timolol, umecridino, gosserrelina

3,6 mg e ácido ursodesoxicolico. A
falta destes medicamentos, de
acordo com a Professora Bebel,
compromete o tratamento da população, principalmente dos pacientes que fazem uso contínuo.
No documento, a Professora Bebel ressalta que o seu mandato popular tem recebido reclamações da falta de medicamentos fundamentais para pessoas
que possuem enfermidades crônicas, muitas delas letais em
caso de descontinuidade do tratamento. “Entretanto, infelizmente, boa parte da população
que faz uso contínuo desses medicamentos de alto custo não tem
condições financeiras de adquiri-los com recursos próprios. Assim, torna-se necessário o imediato restabelecimento do fornecimento desses medicamentos nos
postos de saúde credenciados, visando garantir a saúde e a vida
da nossa população”, cobra.
De acordo com a deputada
Professora Bebel, esta situação tem
sido registrada principalmente na
região de Piracicaba, atendida pela
DRS -10, que abrange os municí-

Divulgação

Farmácia de Alto Custo, em Piracicaba, na rua Manoel Ferraz de Arruda
Campos, no bairro Alto, tem apresentado falta de medicamentos

pios de Águas de São Pedro,
Analândia, Araras, Capivari,
Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Ipeúna, Iracemápolis, Itirapina, Leme, Limeira,
Mombuca, Piracicaba, Pirassununga, Rafard, Rio Claro, Rio das
Pedras, Saltinho, Santa Cruz da
Conceição, Santa Gertrudes, San-

L IVRO

ta Maria da Serra e São Pedro. No
entanto, a parlamentar cobra que
o governo estadual se atente para
resolver esse problema que, certamente, é estadual e que acaba prejudicando principalmente a população de menor poder aquisitivo,
que não tem recursos para custear tratamento de saúde e depende da ajuda do Poder Público.

C AMP
ANHA
AMPANHA

Piracicaba faz lançamento na Itália JT foca
A editora italiana Spazio Interiore, sediada em Roma, publica no início de maio o livro “La
legge del perdono - riabilitazione
di un suicida” de Ademir Barbosa Júnior (Dermes). O autor, que
possui traduções de seus livros
para italiano, inglês, espanhol,
alemão e esperanto, pela primeira vez publica antes a tradução
que o texto original. Conforme
Dermes, “Tiziana Tonon, a tradutora, é uma grande batalhadora e
preparou esta edição com muito
cuidado (introdução, guia de leitura, glossário, bibliografia, mediações com a editora etc.).” As ilustrações são de Giacomo Belcari.
O livro conta a história de Renato (“aquele que renasceu”), um
suicida, que, no plano espiritual
percebe que a vida e os problemas
continuam e se reequilibra energeticamente de tal forma que pode
ajudar a muitos outros, inclusive à
família que deixou na Terra. Para
tanto, conta com o auxílio dos Orixás, Guias e Guardiões. Por esse
motivo, a editora estampa na capa
a nota “Viaggio spirituale com le
Guide e gli Orixás dell’Umbanda”
(“Viagem espiritual com os Guias e
os Orixás da Umbanda”). Segundo o autor, o livro foi escrito num
momento de muita tristeza, em
2016. “Vi a situação inicial de Re-

nato à minha frente. O personagem e sua história se apresentaram e resolvi escrever”, esclarece
o autor. Para a tradutora, além
da narrativa em si, o livro apresenta um “percurso de conhecimento inicial do mundo transcendente que caracteriza a Umbanda
brasileira”. O autor é sacerdote de
Umbanda (Pai Dermes de Xangô)
e candomblecista (Tata Obasiré).
Dermes já publicou 65 livros
solo, muitos deles com prêmios e
certificações diversas, além de ter
participado de antologias, prefácios, estudos críticos e ter trabalhos
traduzidos para diversos idiomas.
Têm contratados 22 lançamentos
para 2021 e os próximos dois anos
e ainda negocia 08 originais, dentre eles “A lei do perdão”. Seus livros vão do infantil e da poesia a
estudos sobre a espiritualidade e
as tradições das religiões tradicionais de terreiro e novelas policiais,
contos, romances e ensaios. Também publicou 36 revistas autorais
especializadas com temas diversos
(Língua, Literatura, Biografias etc.).
Mestre em Literatura Brasileira pela USP, onde também se graduou em Letras, é Doutor honoris
Causa pelo MCNG-IEG (2018) e pela
FEBACLA (2019), Pós-graduado
em Ciências da Religião pelo Instituto Prominas e titular da cadeira

impactos da
pandemia
na saúde
mental dos
trabalhadores

62 da Academia Independente de
Letras, com a divisa “Axé”. Professor, terapeuta holístico e oracular,
acredita na força da palavra e na
profissionalização do escritor.
Nasceu em Piracicaba - SP em
1972. A cidade serviu de cenário
para diversos de seus livros,
como em “Peregrinas de Aparecida - pelas águas de Oxum” (Editora Aruanda, 2019), que conta a
história de 16 mulheres que partem da Praça José Bonifácio, numa
van, rumo à cidade de Aparecida.
Contatos @dermesautor (Instagram) e 19997064603 (WhatsApp).

XV

Até dia 11 de abril, tudo paralisado
O elenco do XV de Piracicaba
se reapresentou segunda (5) e ainda sem saber quando voltará a
campo para uma partida oficial,
sendo que o plantel quinzista trabalhou no estádio Barão da Serra
Negra. Com a Fase Emergencial,
implementada pelo Governo de São
Paulo, devido ao agravamento do
quadro epidemiológico no estado,
causado pela Covid-19, válida, ao
menos, até o próximo dia 11, o
Paulistão A2 segue paralisado.
A videoconferência entre os
representantes da Federação
Paulista de Futebol e dos clubes
que integram a atual edição do
estadual, que ocorreria às 15h
desta segunda-feira, para tratar
sobre o futuro da competição, foi
cancelada. Segundo a entidade,
a mesma será reagendada em
breve. O Nhô Quim ocupa a terceira colocação no campeonato,
com 100% de aproveitamento, em
quatro rodadas disputadas, ficando atrás de Oeste e Água Santa nos critérios de desempate.
Segundo a tabela da competição, o próximo adversário do
Alvinegro Piracicabano será jus-

Divulgação/XV

Erison, segunda, no Barão

tamente a equipe de Diadema,
com mando de campo do XV.
Restam 11 rodadas para o término da primeira fase. Depois
disso, os oito melhores times iniciarão os duelos de ida e volta,

pelas quartas de final. Os finalistas garantem o acesso à Série
A1 do ano que vem, enquanto os
donos das duas piores campanhas estarão na Série A3 em 2022,
segundo aponta o regulamento.

Neste mês, o TRT da 2ª Região participa da campanha “Em
conjunto - A construção do trabalho seguro depende de todos
nós”, promovida pelo Programa
Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Justiça
do Trabalho. A iniciativa faz
parte das ações relativas ao
"Abril Verde", mês de conscientização da saúde e da segurança no trabalho, e tem por objetivo valorizar a saúde mental dos
profissionais por meio do esforço e do envolvimento coletivos.
Dados do INSS demonstram
aumento de 20% na concessão
de auxílios-doença e aposentadorias por invalidez por conta de
transtornos mentais em 2020
quando comparado a 2019. Diante desse cenário, a campanha
se volta para para as mudanças
promovidas no ambiente de trabalho por conta do novo coronavírus, especialmente os impactos causados pela pandemia na
saúde mental dos trabalhadores.
O Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT) e
os tribunais regionais do trabalho realizam ações de conscientização durante todo o mês.
O TRT-2 publicará um vídeo de apresentação da campanha e, ao longo do mês, outros
vídeos e posts em seus canais
de comunicação. Serão abordados temas como transtornos
mentais, desafios da pandemia,
instabilidade emocional pelo
excesso de informação, trabalho
decente, entre outros. No dia 12,
será feita uma enquete com o
público das redes sociais e, no
dia 26, será reproduzido um
programa especial da TV Justiça com profissionais da saúde.
A campanha se encerrará no dia
28, Dia Mundial da Segurança
e Saúde no Trabalho. Nesta
data, está prevista uma live com
a desembargadora Ivani Bramante, às 16h no Instagram do
TRT-2, sobre trabalho seguro.
Para saber mais sobre as
ações da Justiça do Trabalho
de São Paulo, acompanhe os
canais oficiais da 2ª Região na
internet. www.trtsp.jus.br .
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Bolsonaro recusou vacinas C OVID-19
e quer passar de bom moço
Professora Bebel

P

ara que não seja
esquecido, o presidente Jair Bolsonaro recusou várias
propostas de compra
de vacina e agora quer
passar por bom moço!
Isso mesmo. O desgoverno Bolsonaro recebeu, em
2020, três importantes ofertas
do Instituto Butantan para
comprar a CoronaVac, produzida em parceira com a farmacêutica chinesa Sinovac. No entanto, mostrando incompetência
e despreocupação com a Saúde
Pública, todas foram recusadas.
A primeira oferta, feita em
30 de julho, o Butantan informou a possibilidade de fornecer 60 milhões de doses da vacina a partir do último trimestre de 2020, endereçada ao Ministério da Saúde. O instituto
nunca recebeu uma resposta.
Em 18 de agosto, a instituição reapresentou a oferta e prometeu fornecer 45 milhões de doses em dezembro e 15 milhões no
primeiro trimestre de 2021. Mais
uma vez, ficou sem resposta.
Em 7 de outubro, o Butantan
tentou novamente e alertou sobre
a grande demanda pela Corona-

Vac no mercado mundial
e entre estados e municípios brasileiros. Esclareceu
que a vacina estava em
estágio mais avançado
para a administração na
população e com cronograma de entrega de
grandes volumes já a partir de janeiro de 2021.

