
FRAUDEMIA?
Para quem ainda acha que

a pandemia é uma mentira — e,
por incrível que se pareça, há
gente que acha —, vale dar uma
olhadinha no necrológio publi-
cado nos jornais diários da ci-
dade na terça (19). Aqui mesmo
neste matutino, a página de ne-
crológio causou espanto em mui-
to leitores. Página inteira, o anún-
cio dos que morreram na cidade
de Piracicaba nunca foi tão gran-
de. Difícil entender ao contrário.

SENTIMENTOS
Em conversa particular com

vereadores esta semana, o pre-
feito Luciano Almeida (DEM)
pareceu comovido e mesmo en-
tristecido por conta da quanti-
dade de piracicabanos mortos
pela Covid-19. Compreensivel-
mente cansado, Luciano sentiu
o que é governar uma cidade em
meio a negacionistas de todas as
ordens. Jamais seria indiferente
o prefeito Luciano. Sentimentos.

RETORNO — I
O secretário da Educação do

Estado, Rossieli Soares, acompa-
nhou, sábado (17), pela manhã a
vacinação dos profissionais da
educação contra Covid-19 em
Cordeirópolis e Itapeva. “É muito
gratificante ver a felicidade e a
importância que a vacinação tem
para os profissionais que fazem a
educação, pessoalmente e pelo
bem das nossas crianças. Já es-
tamos vacinando grande parte
deles e esperamos em breve dar-
mos novos passos”, disse Soares.
Mas não está tão simples assim.

RETORNO — II
A imunização garante mais

segurança ao retorno das ativida-
des presenciais nas escolas. O Go-
verno de SP autorizou a retoma-
da, de forma gradual e facultati-
va, desde de segunda (12), quan-
do o estado voltou a vigorar na
fase vermelha do Plano São Pau-
lo. As unidades poderão atender
o limite máximo de 35% dos alu-
nos por dia, além de obedecer a to-
dos os demais protocolos de segu-
rança sanitária previstos no Plano.

RETORNO — III
Na rede estadual, segue váli-

da a recomendação para que as
escolas da rede estadual priorizem
os alunos mais vulneráveis para as
atividades presenciais. O Governo
de SP definiu como critérios para
formar o grupo de mais vulnerá-
veis os alunos que têm necessida-
de de se alimentar na escola; os
que possuem dificuldades de aces-
so à tecnologia e aqueles com a
saúde mental em risco ou severa
defasagem de aprendizagem.

RESPIRAR
Começou ontem (19) o proje-

to RespirAr, que tem por objetivo
identificar, o mais rápido possí-
vel, pacientes Covid com a chama-
da hipoxia silenciosa, que é quan-
do a saturação de oxigênio nos
órgãos começa a ser insuficiente
sem que a pessoa apresente falta
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de ar. Para isso, realiza a classifi-
cação de risco dos pacientes com
sintomas de síndrome gripal, bus-
cando evitar complicações. Mes-
mo um pouco tarde, mas ótimo.

“CENTRAL”
Quando da apresentação do

Plano 100 Dias, o titular da Se-
mac (Ação Cultural), Adolpho
Queiroz, fez uma ótima coloca-
ção: o Engenho da Cultura. Isso
é bom porque o espaço está es-
truturado para isso, incluindo
agora mais secretarias e mais ór-
gãos da Prefeitura no futuro. O
que não se pode é eliminar o
“Central” do Engenho. Piracica-
ba tem, no Engenho Central, um
símbolo de quase cem anos. Cha-
me-o de Engenho Central da Cul-
tura, como garantia da memória.

APLAUSOS
O prefeito Luciano Almeida

foi o primeiro a fazer uso da pa-
lavra durante a apresentação do
Plano 100 Dias, sexta (16), no Au-
ditório da Secretaria de Educação.
Quando acabou de falar sobre o
diagnóstico da cidade, diante só
silêncio da plateia, o chefe do Exe-
cutivo perguntou: Ninguém vai
aplaudir? Os convidados respon-
deram, imediatamente, com uma
salva de palmas. Interessante!

CONTEÚDO
Todo o conteúdo apresenta-

do pela administração, expondo os
principais projetos de cada secre-
taria para os próximos anos, já
está disponível no portal da Pre-
feitura Municipal. Quem quiser
pode acessar o conteúdo também
através do link http://bit.ly/
PLano100dias. Para enviar suges-
tões, os internautas deve se cadas-
trar no próprio portal da Prefeitura.

PEDAGOGIA
Na sua apresentação, o secre-

tário de Educação, João Marcos
Thomaziello, informou que preten-
de adotar uma linha pedagógica
unificada de ensino em todas regi-
ões/escolas, contemplando inicial-
mente a Primeira Infância, englo-
bando o Jardim I e II da Educa-
ção Infantil e 1º ano do Ensino
Fundamental, expandindo-se gra-
dativamente do 2º ao 5º ano do
Ensino Fundamental. Na opinião
do professor, a mudança se faz
necessária, porque, hoje, os alu-
nos brincam muito e aprendem
pouco. É de se pensar, secretário.