Este é o perfil
genocida do
Governo
Bolsonaro!
Quase duas semanas depois,
o Ministério da Saúde mandou
uma carta ao Butantan tratando
da intenção de comprar 46 milhões
de doses da CoronaVac, mas Bolsonaro deu ordens para suspender tudo e, publicamente, garantiu que não compraria nenhuma
dose da “vacina chinesa do Doria”.
Este é o perfil genocida do Governo Bolsonaro! Os brasileiros
estão pagando esta conta, contabilizando mais de 333 mil mortos
em função da pandemia do coronavírus, cujas saídas são o distanciamento social e a vacina.
———
Professora Bebel, presidenta da Apeoesp e deputada estadual pelo PT
Fotos: Divulgação

DOAÇÕES
Bruno Vianna, proprietário da Vianna Imobiliária, faz doações
de alimentos à Comunidade Bosque dos Lenheiros, na quinta passada (31). Trata-se de um momento difícil para todos e
não poderia deixar que pudessem ter um apoio: “Não poderia imaginar que passassem a Páscoa sem o básico”, afirma, Bruno Vianna, sempre dedicado nas obras filantrópicas.

Guardas civis são vacinados;
429 imunizados em Piracicaba
No total, 429 GCs da ativa receberão a 1ª dose; vacinação ocorre
em sitema drive-thru no 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior

Os guardas civis de Piracicaba começaram a receber a vacina
contra a Covid-19 segunda (5), no
10º Batalhão de Polícia Militar do
Interior, em sistema drive-thru.
No local todos os agentes de segurança pública elegíveis de Piracicaba e de outros dez municípios da região recebem o imunizante. A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, disponibilizou duas técnicas para auxiliar na organização e conservação das vacinas.
Ao todo, 429 guardas civis do
município na ativa receberão a vacina. A expectativa é que todos tomem a primeira dose do imunizante ainda nesta semana. Segunda
foram vacinados 50 profissionais
e, ontem (6), mais 100. Eles vão até
o 10º Batalhão durante o próprio
turno, com exceção daqueles que
atuam no período noturno, que
então participam da campanha
durante o dia, a partir de hoje.
“Vejo como fundamental a
imunização dos guardas civis para
dar sequência ao nosso trabalho
de fiscalização em contato direto
com a população, como durante
as ocorrências, as abordagens e
revista pessoal. Temos ainda os
guardas que trabalham nas UPAs
(Unidades de Pronto Atendimento) que estavam receosos, mas
agora, com certeza, vão sentir-se
seguros. É muito positiva essa atitude do governo do Estado e agradeço a receptividade da Polícia
Militar que está organizando a
campanha no município”, ressalta o comandante da Guarda Civil,
Sidney Miguel da Silva Nunes.
Os profissionais de segurança
pública de Piracicaba e também dos
municípios de Charqueada, Águas
de São Pedro, São Pedro, Santa
Maria da Serra, Saltinho, Mombuca, Rio das Pedras, Rafard, Elias

Fausto e Capivari devem comparecer ao batalhão munidos de identificação funcional na rua Américo
Vespúcio, 300, bairro Algodoal, em
Piracicaba, com o pré-cadastro realizado no endereço eletrônico
www.vacinaja.sp.org.br. A campanha ocorre até o dia 12 próximo.
A vacinação deles ocorre nas
unidades da Polícia Militar no Estado com objetivo de evitar aglomerações nos postos públicos de
saúde, onde o restante da população recebe a vacina contra a Covid19. A campanha conta com a parceria da Unimed e Apas (Associação Policial de Assistência à Saúde) de Piracicaba, que disponibilizam profissionais habilitados para
realizar a aplicação das vacinas.
ALIMENTOS – Durante a
campanha, o 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior realiza ainda arrecadação de alimentos junto
aos profissionais que serão vacinados, que serão doados às famílias
em vulnerabilidade social da região. Cada profissional é convidado a levar 1 kg de alimento (arroz,
feijão, açúcar, óleo ou macarrão)
no dia em que receber a vacina.
ESTADO – De acordo com
o Governo do Estado de São Paulo, ao todo 180 mil profissionais
de segurança pública do Estado
serão vacinados contra a Covid19. São profissionais da ativa das
polícias Civil, Militar e Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros,
Agentes Penitenciários, Guardas
Civis Metropolitanos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da
Fundação Casa. A coordenação da
campanha é feita pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado,
que montou estrutura para imunizar os agentes em 82 postos de
vacinação vinculados a unidades
da Polícia Militar. Desses, seis
estão na região de Piracicaba.

Fotos: Divulgação

GC Luciane Cristina Silva Tovar recebeu dose da vacina

GC Marcos Vieira é vacinado contra Covid 19

GC Michelle Cristine Ortiz é vacinada contra a Covid 19

S OLIDARIEDADE

Acipi doa alimentos a
entidades assistenciais
A Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba),
seguindo as ações sociais que tem
sido intensificadas devido à pandemia, promoveu, nesta segunda (5), a doação de duas toneladas de arroz a entidades assistenciais da cidade. Foram beneficiados o Lar Franciscano de
Menores, a Casa do Bom Menino, Lar Betel e Lar dos Velhinhos.
As doações foram divididas
da seguinte forma: 200 quilos do
alimento para o Lar Franciscano
de Menores, 350 quilos para a
Casa do Bom Menino, 350 quilos
para o Lar Betel e 1.100 quilos
para o Lar dos Velhinhos. “Sabemos da dificuldade enfrentada
por todos neste momento de pandemia e as entidades sofrem também. Essa iniciativa da Acipi visa
auxiliar o trabalho dessas entidades, que tanto fazem pela nossa cidade”, afirmou o presidente
da Acipi, Luiz Carlos Furtuoso.
GRATIDÃO — Coordenadora do Lar Franciscano de Menores, Thaís Rosante Chorilli,
destacou que a entidade, de fato,
enfrenta muita dificuldade com
a diminuição nas arrecadações.
“Vamos utilizar a doação da melhor forma possível, para a alimentação das nossas crianças e
adolescentes. Agradeço, em
nome deles e de todos os funcionários aqui do Lar Franciscano
por essa doação da Acipi”, disse.
Na Casa do Bom Menino as
doações também foram recebidas

com gratidão. “Principalmente o
arroz, que é um alimento base
para as nossas crianças. Agradecemos imensamente à Acipi por fazer esta doação, que vai sustentar
nossa Casa do Bom Menino por um
bom tempo”, relatou a nutricionista Jessica Mondoni Biscalchin.
“Agradecemos muito a doação da Acipi. O Lar Betel precisa muito da ajuda de todos os
colaboradores, da população,
daqueles que quiserem ajudar”,
apontou a assistente social do
Lar, Kellen Cristina Sabbadin.
A nutricionista do Lar dos
Velhinhos, Eliane Magalhães,
ressaltou que são muito importantes as destinações para beneficiar os idosos carentes que vivem na instituição. “Ficamos
muito gratos, vai nos ajudar
muito. Estamos sempre à disposição para mais doações”, frisou.
AJUDA — Todas as entidades estão abertas a doações da população. “Conclamamos a todos
que puderem, aqueles que, apesar
das dificuldades impostas pela
pandemia, ainda têm um pouco
para doar, que ajudem as entidades. É hora de auxiliarmos uns aos
outros”, acrescentou Furtuoso.
DOAÇÕES — Para as doações, basta entrar em contato diretamente com cada uma das
instituições: Lar Franciscano de
Menores – (19) 2105-0250; Casa
do Bom Menino - (19) 3401-2199;
Lar Betel – (19) 3418-2040; Lar
dos Velhinhos - (19) 3372-9484.