PERDIDOS?
A falta de experiência de al-

guns no setor público está deixan-
do muitos funcionários em perple-
xidade, mas, em meio a tudo isso,
tem sido elogiada a ex-vereadora
Nancy Thame, titular da Sema
(Secretaria Municipal de Agricultu-
ra). Sua experiência é notória e, cer-
tamente, vai contribuir em muito
com a Administração Municipal.

BARJAS
E, para encerrar, um recado

público do engenheiro Hadir Ma-
luf — irmão do ex-prefeito Adilson
Benedicto Maluf, também enge-
nheiro — em reconhecimento ao
trabalho do ex-prefeito Barjas Ne-
gri (PSDB): “Gostei do que escreveu
hoje (ontem) em A Tribuna Piraci-
cabana. Foi correto nos detalhes e
ele, Barjas, contribuiu em muita coi-
sa boa para Piracicaba ao longo de
sua carreira como homem público”.

Pelo clima, do Brasil para o
mundo, a tecnologia Dedini
“Na produção e utilização dos bio-
combustíveis, como etanol, biodiesel
e biometano, mitigamos as emissões

de CO2”, diz José Luiz Olivério
O combate ao desmatamento

visando a redução das emissões
de CO2 deve ser a grande cobran-
ça que o Brasil receberá na Cúpula
de Líderes sobre o Clima, convo-
cada pelo presidente norte-ameri-
cano Joe Biden para esta quinta
(22) e sexta (23). O País tem con-
dições de reduzir o desmatamen-
to e contribuir de várias outras
formas, com destaque para o se-
tor sucroenergético, que tem op-
ções consolidadas e já disponíveis
para o combate ao aquecimento

global. E a Dedini dispõe de tec-
nologia para garantir essa contri-
buição. A afirmação é do consul-
tor sênior da Dedini S/A Indús-
trias de Base, o engenheiro José
Luiz Olivério, uma das maiores
autoridades do País no segmento.
“Na produção e utilização dos bi-
ocombustíveis, como etanol, bio-
diesel e biometano, mitigamos as
emissões de CO2. Temos todos os
atores operando no Brasil, com os
mecanismos estruturais já implan-
tados e sustentáveis”, ressalta. A9

Consultor sênior da Dedini S/A Indústrias de Base, engenheiro
José Luiz Olivério, uma das maiores autoridades no seguimento

Divulgação/Dedini

O deputado estadual Alex
de Madureira (PSD) reuniu-
se com o vice-governador
do Estado de São Paulo,
Rodrigo Garcia, para tratar
sobre o aumento da capa-

Desde o retorno dos pro-
fessores às escolas, por
determinação do governo
estadual, levantamento
da Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensi-

Covid-19 e gripe:
postos abrem no
feriado para
vacinação

O comércio de rua e corredo-
res comerciais não vai funcionar
no Feriado de Tiradentes, come-
morado hoje (21). O Sincomércio
Piracicaba tentou negociar a aber-
tura com o Sindicato dos Comer-
ciários de Piracicaba, garantindo
todos os benefícios incluídos na

Aldo Guimarães Divulgação

MAIS ATENDIMENTO NO
HOSPITAL REGIONAL

cidade de atendimento do
Hospital Regional de Pira-
cicaba (HRP) Dra. Zilda
Arns. O encontro aconte-
ceu na segunda (19), no Pa-
lácio dos Bandeirantes. A6

73 ÓBITOS ENTRE OS
PROFESSORES DE SP

no Oficial do Estado de
São Paulo) contabi l iza
2382  p ro f i ss iona is  da
educação com covid, em
1084 escolas, sendo que
73 foram a óbito. A3

Comércio não funciona nesta quarta
Convenção Coletiva do Trabalho
vigente, mas não houve acordo.
O presidente do Sincomércio Pi-
racicaba, Itacir Nozella, explica
que o sindicato dos comerciári-
os atrelou a abertura à assinatu-
ra da nova convenção coletiva,
que ainda está em negociação.

A Campanha de Vacinação
contra Gripe (influenza) e a vaci-
nação contra Covid-19 para pesso-
as com 65 anos ou mais (1ª dose)
em Piracicaba não param no fe-
riado nacional de Tiradentes,
hoje (21). Serão 14 USFs (Unida-
des de Saúde da Família) e 17
UBSs e Crabs abertas exclusiva-
mente para vacinação, das 8h às
16h. Vale ressaltar que para re-
ceber a vacina da Covid-19 a pes-
soa deve ter agendado horário e
local no VacinaPira (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
). Nas unidades não haverá aten-
dimento médico, apenas vacinação.
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Na manhã de segunda
(19), a diretoria do HFC
Saúde recebeu a visita do
deputado estadual, Ro-
berto Morais (Cidadania),
acompanhado da Direto-

Divulgação

HFC SAÚDE RECEBE
RECURSOS DE MORAIS

ra Técnica de Saúde III do
DRS-X Piracicaba, Regi-
ane Portes Mendes, para
realizar oficialmente a li-
beração de dois recur-
sos para o hospital. A5
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Camilo Irineu
Quartarollo

Antes, “todo dia
era dia de ín-
 dio” escreve

Jorge Ben e canta
magnificamente Baby
do Brasil. Os indíge-
nas foram extermina-
dos, acuados, expro-
priados, dizimados. Hoje são bem
poucos. Sobrevivem alguns dos
descendentes dos quais estive-
ram na beira da praia a nos rece-
ber como deuses. As boas vindas
dos silvícolas foram retribuídas
com perseguições e mortes. Os
visitantes foram se apossando do
pau brasil e da floresta de madei-
ras nobres que ainda restam. As
áreas dos indígenas, antes de-
marcadas pelos governos, agora
são novamente devastadas pela
invasão de garimpeiros, caçado-
res, traficantes da fauna exótica,
grandes mineradoras, madeirei-
ras, agronegócio irregular, ausên-
cia do governo, expondo a terra

em brasa, corpos em cin-
zas, quase indistinguíveis
os animais e galhos re-
torcidos de dor, noticia-
dos pelo mundo.