Casa da Bom Menino

Lar Betel

Lar dos Velhinhos

Lar Franciscano
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Educação SP inicia pagamento
do Programa Merenda em Casa
A Secretaria Estadual da Educação inicia nesta quarta (7) o pagamento da nova etapa do Merenda em Casa para cerca de 116,3 mil
alunos da rede estadual da região
de Campinas. No total, 920 mil alunos de todo o estado de São Paulo
serão beneficiados. O valor do subsídio, de R$ 55 reais por aluno, é
destinado à compra de alimentos.
Destinado às famílias que se
encontram em situação de pobreza, o programa considera os dados
cadastrados no sistema do CadÚnico e repassa o benefício diretamente pelo aplicativo PicPay. Os
únicos dados necessários são aqueles solicitados no aplicativo, como
e-mail e senha, para efetuar login,
e foto pessoal e do RG ou habilitação, para confirmar identidade.
A Seduc lembra que a população não deve acessar links disponibilizados em canais não oficiais do Governo de SP ou preencher dados em formulários enviados por terceiros. A única forma

de receber o benefício é a partir do
download do PicPay disponível na
loja de aplicativos do seu smartphone, podendo ser acessado tanto na Play Store, do sistema Android, quanto na App Store, do iOS.
Importante destacar que as
refeições que estão sendo servidas
nas escolas estaduais neste período continuam disponíveis também
aos estudantes contemplados no
Merenda em Casa, independentemente do benefício. Mesmo na fase
mais restritiva da pandemia, as
escolas estaduais continuam abertas, para que seja servida a merenda
escolar, e também para a entrega
de materiais e do chip de internet.
"A escola estadual está sempre aberta para quem mais precisa. Nesta terrível pandemia, ofertar alimento é um ato de humanidade que os funcionários das escolas, junto com as merendeiras,
têm feito para os nossos estudantes", destaca o secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares.

Confira o passo a passo para o benefício?
– Pesquise por “PicPay”
nas lojas virtuais Apple Store (para dispositivos iOS)
ou Google Play (para dispositivos Android) e faça o
download do aplicativo;
– Crie uma conta no PicPay com seu nome, CPF
e data de nascimento;
– Valide sua identidade. O
usuário receberá notificações no aplicativo pedindo
o envio de uma selfie e
uma foto do RG ou carteira
d e h a b i l i ta ç ã o . A m e d i d a
g a r a n t e a segurança do
usuário no aplicativo e a con-

firmação da família como
beneficiária do programa;
– Após a confirmação da
selfie e do documento, o
benefício é creditado na
conta PicPay do usuário;
Não é necessário ter conta
bancária ou cartão de crédito
para ter acesso ao subsídio.
É possível sacar o dinheiro
em um caixa eletrônico da
rede 24Horas, ou ainda,
transferir o valor para outras
contas, sem taxa adicional.
Mais informações podem ser
obtidas em https://merenda
emcasa.educacao.sp.gov.br/

RIOS

PAULIST
AS
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Piracicaba é o cenário de
show que encerra projeto
“Cancioneiro dos Rios”, idealizado por Marcio Sartório, reúne apresentações
gravadas a bordo de uma Kombi que percorreu mais de 2.700 quilômetros

Após passar por cinco diferentes cidades paulistas, o projeto
“Cancioneiro dos Rios” chega a
sua sexta e última apresentação
em grande estilo. Idealizada pelo
músico e compositor Marcio Sartório, a iniciativa apresenta show
gravado às margens do Rio Piracicaba, com participação do guitarrista Wil Bordieri, nesta quinta
(8), às 20h. A exibição pode ser
conferida gratuitamente no Youtube, por meio do link www.
youtube.com/marciosartorio
O projeto “Cancioneiro dos
Rios” foi contemplado pelo edital Proac Expresso Lei Aldir
Blanc No 39/2020 – “Produção e
temporada de espetáculo de música com apresentação online” e
apresentado pelo Ministério do
Turismo, Secretaria Especial da
Cultura e Governo do Estado de
São Paulo, por meio da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa.
A apresentação em Piracicaba encerra uma série que passou
por outras cinco cidades paulistas, sempre às margens de importantes rios. A abertura foi em Ilha
Solteira, em apresentação que
teve como cenário o Rio Paraná.
Logo depois, foi a vez de São Luiz

do Paraitinga (Rio Paraitinga),
Jaú (Rio Jaú), Tietê (Rio Tietê) e
Iguape (Rio Ribeira de Iguape).
KOMBI ALZIRA – As gravações foram realizadas com uma
Kombi, que funcionou como um
estúdio, ao estar estacionada às
margens de conhecidos rios paulistas que serviram como cenário.
Ao todo, a equipe da Empório
Produções, a bordo da Kombi Alzira, como o veículo é carinhosamente chamado, rodou mais de 2.700
km no interior e no litoral do estado.
O resultado é um show com
1h de duração para cada cidade,
exibido primeiramente no Youtube e nas redes sociais do idealizador Marcio Sartório que é ainda
o anfitrião da produção, ao apresentar músicas e acompanhar –
hora no violão, hora no bate-papo
– um músico local convidado.
Os convidados ao longo de
toda a realização foram: Biel Cavalcante (Ilha Solteira), Moreno
Overá (São Luiz do Paraitinga),
Cecéu e Marco Munhoz (Jaú), Gê
Tock (Tietê) e Filpo Ribeiro (Iguape), além de Will Bordieri, que
encerra a série em Piracicaba.
“Os rios são fluidos e vívidos,
assim como a cultura paulista.

Plinio PB

Wil Bordieri e Marcio Sartório às margens do Rio Piracicaba

São essenciais para a vida e o
bem-estar, assim como as artes e
a música. Indiscutivelmente, a
música e os rios sempre estiveram presentes na vida dos seres humanos”, afirma Sartório.
“O projeto ‘Cancioneiro dos
Rios’ vem para valorizar esse envolvimento e a importância da
música para o ser humano, assim como os rios, que trazem
vida, beleza, histórias e tantas
outras inspirações para os compositores", completa o idealizador.
EQUIPE – O projeto conta

com produção executiva e direção
artística de Marcio Sartório; direção de fotografia de Maurício Fray;
produção e edição de Vídeo de Maurício Fray e Plinio PB (Waves Pro) e
engenharia de som e finalização
de áudio de Felipe Romano Cogo.
A trilha sonora fica à cargo
de Marcio Sartório. Cenografia:
Kombi Alzira. Assistente de produção: Wil Bordieri. Produção
de conteúdo: Plinio PB. Assessoria de imprensa: Rafael Bitencourt. A ideia original e a apresentação são de Marcio Sartório.

A LERT
A
LERTA

Sindicato envia ofício aos bancos
de 22 cidades da base do sindicato
As ações de orientação e fiscalização tomadas principalmente nos
últimos dias, em conjunto com o
Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador (Cerest), levou o Sindicato dos Bancários de Piracicaba
e Região (Sindban) a organizar um
documento com recomendações
aos gestores dos bancos das 22
cidades da base da entidade.
O ofício, encaminhado nesta
terça (6), alerta os superintendentes e gerentes sobre como diminuir
os riscos de contaminação da categoria, em um esforço que também colabora para inibir a infecção na sociedade como um todo.
O documento considera que
“todos devem estar acompanhando apreensivos todo cenário nacional de insegurança sanitária que está sendo causado
pela pandemia do coronavírus.
E temos que assumir o compromisso de amenizar a caótica situação da falta de leitos ambulatoriais e hospitalares que tem
trazido o colapso do sistema de
saúde, tanto público quanto privado, em todo território. Infelizmente, os números de infectados

não param de aumentar, e em
nossa cidade não está diferente”.
Por isso, o ofício assinado
pelo presidente do Sindban, José
Antonio Fernandes Paiva, traz
as seguintes recomendações:
 Reorganizar os espaços
de forma a manter a distância
entre pessoas;
 Limitar a entrada de pessoas;
 Controlar a fila de entrada, inclusive externa de modo
que as pessoas mantenham distância entre si (importante fazer a demarcação no solo);
 Disponibilizar álcool em gel
70% em diversos pontos onde
possam ter circulação de pessoas;
 Ampliar a frequência de
limpeza do estabelecimento,
equipamentos e superfícies;
 Fazer a manutenção periódica do sistema de ar-condicionado, inclusive mantendo temperatura que proporcione conforto térmico;
 Manter cestos de lixo
com tampa e com acondicionamento de pedal;
 Lavar frequentemente as
mãos com água e sabão;

 Obrigatório o uso de máscaras por trabalhadores e clientes;
 Evitar tocar nos olhos, nariz
e boca e caso tenha tosse proteger a
boca e o nariz com o antebraço;
 Priorizar trabalho remoto
para trabalhadores dos grupos de
risco: maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, imunocomprometidos e gestantes;
CASOS SUSPEITOS - deve
procurar imediatamente um médico. Em caso de necessidade de afastamento, que será determinada
pelo médico, o gestor deve determinar a higienização do ambiente;
CASOS CONFIRMADOS caso o funcionário tenha trabalhado presencialmente nas últimas 72
horas, o expediente deve ser encerrado na hora e a agência higienizada. O funcionário deve permanecer afastado e as horas não trabalhadas de toda a equipe abonadas.
CASOS SUSPEITOS NO
DOMICÍLIO -se o funcionário
estiver assintomático, pode continuar trabalhando. Se houver recomendação médica por isolamento, o gestor deve acatar a recomendação e definir o afastamento (tra-

balho remoto, banco de horas,
etc). Se apresentar sintomas, o
funcionário é um caso suspeito.
CASOS CONFIRMADOS
NO DOMICÍLIO - o funcionário é considerado um caso suspeito. Se assintomático, deve preencher a autodeclaração de saúde e entrar em isolamento social por 14 dias. Se apresentar sintomas, deve procurar atendimento médico imediatamente.
Por fim, o documento explica
que “as recomendações acima elencadas, são fruto do trabalho de uma
equipe técnica especializada em saúde e segurança do trabalhador, a
qual, ratificamos como condições
mínimas necessárias para juntos
contermos o avanço desta doença
que tem devastado famílias, contaminado os trabalhadores bancários e demais trabalhadores, e criado
um ambiente de receios e preocupações que podem ser minimizados,
se todos atuarmos conjuntamente”.
RECUSA – Em quase todas
as agências, o banco entendeu a iniciativa do Sindban, apenas em uma
agência do banco Itaú houve recusa no recebimento do documento.
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Thermas Water Park anuncia novos projetos
Impacto econômico e geração de emprego e renda deverão movimentar mercado e turismo regional pós pandemia; investimento em torno de R$ 20 milhões

Com a inauguração do Thermas Park Resort prevista para
2022, o Thermas Water Park anuncia novos projetos de melhoria e
expansão para trazer mais infraestrutura, segurança e diversão ao
público. O plano de expansão incluirá um portal totalmente novo
de acesso ao parque, a expansão
do estacionamento para comportar mais de 1.500 carros e a criação de uma praça gastronômica
com espaço para shows e eventos próxima ao parque aquático.
Para essas novidades, o investimento é de cerca de R$ 20 milhões.
“Acreditamos fortemente na
retomada do turismo em nossa região – principalmente após uma
parcela significativa da população
ser vacinada, tendo como base o
que tem ocorrido em regiões mais
maduras, como a América do Norte e Ásia. A pandemia nos afetou
negativamente em termos financeiros, porém gerou benefícios disruptivos em termos de automatização
de processos internos, fortalecimento dos canais de vendas digitais e diversificação das nossas
fontes de energias – construímos
uma usina solar para atenuar
custos com energia e contribuir
ecologicamente para os desafios da
mudança climática. Sairemos dessa crise mais fortes e produtivos –
para dar uma experiência ao nosso cliente ainda melhor e mais sustentável”, dizem Silvia e João Andrade, fundadores do parque.
Em paralelo aos novos projetos de expansão, os quais serão em
breve anunciados detalhadamente, o parque também irá investir em
um novo modelo de governança e
gestão, por meio da contratação de
um executivo de mercado com vasta experiência no setor de turismo e entretenimento. “Os investimentos em expansão irão impulsionar a atratividade do parque e a percepção do turista com
relação à qualidade dos aspectos
físicos, e para conseguir colher bons
frutos desses ativos, o parque irá
investir fortemente em pessoas
para ter uma equipe a cada ano
mais qualificada.”, destacaram.
IMPACTO ECONÔMICO
E TURÍSTICO - Com investimento de R$ 400 milhões, o Thermas
São Pedro Park Resort é um projeto imobiliário turístico do Grupo J.
Andrade com a WAM Brasil e a
ABL Prime.E ainda contam com
uma das mais conceituadas empresas de construção do país, a MPD

Fotos: Divulgação

Construtora. Com essa obra, haverá um impactono desenvolvimento econômico e turístico da região.
Numa área de mais de 40 mil
metros quadrados, entre Resort e
extensão de estacionamento, serão
construídos quatro prédios de cinco andares, com 465 apartamentos mobiliados de 42,63 metros
quadrados cada, com quarto, cozinha, sala e banheiro. Além disso,
numa área de lazer exclusiva, haverá lobby, restaurante, parques
aquáticos para adulto e crianças,
ofurôs, espaço kids, playground,
academia, sauna, SPA, bar, lojas,
cinemas, salão de jogos, mirante
e piscina coberta e aquecida.
SOBRE O THERMAS Idealizado no início da década de
90 pelo Grupo J. Andrade, o Thermas Water Park oferece diversas
atrações durante todo o ano. Numa
área de 4 milhões de metros quadrados, com milhões de litros de
água espalhados por 19 piscinas, o
complexo turístico tem como diferencial o fácil acesso a partir de importantes centros urbanos e rodovias com variadas opções de hotéis
das principais bandeiras e ao Aeroporto Internacional de Viracopos.
Com rampa de boias, complexo de toboáguas, armários para
locação, a maior piscina de ondas
do estado de São Paulo Estado, o
Parque das Águas Quentes, o Parque Infantil de 8.000 metros quadrados com águas quentes, o
Thermas também conta com restaurantes, lanchonetes, sorveteria,
loja de conveniência, mini shopping, playground, fraldários, espaço para amamentação, copa
para família, mini fazenda com
animais exóticos e estacionamento. Além das exposições permanentes Era Pré Histórica, Era do
Gelo, Insetos Gigantes e Gigantes
do Fundo do Mar, tem a Pousada
Chalés do Thermas. Os projetos

que estavam em andamento terão
sequência nas finalizações, como
o Castelo da área infantil, que
mesmo em fase preliminar já é
sucesso e querido por pais e filhos.
SOBRE A WAM BRASIL
- Maior comercializadora de multipropriedades de férias da América Latina, está presente em seis
estados brasileiros com 17 empreendimentos em ampla comercialização. Sua gestão detém as certificações ISO 9001 de qualidade,
GreatPlace To Work e prêmios
pelo excelente atendimento ao cliente. Com mais de 1500 parceiros e colaboradores, oferece um
modelo de negócio inteligente e
repleto de viagens e vantagens exclusivas aos multiproprietários.
SOBRE A ABL PRIME Com mais de 30 anos de experiência de seus sócios fundadores
no mercado imobiliário, a ABL
Prime é uma empresa full service, que possui expertise para atender e gerenciar, sob medida, todas as fases de um empreendimento; desde sua concepção, desenvolvimento, comercialização,
implantação, administração à completa reformulação do negócio.
SOBRE A MPD CONSTRUTORA - A MPD atua há 38
anos na construção de indústrias,
hospitais, universidades, galpões de
logísticas, shopping centers e na
incorporação de apartamentos e
escritórios de médio e alto padrão,
prezando pela qualidade de acabamento, entrega 100% no prazo e
pelo respeito aos seus clientes e colaboradores. Além disso, investe em
desenvolvimento tecnológico e boas
práticas construtivas, sem deixar
de lado as responsabilidades social
e ambiental.É a 3ª maior construtora do país de acordo com a 17º
edição do ranking INTEC (https://
www.mpd.com.br/blog/mpd-e-a3a-maior-construtora-do-brasil/)