Nas aldeias que
ainda restam vemos a
celebração do Kuarup,
do renascer, de se liber-
tar do passado. Ao con-
trário dos cristãos que

celebram enfaticamente a morte de
Jesus todos os anos, nossos indí-
genas celebram uma “ressurreição”
a partir de objeto ritual, tronco es-
colhido de árvore, mediante cânti-
cos e danças. Apesar da família
do homenageado, chorosa, o mi-
tológico e ancestral Mawutzinin
diz que “seus mortos não podem
ser chorados, pois que viverão”. A
cerimônia segue ininterrupta até
a libertação da alma do morto.

No caso da Paixão de Cristo, a
forma lamentosa pela empatia das
dores e morte de Jesus, deixando a
ressurreição para depois, terceiro
dia após e se confundindo no ima-
ginário popular com a reanimação

de Lázaro. Parece-me um vácuo
litúrgico. A verbalização do fenô-
meno é pífia, entretanto teólogos
como Boff dizem que a ressurrei-
ção se dá na hora da morte. Afo-
ra os doutores, esse “fundamen-
to” é referencial também nas cul-
turas não-cristãs como a dos sil-
vícolas, e com mais solidez ritual.

No Kuarup, quando uma al-
deia faz o cerimonial outras al-
deias vêm à celebração. Ao fim
do ritual os troncos são rolados
pelas crianças às águas para afun-
dar, a alma enfim está liberta. O
Kuarup não é luto simplesmente,
mas celebração de uma mística
comunitária da ressurreição.

Destarte os valores e ciência
dos silvícolas, o atual governo
que se intitula cristão diz que

“quer progresso para o índio”,
mas não conhece o indígena.

Nas escolas, a cultura indí-
gena é pouco estudada, pois vista
com olhos de branco “descobri-
dor”. Para constar, os indígenas
têm vastos conhecimentos de er-
vas medicinais e muitos remédios
patenteados por brancos vieram
da aldeia, não dos laboratórios.

À medida que o homem bran-
co banaliza o sagrado e os costu-
mes de outros povos perde seu
próprio senso do sagrado. Será
que um dia cristãos e indígenas
terão um kuarup em comum? O
branco busca o paraíso (a felici-
dade), mas aos silvícolas “a ter-
ra sem males” pode ser aqui.

Atualmente, se é que al-
guém se lembra, eles só têm
o dia dezenove de abril.

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

pes continuam coman-
dando a gestão pública.

Por aqui, o tal pre-
sidencialismo de coali-
zão submete o Poder
Executivo aos reclamos
da base parlamentar
governista, e esta, com
errática mentalidade
na indicação de seus

ocupantes, acaba sedimentando
um modus operandi espelhado
em uma visão (caolha ou fisioló-
gica), e não as necessidades soci-
ais. O fato é que o representante
eleito se considera dono de um
pedaço do poder, restando-lhe, as-
sim, um naco na partilha. Não se
sujeita à ordem do mercado nem
às leis da livre concorrência,
como ocorre na iniciativa privada.

Ora, de uma burocracia com-
prometida com o mérito são co-
brados resultados dentro de me-
tas preestabelecidas, reconheci-
das as qualidades dos perfis, sob
um modelo de premiação e pro-
moção para motivar equipes. O
que falta para se fazer isso? Von-
tade política, liderança da autori-
dade maior, capacidade de arti-
culação, um pacto entre os Pode-
res com vistas à instalação de uma
nova burocracia. Não será fácil.

Maquiavel lembrava que
nada é mais difícil de executar,
mais duvidoso de obter êxito ou
mais perigoso de manejar do que
iniciar uma nova ordem de coi-
sas. E arrematava: “o reforma-
dor tem inimigos na velha ordem,
que se sentem ameaçados pela

Gaudêncio Torquato

“O Brasil é feito por
  nós. Está na
 hora de desa-

tá-los”. A verve do Ba-
rão de Itararé cai bem
nesse momento em
que o país desaba no
despenhadeiro de
uma pandemia que já ceifou a
vida de mais de 360 mil pessoas,
numa média diária de 3.500.
Como desatar os nós? Eliminan-
do o amadorismo, a improvisa-
ção e a falta de planejamento, fa-
tores que entopem os vãos e des-
vãos da administração pública.

Por aqui, a meritocracia, ins-
trumento adequado para oxige-
nar, qualificar e expandir a pro-
dutividade na gestão, é substitu-
ída pelo QI das indicações parti-
dárias, grupais e pessoais, con-
tribuindo para inchar estruturas,
expandir a inércia e as teias de
interesses escusos. Não por aca-
so, já tivemos 24 trocas de minis-
tros, em 2 anos e 3 meses, entre
os quais 4 na área da saúde, afo-
ra as centenas de cargos preen-
chidos sob o tacão da politicagem.

Vamos ao ponto. O país preci-
sa acabar ou restringir ao máximo
os milhares de cargos comissiona-
dos, substituindo-os por uma car-
reira de Estado, à semelhança do
que existe em sistemas parlamen-
taristas, nos quais quadros perma-
nentes, qualificados e motivados
são imunes às crises políticas. Mu-
dam-se os dirigentes, mas as equi-

Amadorismo traz o caos
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Dirceu Gonçalves

São Paulo, em seus 645 muni-
cípios, começa a viver um
novo tempo, apesar das res-

trições ainda mantidas em razão
da Covid-19. Mesmo com o alto ín-
dice de infecção, internações e mor-
tes, o governo estadual flexibiliza
as proibições, permitindo que o
comércio reabra suas portas e pro-
metendo mais liberações para os
próximos dias e semanas. Aquele
grupo que sustenta o “fecha tudo”
parece ter perdido força diante do
aumento dos casos na pandemia
e da crise econômica decorrente
da falta de atividade. Espera-se
bom senso tanto das autoridades
quanto da população para não se
colocar tudo a perder. Temos de
continuar usando máscara, la-
vando as mãos continuamente,
mantendo o distanciamento pes-
soal e evitando aglomerações.

Ao contrário das estabelecidas
8 horas por dia– das 11 às 19 horas
– o comércio não deveria ser res-

A (cuidadosa) volta à normalidade
O artigo 196 daO artigo 196 daO artigo 196 daO artigo 196 daO artigo 196 da
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trito a um período, mas alongado
até para 24 horas nos estabeleci-
mentos com estrutura para tanto.
Com tempo maior de oferta de pro-
dutos, evitaria as possíveis aglome-
rações e daria mais força para o
controle de acesso. Também evita-
ria que, ao começar ou terminar
da jornada, as pessoas se aglome-
rassem no transporte público (ôni-
bus e metrô) onde, apesar de proi-
bidas, as aglomerações são fla-
grantes e frequentes sem que as
autoridades tenham encontrado
uma solução para o fenômeno.

Muitos dos comerciantes es-
tão experimentando o gosto amar-
go de, além da própria situação di-
fícil do seu negócio, reabrir as por-
tas e verificar que muitos dos seus
vizinhos não voltaram ao traba-
lho porque não conseguiram man-
tê-los durante a quarentena im-
posta. Outro desconforto da clas-
se é a incerteza quanto à chegada
dos clientes, visto que muitos es-
tão desempregados e sem renda.

O comércio das cidades interi-

Coluna Espírita

A Boa-Nova de Jesus e o
obscurantismo político chinês

Alvaro Vargas

As diferenças religiosas no
mundo, com a pseudo jus-
 tificativa de defender a

“fé verdadeira”, geraram muitas
guerras, como as ocorridas en-
tre cristãos e muçulmanos na
época das Cruzadas e entre cris-
tãos (católicos x protestantes) na
Europa. Com o desenvolvimento
intelecto-moral da humanidade,
essas diferenças se tornaram
menos acentuadas, ocorrendo
apenas em determinados locais
e de forma esporádica. Com o
surgimento da filosofia Marxis-
ta, que tem uma atitude crítica
em relação às religiões, o embate
passou a ser entre o Comunis-
mo, doutrina dela derivada que
é ateísta, e às religiões. Isso ocor-
reu na China, com a implanta-
ção do comunismo em 1949, que
restringiu a atuação das igrejas,
até que a Constituição de 1978
restaurasse algumas liberdades
religiosas. O PCC (Partido Comu-
nista Chinês), da mesma forma
que mantém um regime extrema-
mente rígido de controle sobre a
população (número de filhos, li-
berdade de expressão, veículos de
comunicação etc.), também mo-
nitora as atividades religiosas,
que são vistas como uma amea-
ça existencial ao sistema político
vigente, tanto assim, que o seu
presidente, Xi Jinping, tem soli-
citado aos membros de seu par-
tido para continuarem sendo
“ateus e marxistas inflexíveis”.

A China, com uma popula-
ção de 1,34 bilhão de pessoas,
possui como religiões predomi-
nantes o budismo, o confucionis-
mo, o taoismo e a religião tradi-
cional chinesa, as quais contam
com 800 milhões de seguidores,
sendo que os seus adeptos geral-
mente professam mais de uma
religião. Os seguidores do budis-
mo e do taoismo não se conside-
ram necessariamente religiosos
por seguirem essas filosofias. O
cristianismo, mesmo sofrendo
sérias restrições religiosas, teve
em seu número, um aumentou
significativo de adeptos, desde
1980. Os católicos passaram de
3 para 10 milhões, enquanto o
número de protestantes subiu de
3 para 58 milhões. O paradoxo
na atuação do governo chinês,
que prega o materialismo, foi es-
tabelecer uma lei em 2008, proi-
bindo a todos os monges budis-
tas tibetanos de “reencarnarem”
sem autorização prévia do PCC.
Esse movimento, evidentemente,
objetivou reduzir a influência do

Dalai Lama, líder espiritual e
político do Tibete (exilado na Ín-
dia), criando um sério atrito
com o governo americano. Mes-
mo sendo um país declarada-
mente ateu, é no mínimo curi-
oso que a China seja um dos
principais impressores de Bíbli-
as do mundo, sendo responsá-
vel por 25% dos novos exempla-
res que circulam no “mercado”.