A Tribuna Piracicabana
A10

Quarta-feira, 7 de abril de 2021

DIA MUNDIAL

DA

SAÚDE

Santa Casa se mobiliza em apoio a suas equipes
Os funcionários estão sendo surpreendidos também com cartinhas contendo mensagens enviadas por colegas de trabalho
No Dia Mundial da Saúde (7),
a Santa Casa de Piracicaba compartilha as ações desenvolvidas no
Hospital pela Comissão de Humanização para que os funcionários
se sintam ainda mais acolhidos,
reconhecidos e valorizados, sobretudo quando o mundo enfrenta o
pico mais severo da pandemia desde o advento da covid-19. “Nunca
vivenciamos um momento tão atípico e conturbado quanto este”,
disse a coordenadora da Comissão,
Daniela Lopes. Segundo ela, a mobilização foi proposta pela Administração e partiu do princípio de
que é possível amenizar os efeitos
da pandemia também com afeto.
“A partir deste entendimento, organizamos ações com apoio
de outros setores para que a sensibilização ocorra em diversas
frentes com o foco voltado, sobretudo, aos setores que atuam na
linha de frente do atendimento aos
pacientes com a covid-19”, disse.
Ela conta que, com apoio do
SND (Serviço de Nutrição e Dietética), por exemplo, itens alimentares exclusivos são enviados diariamente aos setores da

C EMITÉRIOS

covid. “A proposta é utilizar de
uma alimentação diferenciada
para nutrir o corpo e acalentar a
alma, levando mais conforto às
equipes linha de frente”, disse a
nutricionista Claudenice Sterde.
Os funcionários estão sendo
surpreendidos também com cartinhas contendo mensagens de reconhecimento, fé e esperança enviadas por colegas de trabalho. Outra ação impactante tem sido os
vídeos-depoimento gravados por
personalidades e postados nas redes sociais da Instituição com mensagens de apoio às equipes, bem
como as parcerias com grupos de
voluntários que se disponibilizam
a confeccionar e enviar singelas
lembranças que carregam grande
valor sentimental e emocional.
A jornalista Fernanda Moraes, do Departamento de Comunicação, aponta também o Projeto #SouLinhaDeFrente, que contou com o depoimento de 126
funcionários e médicos de todas
as áreas do hospital para falar de
suas perspectivas e aprendizados
perante a pandemia. “Trabalhamos também com o Projeto inti-

Fotos: Divulgação

Membros da Comissão de Humanização da Santa Casa de Piracicaba

Videochamadas aos familiares de pacientes internados
estão entre as ações de humanização da Santa Casa

tulado ‘A união nos faz mais fortes’, com a entrega de 64 cestas
básicas, e com a realização de vídeochamadas para que pacientes
que não podem receber visitas e
também a equipe médica tenham
contato com a família”, revelou.
O acompanhamento psicológico dos funcionários também
tem sido importante nessa pandemia. Segundo a psicóloga Cláu-

covid-19. “É o tipo de suporte que
ajuda muito a amenizar o estresse gerado pelo excesso de trabalho
proveniente do grande número de
vítimas da covid e do tempo prolongado de internação”, disse.
Ao justificar a iniciativa, a
administradora Vanda Petean
revela que o objetivo é minimizar
o impacto dos fatores estressores
no ambiente físico, no relaciona-

dia Serrador, o objetivo é cuidar
de quem cuida, salientando aspectos que envolvem trabalhar
formas de aceitar e enfrentar a
situação; lidar com a revolta de
quem não está cumprindo o isolamento social; cuidar do sentimento de angustia dos funcionários e do sentimento de cobrança
pela não melhora rápida e visível
do paciente diagnosticado com a

mento interpessoal da equipe e
nos sentimentos internos dos
próprios indivíduos, fazendo com
que eles se sintam mais acolhidos, valorizados e reconhecidos
junto à comunidade hospitalar e à
sociedade em geral. “São esforços
empreendidos para que os nossos
funcionários percebam e sintam
que, mesmo estando longe fisicamente, eles não estão sós”, disse.

J ORNALIST
AS
ORNALISTAS

PÚBLICOS

Prefeitura realiza ação de combate à dengue Regional de Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Saúde e da
Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, em uma ação conjunta por
meio do PMCA (Programa Municipal de Combate ao Aedes), realizou nessa segunda-feira (5), uma
ação de vistoria no cemitério da
Saudade. O objetivo foi a retirada
materiais que podem acumular
água, drenagem de vasos (furando), cobertura de locais de acúmulo
de água, que podem servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana.
De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, do dia 1º/
01 até 1º/04, foram confirmados
1.603 casos da doença em Piracicaba. Nenhuma pessoa morreu. No
mesmo período de 2019, foram 553
casos e, em 2020, 691 casos. A ação
nos cemitérios contou com o apoio
de uma equipe de 30 funcionários

de empresa terceirizada e será repetida no dia 15/04, no Cemitério
da Vila Rezende. “Esta é uma atividade de rotina, que ocorre a cada
três meses, e tem fundamental importância no controle do mosquito
da dengue”, observa Sebastião
Campos, coordenador do PMCA.
“O controle de possíveis locais
de acúmulo de água no cemitério é
um trabalho constante, pois temos
muitos vasos, floreiras, toldos, e
outros objetos localizados nas sepulturas, que podem ser potenciais criadouros”, explica Elaine Seguezzi, chefe do setor de Cemitérios da Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente).
Ainda de acordo com o coordenador do PMCA, o número de
casos neste ano é alto e é importante a ajuda da população para mudar esse cenário. Uma das formas é evitar deixar nas sepulturas materiais que acumulem água.

Prefeitura/CCS

Cemitério da Saudade passou por varredura para eliminar criadouros
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Prorrogadas inscrições para
200 vagas de capacitação

Câmara apoia mês
de conscientização

O Programa Paulista de Capacitação para Exportações, Exporta SP, prorrogou as inscrições
para a seleção de 200 micro, pequenas e médias empresas de todas as regiões do estado interessadas em receber treinamento
para acessar o mercado internacional. Os empresários têm até o
dia 16 de abril para fazer o cadastro pelo site da InvestSP.
O projeto da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
(SDE), gerido pela Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, está finalizando a capacitação da primeira turma de 150 empresas e começa a selecionar os empreendedores que farão parte da segunda
turma do programa, com previsão de início para o dia 29 de abril.
O Exporta SP é o maior programa de capacitação para exportações já executado no Estado de
São Paulo, e tem o diferencial de
incluir em seu escopo de atuação
startups e empresas do setor de
serviços. Ele visa descentralizar
as ações de apoio à exportação,
sendo realizado totalmente por
meio de plataformas on-line.
COMO FUNCIONA — A
capacitação tem a duração de 4

meses e aborda os temas que mais
desafiam os empresários no processo de internacionalização de
seus produtos e serviços. Ao longo
do treinamento, temas sobre inteligência comercial, formação de
preços, adequação de produtos e
serviços, planos de negócios, marketing e vendas são ministrados
por especialistas da Fundação e
Instituto de Administração (FIA).
Para participar do Exporta SP,
os interessados devem se cadastrar
no site da InvestSP e passar por
um processo de seleção. Ele avaliará o estágio em que a empresa se
encontra para acessar o mercado
externo. Se for selecionada, a empresa receberá o contato de um tutor que irá prepará-la para cumprir
todas as etapas do treinamento.
PROGRAMA — Ao longo da
capacitação, o empreendedor terá
aulas e acesso à plataforma online
de conteúdo chamado AVA (Ambiente Virtual de Aula), que utiliza
o modelo Canvas, a ferramenta
mais utilizada atualmente para
planejamento de negócios. Também serão realizados workshops,
que auxiliarão os participantes a
construir uma rede de contatos de
empresários que buscam a inserção no mercado internacional.

Arquivo Histórico da Câmara

promove painel sobre
desafios no interior

A Regional de Piracicaba, do
Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, promove nesta quarta (7), às 19h30, painel
sobre o tema “Desafios do Jornalismo e do Jornalista no Interior”. O Evento será realizado de
forma virtual, pela página do Facebook da entidade, e tem como
objetivo propiciar o debate sobre
as condições de trabalho dos
profissionais da área que atuam em cidades do interior, especialmente no Estado de São Paulo.
A mediação do evento estará a cargo do jornalista e professor Paulo Roberto Botão, diretor de base do Sindicato e professor da Unimep. Participam
como expositores os jornalistas
Adriana Ferezim (Piracicaba),
Denis Martins, diretor do portal
Diário de Justiça (Limeira), e
Rosemary Bars, diretora da Fa-

culdade de Jornalismo da PUC
Campinas. A diretora da Regional de Piracicaba do Sindicato
dos Jornalistas, Patrícia Santana, coordenadora do Painel, informa que o evento tem como objetivo celebrar o Dia do Jornalista.
“Além disto, nós queremos conversar com os profissionais sobre as
dificuldades que encontram, as
condições atuais de trabalho e
que perspectiva têm em relação
ao futuro do jornalismo”, explica.
O painel será realizado entre 19h30 e 20h30, e poderá ser
acompanhado pelo Facebook, no
endereço www.facebook.com/
Jornalistas.PiracicabaSJSP/. Estudantes de Jornalismo que
acompanharem a atividade, e se
identificarem pelo chat do evento, com nome completo, instituição e endereço de e-mail, receberão certificados de participação.