De acordo com o Espiritis-
mo, Jesus é o governador da Ter-
ra e nenhuma região do planeta
fica sem a presença dos espíri-
tos, que sob a sua inspiração,
coordenam o nosso processo evo-
lutivo. Entre os seus emissários,
que reencarnaram na China,
destacam-se Fo-Hi, Lao-Tsé e
Confúcio, que apresentaram en-
sinamentos morais, que se asse-
melham aos ensinamentos de
Jesus. Em obra editada em 1948,
o espírito Emmanuel (A Caminho
da Luz, Chico Xavier), esclare-
ceu que embora a mensagem
do Cristo não tivesse alcança-
do a China de forma significa-
tiva, essa situação iria se modi-
ficar. Com a expansão do cris-
tianismo nas últimas décadas,
isso parece ter se confirmado.
Mesmo que cause preocupação
as alterações indevidas no
Novo Testamento da Bíblia chi-
nesa (11/10/2020, Jornal Esta-
do de São Paulo), e a insistên-
cia de Xi Jinping em estimular
o PCC para adaptar as religiões
à sociedade comunista, concla-
mando os líderes e instituições
religiosas a demostrem fideli-
dade ao estado e à sua lideran-
ça, acreditamos na “visão” do
espírito Emmanuel, conforme a
opinião otimista do professor
Fung Yang (Religião na China:
Sobrevivência e Reavivamento
sob regime comunista), para
quem a China se tornará a na-
ção com o maior número de cris-
tãos do planeta, estimando 160
milhões de adeptos até 2025.

———
Alvaro Vargas, enge-
nheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Pi-
racicaba, palestrante
e radialista espírita
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perda de privilégios, e defensores
tímidos na nova ordem, temerosos
que as coisas não deem certo”.

Um dos papas da ciência polí-
tica, o sociólogo Alain Touraine, em
seus estudos, prega o aumento da
capacidade de intervenção do Es-
tado como forma de um país ate-
nuar as desigualdades. O Estado
tem sido fraco para debelar as ma-
zelas. Por causa disso, os governos
agem no varejo, trabalhando no
curto prazo, com o presidente pra-
ticamente se limitando a fazer agra-
dos e benesses para operar a admi-
nistração. A análise do professor,
nesses tempos de economias inter-
dependentes, é um hino de louvor
às utopias. Estado forte, por aqui,
tem sido sinônimo de autoritaris-
mo, arbitrariedade, estrutura
burocrática gigante e ineficiente.

Como encolher o Estado com
uma estrutura paquidérmica, dan-
do-lhe capacidade de planejar a
longo prazo, sem reformas capazes
de deflagrar novos costumes e con-
solidar as instituições? O diagnós-
tico é conhecido: fazendo a refor-
ma do Estado, pressupondo-se que
ela se complete com as reformas
política, fiscal-tributária (onde
você está, Hauly?), educacional,
trabalhista (com seu término), etc.

É evidente que sem quadros

formados e adequados, qualquer
reforma fenecerá. O fortalecimen-
to das áreas de formação, recicla-
gem e aperfeiçoamento de recur-
sos humanos, voltadas para a ope-
ração do Estado, deve ser priori-
dade. As ideias parecem consensu-
ais entre grupos de bom senso.
Por quê não se aplicam? Por assi-
metria à lógica da organização do
poder. Ora, quem dá o tom é a
orquestra patrimonialista, para
onde os integrantes são indicados
pelos Senhores do Poder. O círculo
vicioso da política gira trocando fi-
guras e mandos, não o sistema.
Mas há brechas para avançar.

Produtividade, eis o concei-
to de comando. Menos discurso,
mais ação. O Brasil lidera o
ranking mundial em matéria de
fabricação legislativa. Temos mi-
lhares de leis federais, milhares
de decretos-leis, mais de 1,5 mi-
lhão de atos normativos e cente-
nas de resoluções da Câmara e
do Senado, com validade de lei,
além das medidas provisórias.
Dá para lembrar o chanceler Bis-
marck (1862-1890): “se as pes-
soas soubessem como se fazem as
leis e as salsichas”, possivelmen-
te não cumpririam as primeiras
nem comeriam as segundas.