Sobre os participantes
ADRIANA FEREZIM — Jornalista formada pela UMC,
atuou em redações de jornais
de bairro em São Paulo,
como repórter e editora. Desde 2000, em Piracicaba, trabalhou no Jornal de Piracicaba e na Gazeta de Piracicaba. Foi finalista do prêmio
Esso de Jornalismo em 2002.
Pós-graduada em Planejamento e Marketing Turístico
pelo Senac e em Gestão Digital de Mídias Sociais pela Unimep/Escola de Negócios ACIPI. Atualmente é assessora de
gabinete parlamentar do vereador Josef Borges, na Câmara
de Vereadores de Piracicaba.
DENIS MARTINS — Atuou
por 12 anos como repórter na
Gazeta de Limeira e está desde 2013 como assessor de
imprensa do Hospital Medical/Hapvida em Limeira. Em
2013, foi um dos três jornalistas contratados para organi-

zar a revista e documentário
comemorativos da Confederação Nacional das Indústrias
de Alimentação e Afins (CNTA).
Atualmente, é sócio da jornalista Renata Reis na empresa
RDR Comunicações, que,
entre outros produtos, mantém portal Diário de Justiça.
ROSEMARY BARS — Diretora da Faculdade de Jornalismo e do curso de Mídias Digitais PUC-Campinas, onde
também coordena o Escritório
de Talentos e Carreiras. Possui graduação em Jornalismo
e História pela Unimep, mestrado e doutorado em Comunicação Social pela Umesp.
Fez MBA em Gestão de Empresas de Comunicação - curso
Master de Jornalismo, da
Universidade de Navarra. Foi
editora-responsável pelo Jornal de Piracicaba e assessora de imprensa da Câmara de
Vereadores de Piracicaba.

Faixa azul estendida sobre a fachada do prédio principal do
Legislativo e banner no site oficial fazem menção ao tema

Tendo o azul como símbolo da campanha, a Câmara de
Vereadores de Piracicaba somase às ações voltadas à conscientização do autismo, realizadas ao longo de abril por todo
o planeta. Até o fim do mês,
uma longa faixa azul estendida sobre a fachada do prédio
principal do Legislativo e um
banner no site oficial lembrarão a importância da data.
O envolvimento da Câmara na campanha é uma iniciativa do vereador André Bandeira (PSDB), autor da lei municipal 7.857/2014, que instituiu,
em âmbito local, a celebração
do Dia da Conscientização do
Autismo anualmente em 2 de
abril, coincidindo com a data
instituída pela Organização das

Nações Unidas em 2007 e comemorada mundialmente.
O dia de conscientização
tem como objetivo "levar informação à população em relação
ao transtorno do espectro autista, a fim de reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno", explica André Bandeira.
O vereador, em ofício ao presidente da Câmara, Gilmar Rotta (Cidadania), em 1º de março,
solicitou a menção à campanha
com o banner no site e a faixa
estendida sobre a fachada do
prédio principal. O banner, visível logo no acesso à página
camarapiracicaba.sp.gov.br, traz o
mote "Não aponte o dedo. Estenda
as mãos" e reforça que abril é o mês
de conscientização do autismo.

MATERNID
ADE
TERNIDADE

E ISOLAMENT
O SOCIAL
ISOLAMENTO

Sesc Piracicaba realiza
dois encontros virtuais
O Sesc Piracicaba realiza dois
encontros virtuais que abordam a
maternidade nesse período de pandemia e isolamento social. Nesta
quinta (8), às 20h, "Desfralde sem
a escola" é o tema que aborda os
principais sinais apresentados pela
criança de que é hora de deixar as
fraldas e os fatores que costumam
interferir no processo. E no sábado
(10), às 10h, o "Fim da licença maternidade na pandemia" convida
ao debate e acolhimento sobre as
dúvidas com relação aos cuidados

do bebê e à sobrecarga de tarefas
da mulher. Como voltar ao trabalho com uma rede de suporte
restrita ou até mesmo inexistente? Como voltar ao trabalho diante de tantas incertezas e riscos?
Os encontros serão conduzidos pela psicóloga Patrícia L. Paione Grinfeld, da Ninguém Cresce
Sozinho e acontecerão via plataforma Zoom. Para participar é preciso
realizar a inscrição gratuita e antecipada no site inscricoes.sescsp.
org.br. As vagas são limitadas.
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FALECIMENTOS
SR. SEBASTIAO CELIO CELESTINO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 60 anos,
filho dos finados Sr. Noemio
Lourenço Celestino e da Sra.
Laurinda Galvão Celestino,
era casado com a Sra. Lucia
Gomes; deixa os filhos: Fabricio Celio Celestino; Fabiane
Celia Celestino; Kimberly Muriel Celestino e Rafael Gustavo Celestino. Deixa o neto Gabriel, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 09h00 no
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. WALDEMIR DELA HOZ faleceu anteontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos
finados Sr. João Miguel Dela
Hoz e da Sra. Rosa de Oliveira
Dela Hoz, era casado com a
Sra. Cleusa Maria Grossi Dela
Hoz; deixa os filhos: Suzana
Araujo e Paulo Hiroshi Kavata. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 13h00

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
ou Piracicaba 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.
------------------------------------------

da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. BENEDITA ADRIANA RODRIGUES DA SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava
50 anos, filha dos finados Sr.
Sebastião Rodrigues e da Sra.
Florisa Camargo Rodrigues,
era casada com o Sr. Celio da
Silva; deixa os filhos: Jucimar
Rodrigues Pereira, casado
com a Sra. Monica dos Santos
Rodrigues; Ricardo Rodrigues
Pereira, casado com a Sra. Camila Soares M. Rodrigues e Gislaine Cristina Rodrigues P. dos
Santos, casada com o Sr. Denis Silveira dos Santos. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 10h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IVONE ESBOMPATO
BERTOLA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 63

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

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

anos, filha do Sr. Pedro Henrique Bertola, já falecido e da
Sra. Jeni Esbompato Bertola,
deixa a filha: Hayara Bertola
de Araujo Santos. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, às 13h30 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. RAQUEL APARECIDA
TARTAGLIA SOLEDADE faleceu ontem, nesta cidade, contava 46 anos, filha do Sr. Manoel Tartaglia e da Sra. Maria
Terezinha Moises Tartaglia, já
falecida, era casada com o Sr.
Luis Gustavo Soledade. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, às 13h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANTONIA MARILDA SCHIAVON DE LARA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 72 anos,
filha dos finados Sr. Carlos
Schiavon e da Sra. Joana Dellavile Schiavon, era casada
com o Sr. Pedro de Souza
Lara; deixa os filhos: Maria Elisete de Souza Lara, já falecida; Vera Lucia de Souza Lara;
Cristiane Aparecida de Souza
Lara; Jucimara Aparecida de
Souza Lara, já falecida; Jose
Carlos de Souza Lara; Reginaldo Francisco de Souza Lara;
Fernanda Aparecida de Souza
Lara; Fernando de Souza Lara;
Fabiana Aparecida de Souza