———
Gaudêncio Torquato,
jornalista,  escritor,
professor titular da
USP e consultor polí-
t i c o  T w i t t e r @ g a u d
torquato; Blog www.
observatoriopolitico.org

oranas começa campanha que pede
para a população comprar nas suas
lojas locais. Isso porque as aquisi-
ções pela internet e outros meios
eletrônicos canalizam a renda para
as localidades onde estão instala-
das as empresas vendedoras. O di-
nheiro deixa de circular na cidade
do comprador, onde poderia sus-
tentar outros negócios e, também,
os impostos não são ali arrecada-
dos como ocorre nas operações do
comércio estabelecido. Independen-
te da pandemia, a partição do im-
posto arrecadado nas vendas on-
line é uma questão que ainda pre-
cisa ser estudada e resolvida. De-
talhe importante: pequenos co-
merciantes dizem  não ter condi-
ções de operar no comércio ele-
trônico, pois não possuem produ-

tos em grande quantidade, não
têm poder de negociação de pre-
ços na compra do estoque e, tam-
bém, não conseguem formar mar-
gem suficiente para ter seu lucro
e arcar com os custos das plata-
formas, sempre superiores a 20%.

A nova situação é de esperan-
ça e de muito trabalho para read-
quirir a normalidade. Que a vaci-
nação se apresse, os grupos e enti-
dades médicas parem de divergir
sobre o tratamento dos pacientes
e, principalmente, que não conti-
nue a crônica falta de vagas para
internação. Que o Poder Público
(União, Estados e Municípios) in-
vista e cumpra rigorosamente seus
deveres fixados no artigo 196 da
Constituição, que diz: A saúde é
direito de todos e dever do Estado.

———
Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves, dirigente da As-
pomil (Associação de Assis-
tência Social dos Policiais
Militares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br
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Levantamento mostra 73 óbitos
de professores e 2383 com covid
Sentença obtida pela Apeoesp desobriga professores de comparecimento; dados
de segunda mostram que 12 em Piracicaba contrairam a covid após o retorno

Desde o retorno dos professo-
res às escolas, por determinação do
governo estadual, levantamento da
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo) contabiliza 2382 profis-
sionais da educação com covid, em
1084 escolas, sendo que 73 foram
a óbito. O levantamento, com da-
dos do final da tarde de segunda
(19), mostra que em Piracicaba 12
profissionais da educação contraí-
ram a covid após o retorno das
aulas presenciais. A presidenta da
Apeoesp, a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), ressalta que está
em vigor a sentença da sentença
proferida pela juíza Simone Gomes
Rodrigues Casoretti, da nona vara
da fazenda pública da capital pau-
lista,  em 9 de março último, sus-
pendendo as aulas e atividades
presenciais nas escolas de educa-
ção básica do Estado de São Paulo
enquanto o Estado, pelo menos,
não avançar para a fase amarela.

Por isso, Bebel diz que os pro-
fessores, se forem convocados para
qualquer atividade presencial nas
escolas, devem informar por escri-
to que não comparecerão por con-
ta dessa razão, e devem juntar có-
pia da sentença. O modelo de re-
querimento está disponível na pá-

Desde o início da pandemia, a deputada Professora Bebel
tem se posicionado contrária às aulas presenciais

gina da Apeoesp: www.apeoesp.
org.br,  juntamente com a senten-
ça. Caso recebam qualquer respos-
ta por escrito das escolas em virtu-
de deste requerimento, devem pro-
curar o jurídico local para as pro-
vidências jurídicas necessárias”,
enfatiza a presidenta da Apeoesp.

A presidenta da Apeoesp, des-
de o início da pandemia, em mar-
ço do ano passado, se posicionou
contrária às aulas presenciais.
“Aprendizagem se recupera, vidas
não!”, defende ela, que desde o
retorno das aulas presenciais vem
liderando o movimento dos pro-
fessores da rede estadual de ensi-
no contra o retorno às escolas. Para
a Apeoesp, as escolas estaduais não
estão preparadas para o retorno
das aulas presenciais em função
do agravamento da pandemia.

A posição é baseada em estu-
do realizado pela  Apeoesp, Insti-
tuto dos Arquitetos do Brasil
(IAB) e o Departamento Intersin-
dical de Estatísticas e Estudos So-
cioeconômicos (DIEESE), apre-
sentado em agosto do ano passa-
do, revelando que 99% das uni-
dades escolares não possuem en-
fermaria, consultório médico ou
ambulatório, enquanto que 82%
das escolas estaduais não têm

Divulgação

mais de dois sanitários para uso
dos estudantes, enquanto que
11% das escolas estaduais não
têm pátio, 13% não têm quadra,
ginásio ou campo de futebol e 79%
não possuem vestiário. Outro
dado é que 48% das unidades es-
colares não têm sanitário acessí-
vel para pessoa com algum tipo de

deficiência. Bebel ressalta que “esse
levantamento colocou em números
o que nós, professores, sabemos há
muito tempo: a infraestrutura das
escolas da rede estadual paulista
é precária. Isso já era extremamen-
te prejudicial para o processo pe-
dagógico. Agora, em plena pan-
demia, passou a ser perigoso".

Tarcísio de
Assis Jacintho

Se você está lendo
este texto, certa-
mente, assim

como eu, não sabe o
que é a fome. Isso gra-
ças, entre outras coi-
sas, ao marco civiliza-
tório tão ameaçado em
nossos dias.  Ainda que não tenha-
mos conquistado plenamente os
direitos sociais, conseguimos que
eles estivessem na Constituição.

As principais consequências
da fome são: a desnutrição, devi-
do à falta de nutrientes, proteí-
nas e calorias; raquitismo, devi-
do à carência de Vitamina D;
anemia, provocada pela ausência
de ferro; vários distúrbios e do-
enças causadas pela falta de Vi-
taminas A e do Complexo B.

Todas essas carências sentidas
pelo organismo afetam o corpo
humano, integralmente, contribu-
indo para diminuir o sistema imu-
nológico responsável pelo combate
de várias doenças no organismo,
deixando assim o indivíduo expos-
to a contrair diversas patologias
viróticas, bacterianas, causadas
por vermes ou protozoários. No
entanto, a pior de todas as con-
sequências é quando todos estes
estágios chegam a um limite, le-
vando o indivíduo à morte.

A fome é a realidade de 805
milhões de pessoas no mundo que,
pela privação de alimentos, estão
em estado de subnutrição. O Brasil
saiu do Mapa da Fome em 2014.

Os especialistas denominam a
situação de fome como "segurança
ou insegurança alimentar". O ór-
gão responsável pelo monitora-
mento da oferta adequada de ali-
mentos à população é a ONU (Or-
ganização das Nações Unidas) e
seus órgãos acessórios, a FAO (Or-
ganização para a Alimentação e
Agricultura), o FIDA (Fundo In-
ternacional de Desenvolvimento
Agrícola) e o PMA (Programa
Mundial de Alimentos).

Pela definição da ONU, "a se-
gurança alimentar só existe quan-
do todas as pessoas, em todos os
momentos, têm acesso físico, soci-
al e econômico a uma alimentação
suficiente, segura e nutritiva que
satisfaça as suas necessidades die-
téticas e preferências alimentares
para uma vida ativa e saudável".

O monitoramento anual das
entidades aponta que a situa-
ção mais grave em relação à
oferta de alimentos, atendendo
às definições da ONU, é regis-
trada na África Subsaariana,
onde uma a cada quatro pessoas
está cronicamente desnutrida.

A fome é, também, a reali-
dade de 526 milhões de asiáti-
cos, e atinge 37 milhões de pes-
soas na América Latina e no Ca-
ribe. A pobreza que impõe a fome
é observada em 63 países em que

seus governantes fir-
maram compromissos
políticos para melho-
rar a situação da po-
pulação, onde a ren-
da per capita (por
pessoa) não ultrapas-
sa R$ 2,36 por dia.

Um estudo recen-
te da Oxfam Internaci-
onal, realizado por

conta da pandemia de covid-19,
advertiu sobre o aumento da
fome no planeta em função do
surto pandêmico do novo coro-
navírus que gerou uma grande
recessão global e lançou milhões
de pessoas na pobreza extrema.

De acordo com dados da or-
ganização não governamental bri-
tânica, a crise alimentar que já vi-
nha se acirrando nos últimos anos
se agravou em 2020, pois um mon-
tante entre 6,1 mil e 12,2 mil pesso-
as poderão morrer diariamente de
fome em decorrência dos impactos
socioeconômicos da pandemia.

Jesus ao ser tentado, segundo
nos relata o Evangelho de Lucas,
enfrentou sua quarentena em je-
jum. Isso o fortaleceu espiritual-
mente, mas o fragilizou como hu-
mano, fazendo com que ele conhe-
cesse a angústia da miséria huma-
na. Tempos depois, quando Jesus
ouviu que João Batista havia sido
morto, ele recuou solitariamente
para um local em Betsaida. A mul-
tidão o seguiu a pé a partir das ci-
dades da região. Quando Jesus
desembarcou e viu a grande quan-
tidade de gente, ele se compadeceu
deles e curou seus doentes. Con-
forme a noite se aproximou, os dis-
cípulos chegaram até ele e disse-
ram: "Este lugar é deserto e a hora
é já passada; despede, pois, as mul-
tidões, para que, indo às aldeias,
comprem alguma coisa para co-
mer.". Jesus respondeu: "Não pre-
cisam ir; dai-lhes vós de comer.".
Os discípulos retrucaram: “Não
temos aqui senão cinco pães e dois
peixes" e Jesus pediu-lhes que o
trouxessem. Aqueles cinco peque-
nos pães de cevada e dois peixi-
nhos, doados por um garoto, eco-
am pela história e chegam até nós:
Dai-lhes vós mesmos de comer.

———
Tarciso de Assis Jacin-
tho, administrador de
empresas, coordenador
administrativo-financei-
ro da APFP (Associação
Presbiteriana de Filan-
tropia de Piracicaba)
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A fome

Raphael Torrezan
Ewerton Clemente

Essa semana foi marcada pelo
encerramento de uma eta-
pa importante para os go-

vernos municipais: os primeiros
cem dias de governo. Como re-
gra, é durante esse período que
os prefeitos eleitos validam os
relatórios de transição e buscam
compreender com mais detalhes
as principais demandas da po-
pulação e os desafios da má-
quina pública, definindo as pri-
oridades e ações de governo
para os próximos quatro anos.

A legislação eleitoral deter-
mina que todos os candidatos a
prefeito devem apresentar um
plano de governo como condição
de registro para sua candidatu-
ra. Entretanto, o plano de gover-
no consiste em estabelecer dire-
trizes e objetivos estratégicos
para a gestão, haja vista que ge-
ralmente os candidatos não pos-
suem as informações necessári-
as ao diagnóstico e à definição
dos programas de governo.