Lara e Marcela Aparecida de
Souza Lara. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 15h00 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA APARECIDA GONÇALVES FONSECA faleceu ontem, nesta cidade, contava 75
anos, filha dos finados Sr. Candido Gonçalves e da Sra. Valdomira Silveira Franco, era viúva do Sr. Leone da Fonseca.
Deixa filhas, genro, netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, às 14h30 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MILTON ELIZEU faleceu ontem, nesta cidade, contava 57
anos, filho dos finados Sr. Pedro Elizeu e da Sra. Nahir Moreira Elizeu, era casado com a
Sra. Rosangela Quintino Elizeu,
deixa os filhos: Tatiane Quintino Elizeu, casada com o Sr. Lucas Henrique; Nilton Quintino
Elizeu, casado com a Sra. Suelen Faria Elizeu e Cristiano
Quintino Elizeu, casado com a
Sra. Heloisa Vitoria. Deixa
neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 15h00, no
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. UBIRACY DE JESUS SANCHES (Pizza do Bira) faleceu
ontem, nesta cidade, contava 59
anos, filho dos finados Sr. Francisco Sanches e da Sra. Nahyda Bombo Sanches, era casado com a Sra. Denise Regina
de Queiroz; deixa os filhos: Camila Sanches Groppo, casada
com o Sr. Juliano Augusto Groppo; Rodrigo Sanches, casado
com a Sra. Luana Medeiros
Sanches e Leandro Sanches,
casado com a Sra. Carina Falciroli Sanches. Deixa netos,
enteadas, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. BEMVINDA GRIPPA SCHIAVOLIN faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos
finados Sr. Victorio Grippa e da
Sra. Maria Alexandrina, era viúva do Sr. Paulo Schiavolin; deixa os filhos: Jose Osmair Schiavolin, casado com a Sra. Marli
Aparecida Bortoletto Schiavolin;
Dirceu Aparecido Schiavolin,
casado com a Sra. Maria Sueli
Bortoletto Schiavolin; Claudete
Schiavolin Pizzol, casada com o
Sr. Israel Francisco Pizzol; Paulo Felicio Schiavolin, já falecido
deixando viúva a Sra. Edna Menegati Schiavolin e Claudemir
Schiavolin, já falecido, deixando
viúva a Sra. Simone Renata Magalhaes Schiavolin. Deixa netos,
bisnetos, irmãos, cunhados,

sobrinhos, demais parentes e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTÔNIO ALVES DE MATOS faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho
dos finados Sr. Jose Cardoso
Matos e da Sra. Raquel Alves
Damaceno de Matos, era casado com a Sra. Maria Conceição
Ometto de Matos; deixa os filhos: Marcus Vinicius de Matos,
casado com a Sra. Suelen Fernanda Santana de Matos; Matheus Henrique de Matos e
Maria Carolina de Matos.Deixa
neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 17h00 no Cemitério Municipal da Saudade
em Jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. REGINALDO SEVERINO VIEIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 42 anos, filho do Sr.
Moacir Severino Vieira e da Sra.
Jussara de Fatima Aparecida
Segantin, era casado com a
Sra. Andrea Cristiane de Moraes Tabai; deixa o filho: Lucas
Toledo Vieira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório da Saudade, sala 08, para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. VALDIR DORASSI faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 66 anos de idade e era casado com a Sra. Benedita Aparecida Boareto Dorassi. Era filho do Sr. Narciso Dorassi e da
Sra. Suzana Demite Dorassi,
falecidos. Deixa os filhos: Nadeia Dorassi Queiroz e Bremmer Felix Dorassi, Deixa netos e bisnetos. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:00
hs no Cemitério Municipal da
Vila Rezende, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. CALIL CHADDAD NETO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 42 anos de idade e
era casado com a Sra. Marcela
de Cassia Travisani Chaddad.
Era filho do Sr. Carlos Chaddad
e da Sra. Gerseni de Lourdes
Casemiro Chaddad, falecida.
Deixou o filho: Isaac Chaddad.
O seu sepultamento deu-se
ontem as 13:30 hs no Cemitério da Saudade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ADILSON FRANCISCO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 45 anos de idade e
era casado com a Sra. Maria

Eugenia Marques da Silva Francisco. Era filho do Sr. Gregório
Francisco, falecido e da Sra.
Maria Bento Francisco. Deixa
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento dar-se-á
hoje as 10:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 07 para o Cemitério
da Saudade, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. PEDRO ANTONIO SCHMIDT
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 55 anos de idade
e era casado com a Sra. Mirian
Aparecida Matias Schimidt. Era
filho do Sr. Guilherme Schmidt
e da Sra. Isaura Grigolon Schmidt, falecidos. Deixa a filha:
Vanessa Aparecida Schmidt. O
seu sepultamento dar-se-á
hoje as 09:00 hs, no Cemitério
da Saudade, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. PEDRO LUIZ MUSSATO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e
era casado com a Sra. Zelia de
Oliveira Mussato. Era filho do Sr.
Raymundo Mussato Filho e da
Sra. Jandira Marconato Mussato, ambos falecidos. Deixa as

enteadas: Alice Daiana da Silva
e Andrea Priscila da Silva. O seu
sepultamento dar-se-á hoje as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velorio municipal de Rio
das Pedras, seguindo para o
vemitério municipal naquela
localidade, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARTHA CHERUBIM GONÇALVES faleceu na cidade de
Piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Pinto Gonçalves. Era filha do Sr. Antonio Cherubim e da Sra. Maria
Stela Roque Cherubim, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Anto-

nio Carlos Gonçalves Pinto,
Maria Isabel Gonçalves Morato
Soares, Ivone Evan Gonçalves
Miras, Ana Luiza Gonçalves Pinto, Maria Noimi Gonçalves dos
Santos, Mery Francisco Gonçalves Pinto, Helena Maria de
Fatima Gonçalves e Lucia Maria de Fatima Gonçalves Pinto.
Deixa genros, nora, netos, bisnetos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
dar-se-á hoje as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição
sala- C,, seguindo para a referida necrópole, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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PERFIL DE UM SOBREVIVENTE APAIXONADO PELA PAIXÃO

INTRÓITO
Olá, beldades, personalidades e celebridades!
A edição desta semana está recheada de notícias
culturais. As curtidinhas trazem vários lançamentos
como o Canal de Emerson Lopes, o programa de
Luca Rodrigues, a música nova do rapper Black
AZ e o livro de Henry Gabriel. No Perfil, Harlei Junior, diretor da Guarantã. Apresentamos a arte de Gustavo Dragone e uma série com cantoras da cidade de
Rio Claro-SP, que se inicia com Eliza Sartori.
Reprodução da coluna:
www.revistatattoobrasil.com.br
www.interiornoticias.com

Cur
tidinhas
Curtidinhas
* O educador, cantor e
compositor de rap
Emerson Lopes, lançou um Jornal no YouTube chamado “Não Pira
News”, projeto de criação de conteúdo digital
informativo-opinativo
através de esquetes jornalísticas sobre notícias do Brasil, São Paulo,
e principalmente com
foco em Piracicaba, viabilizando conteúdo político, humorístico, místico entre outros.
* Estreou o programa “Aoba
cast” com apresentação de
Luca Rodrigues, pelo Canal de Piracicaba. O primeiro vídeo foi ao ar na última
sexta-feira e trata-se de
mais um espaço para entrevistas com personalidades
influentes da cidade.

* O rapper Black AZ lançou sua mais nova música
“entre linhas” no Canal do
YouTube e também já disponível em todas as plataformas digitais. A produção é da Authentic LAB. Letra e música de alta qualidade. A Pirarazzi recomenda!

* A CIA Te-ato-de teatro teve uma excelente ideia ao
convidar atores e atrizes para se apresentarem no
Show de calouros, entre eles: Bruna Ribeiro, Ricardo Alves, JC Moretti, Lucas Ruan, Tarcizio Rafael
e Fernando Rubro.

Informamos que o Programa Pirarazzi nas ondas do
rádio, veiculado pelo Portal Nova 15 Rádio e TV, está
sendo retransmitido todos os sábados, às 18h, pela
Rádio FM e TV Cotia.
Uma semana de muitos corações fraternos.
#espalhepaz
97ª edição *Piracicaba SP Março 2021
Elson de Belém
Ator, produtor e colunista cultural

Fotos: reprodução Instagram e Facebook

* A apresentadora Deia Camargo estreou o “Balaio da
Deia”, agora pela TV Ativa de Piracicaba. O programa,
que já foi apresentado pelo Portal Nova 15 Rádio e TV,
está com formato para televisão com temas da atualidade. Tem participação de Renato Oliveira como comentarista e Ariane Camargo na produção.
* Luccas Duque criou
uma paródia da música
“meu caro amigo”, de
Chico Buarque em forma de protesto e conscientização. Ele aproveitou para apresentar
no programa Os Comentaristas da Educadora
de Piracicaba, fato que
chamou bastante atenção de todos pela criatividade e autenticidade
da letra.
* O piracicabano Octavio
Pacheco Valsechi, ou
“Tofu” como é carinhosamente conhecido, está feliz
da vida por ter sido agraciado com o Prêmio Latim
Grammy na categoria engenheiro de som. A premiação
foi em novembro do ano
passado, mas somente esta
semana recebeu a estatueta em sua casa.

* O estreante na literatura
Henry Gabriel lançou seu
primeiro livro intitulado “O
peso do meu coração”, com
abordagem na sua própria
história de vida onde sentiu
a necessidade de se expressar escrevendo esta
história em tom melancólico
e recheado de poemas de
sua autoria.

Harlei Junior ingressou como voluntário na Associação Cultural e Teatral Guarantã em meados dos anos
2000, em um ensaio ao ar livre no Engenho Central de
Piracicaba, através do grandioso projeto Paixão de Cristo. Através da força de vontade, determinação, empatia e respeito a todos os envolvidos, a denominação
“Família Guarantã” se tornou muito mais forte e resistente, conforme o significado da árvore guarantã, denominada árvore de raiz forte. Em 2017, ingressou oficialmente na diretoria da associação, promovendo junto à diretoria maior integração junto ao elenco e produção artística. No final de 2020, foi infectado pela Covid19 e ficou 41 dias entubado. Logo em seguida, foi para
o quarto e permaneceu mais quinze dias em tratamento. Ficou bastante abalado com a situação por se encontrar paralisado. Em meio ao abalo emocional uma luz
o guiou ao caminho de Deus! Com fé, determinação,
orações de amigos, colegas de trabalho e familiares,
criou forças para continuar lutando e grato por estar
vivo!!! “Peço a todos que nunca deixem de serem empáticos e continuem valorizando a vida, pois só temos
uma e ela passa muito rápido, um sopro. Se tens vontade de fazer algo, faça!!! Nunca deixe para amanhã, o
que se pode fazer hoje! Enfim, “viva a vida” intensamente, sendo útil, ajudando os mais necessitados, animais abandonados, crianças carentes, comunidades
de sua cidade”. Harlei tem ciência que não conseguirá
mudar as pessoas ou o mundo, mas a sua parte será
realizada com muito amor. “Essa é a nova versão de
uma pessoa que recebeu o milagre de estar novamente
ao lado de todos, para continuar empregando a empatia
e valor à vida às pessoas que amamos!”.
Nome artístico: Junião
Nascido em que cidade: Piracicaba
Qual é sua maior qualidade? Generosidade
E seu maior defeito? Minha esposa (Cris) diz que
eu falo muito
Qual é a característica mais importante em uma mulher?
Parceria
E em um homem? Parceiro
O que mais aprecia em seus amigos? Franqueza
Sua atividade favorita é: Estar reunido em meio de
pessoas, conversando e aprendendo
Qual é sua ideia de felicidade? Viver a vida, pois ela
passa muito rápido
E o que seria a maior das tragédias? A falta de empatia e desvalorização da vida
Quem gostaria de ser se não fosse você? São Francisco de Assis
Qual é sua viagem preferida? Campos do Jordão-SP
Qual é sua cor predileta? Violeta
Uma flor? Flor do deserto e orquídeas
Um animal? Gato
E seu prato favorito? Massas
Quais são seus autores preferidos? Monteiro Lobato,
Fernando Pessoa, Marcos Thadeus do Amaral
E seus cantores (as)? Victor e Leo, Ed Sheeran,
Fabio Junior, Bruno e Marrone, Milionário e José
Rico, Rio Negro e Solimões
Seus filmes? O pequeno príncipe, Como eu era
antes de você, Como se fosse a primeira vez, It
1 e 2, Rei do Show
Que superpoder gostaria de ter? De tornar o mundo
melhor
O que mais detesta? Falta de empatia e desvalorização da vida
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria? Conheceria a Cris aos dezoito anos, antes do seu primeiro casamento
Como gostaria de morrer? Rápido, sem sofrimento
ou dor, como um passarinho
Qual é seu atual estado de espírito? Feliz e grato
Que defeito é mais fácil perdoar? Discordância de ideias

Qual é o lema de sua vida? Cuidar de animais abandonados, pois não sabem se defenderem sozinhos
Momento preferido do dia? Relaxando, admirando a
vida aquática no meu aquário
No que pensa quando acorda? Gratidão por viver
mais um dia, ao lado das pessoas que amamos
Uma mania? limpeza
Gasta muito com? Mercado livre
Sonho de consumo não realizado? Viajar para Portugal
Lembranças de infância? Minha cachorra Carina,
participação na Banda do Bule com amigos e passeio à Basílica de Aparecida
Em que ocasião mente? Não minto, apenas omito
alguns fatos
O primeiro beijo? Com 10 anos, na brincadeira salada mista, aperto de mão, beijo na boca ou na face
Uma vaidade? Usar perfumes
Qual é seu maior pecado? Gula
O que é sagrado para você? Viver em harmonia
com a família
Do que não gosta no seu corpo? Barriga
O que faria com um prêmio de milhões de reais? Compraria um lote de 4.000 m2, construiria 4 casas + 1
central e alojaria a família, além de ajudar ONGs
de crianças e animais
Qual foi a maior tristeza de sua vida? A perda do meu
pai, no final de novembro/2020
Como foi seu início de carreira? Profissional: aos 18
anos. Teatral: aos 29 anos
Um ponto turístico de Piracicaba? Restaurante do Mirante
Uma personalidade de Piracicaba: Pádua Soares
Um fato ocorrido em Piracicaba? A perda do meu pai,
dois anos sem a realização da Paixão de Cristo,
devido a pandemia, e perda de amigos
Um cantor e uma cantora piracicabanos? Coral da Caterpillar
Um ator e uma atriz piracicabanos? Atores: Rafael e
João Vitti. Atrizes: Lyson Gaster e Laura Paro
O que falta em Piracicaba? Incentivo a obras sociais
e culturais
Uma frase de incentivo: Gratidão, fé e perseverança, para construirmos uma sociedade mais humana
Seu projeto mais recente é: Viver após a recuperação da Covid-19
Quem será Harlei Junior pós-pandemia? Mais humano, valorizando a vida e as pessoas ao redor,
orientador, apreciador de todos os momentos.
Ser empático e valorizar a vida, ajudar os que
necessitam de ajuda (seja material ou espiritual), transmitir e receber conhecimentos e ser
feliz!!!
Fotos cedidas pelo artista @harleimarianosouzajr

SÉRIE CANTORAS RIOCLARENSES:
ELIZA SARTORI

MÚSICO COMEÇOU CEDO
NA ARTE DE TOCAR

Cantora desde 1989, iniciou na Banda Mala Direta por
influência do irmão que era baterista e cantor dessa
banda. Passou pela Diligencia Country Banda, SambaAxe (Juventude Brasileira), entre outras de casamentos e bailes para casais como Duplo Sentido, Capital
Brazil e Banda Kmorra. Fez backing vocal para dupla
sertaneja Felipe e Falcão, entre outras duplas. Também fez vocais em estúdios de São Paulo e região
(Mosh, Gravodisc, etc). Faz parte do Projeto Mulheres
que Cantam e Encantam da Orquestra Filarmônica de
Rio Claro, desde a segunda edição (2006), onde todos
os anos as cantoras da cidade e convidadas interpretam músicas nacionais e internacionais de um determinado artista ou tema, geralmente no mês de março em
comemoração ao Dia Internacional das mulheres. Atualmente, se apresenta no Musical Xeque Mate em dupla
com Valdeci Friol, voltado para o Flash Back Nacional
e Internacional; e um novo projeto com a Banda Naftalina exclusivamente com sucessos internacionais dos
anos 70, 80 e 90.
Fotos cedidas pela artista
Contatos: @eliza.sartori / E-mail: elizasartori@gmail.com

Gustavo Dragone, ou somente “Dragone” como é conhecido por todos, começou sua carreira como baterista, em 2005, aos 10 anos de idade, fazendo aulas de
bateria na comunidade Corpus Christ, em Santa Bárbara d’Oeste-SP. Com 14 anos de idade, já estava em
cima dos palcos tocando com vários artistas sertanejos do interior de Campinas. Além de estar estudando
Licenciatura em Música na Rede UNASP, se formou em
2018 na profissão de engenheiro civil pela Universidade Metodista de Piracicaba. Estudou com vários bateristas renomados do Brasil e exterior. Professor de
bateria nas Escolas School of rock de Piracicaba e na
Escola Groovez de Americana, é também proprietário
do Instituto Dragone de Bateria. Atualmente, exerce a
função de baterista na Banda de Eventos Acrópoles e
da banda THD. Professor de bateria na escola de música: Grooves School Music em Americana SP. No momento, é estudante de licenciatura em música, na faculdade Unasp. Possui formação como engenheiro civil
pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep).
Seus atuais projetos são: gravação de um EP da banda
Inner Dawn e estudos voltados à história da música,
desde a música medieval ao período contemporâneo.
Fotos cedidas pelo artista @gustavo_dragone
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Seja um anunciante da coluna dos artistas de Piracicaba e região.
Email: atendimento@atribunapiracicabana.com.br - Fone: (19) 2105-8555 - ANUNCIE AQUI