Nos primeiros cem dias de
governo o prefeito eleito precisa
evoluir da visão estratégica em
direção à ações de natureza táti-
ca e operacional. Isso quer dizer
que é nessa fase que o governo
deve canalizar as diretrizes polí-
ticas para a elaboração das me-
tas e planos da gestão, ampara-
do na expectativa de recursos
orçamentários e financeiros.

No entanto, os desafios deste
novo mandato são ainda maiores
em relação a outras eleições, até
mesmo para os mais experientes.
Esses problemas dividem-se em
três fatores de risco: (i) a pande-
mia oriunda da Covid-19; (ii) a de-
terioração macroeconômica brasi-
leira; (iii) as dificuldades inerentes
ao primeiro ano de mandato.

O agravamento da pandemia
impôs uma série de obstáculos aos
municípios paulistas. Além da cri-
se sanitária que demandou mais
recursos para ampliação de leitos,
aquisição de oxigênio, testes, me-
dicamentos e demais insumos hos-
pitalares, o senso comum instituci-
onalizado e a falta de sensibilidade
de grande parte da população tem
tornado a coordenação das políti-
cas públicas em âmbito local e regi-
onal cada vez mais difíceis, adian-
do a reconstrução econômica - re-
duzindo a renda dos paulistas e
aumentando o desemprego e a de-
pendência do Estado a partir da
deterioração de indicadores sociais.

De acordo com os indicado-
res sobre a economia brasileira
em 2020, a variação anual foi ne-
gativa em 4,1%. O período mais
difícil para a economia foi o se-
gundo trimestre, quando regis-
tramos queda de mais de 9% em
relação ao 1º trimestre. O expres-
sivo crescimento do terceiro tri-
mestre se deu sobre uma base
excessivamente deprimida, mas
o dado do último trimestre de
2020 sinalizava possível recupera-
ção em 2021, apesar de 1,1% infe-
rior ao mesmo período de 2020.

As expectativas positivas vi-
nham ancoradas na recuperação
do produto, pelo lado da oferta, e
pelo crescimento na margem de
20% da FBCF, pelo lado da des-
pesa, inaugurando um incipiente
movimento de substituição de
importações. Todavia, o agrava-
mento da pandemia, ações des-
coordenadas, aumento do desem-
prego, resistência do governo fe-
deral em potencializar uma polí-
tica fiscal expansionista e falhas
no programa nacional de imuni-
zação deterioraram fortemente as
expectativas sobre a economia.

Alguns pontos a respeito da
conjuntura econômica brasileira
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tem sido pouco debatidos, mas gra-
dualmente aparecerão e, inevitavel-
mente, terão que ser enfrentados.
O primeiro deles diz respeito à pés-
sima qualidade do orçamento pú-
blico federal para 2021 e coloca em
dúvida se a peça orçamentária
contemplará de maneira satisfató-
ria os repasses voluntários aos
municípios ou se as restrições or-
çamentárias e financeiras criarão
ainda mais obstáculos para as
ações de enfrentamento ao Covid-
19, apesar da abertura de crédi-
tos com os superávits do exercí-
cio anterior e autorização para
que os municípios utilizem os sal-
dos dos fundos de saúde e assis-
tência social de outros anos.

Medidas tributárias recomen-
dadas para os primeiros anos de
mandato estão com efetividade re-
duzida. A crise atual impôs rigoro-
sos limites a qualquer aumento da
carga tributária. Ações voltadas à
recuperação de defasagem na ar-
recadação, principalmente no que
diz respeito ao IPTU, tem pressi-
onado a taxa de inadimplência.

Junto ao eventual problema
orçamentário há a inflação ga-
lopante. Apesar de existirem ex-
plicações plausíveis a respeito da
alta da inflação (alta do dólar,
aumento no preço dos insumos,
crise sanitária), o poder público
não se encontra completamente
preparado para isso. Muitas pre-
feituras possuem seus contratos

fixados em índices que estão nas
alturas (o último IGPM foi de
30%), ao mesmo tempo em que
suas receitas não acompanham
esse crescimento vertiginoso.

Por fim, existem os desafios
inerentes ao primeiro mandato.
Sobre os ombros dos novos man-
datários encontram-se as expecta-
tivas de superar o quadriênio an-
terior. Para os prefeitos recém elei-
tos, em sua maioria, há a expecta-
tiva que o presente mandato seja
superior ao de seu antecessor. Es-
pera-se muitas vezes saídas rápi-
das para problemas antigos, bem
como a cristalização das promes-
sas de campanha em um curto
período de tempo.  No caso dos
prefeitos reeleitos, há a sombra
do seu próprio mandato anteri-
or somada a cobrança redobra-
da da população que, em sua con-
cepção, apostou na continuidade
em detrimento da novidade.

No entanto, esse é um momen-
to de pés no chão. O primeiro ano
de mandato sempre será um mo-
mento de reestruturação, do recém-
eleito conhecer a máquina pública
e compreender que seu timing é
diferente da coisa privada.

Para os prefeitos reeleitos, o
cenário também transforma-se,
não há mais reeleição, a composi-
ção política municipal também se
transforma, e o foco pode ser ex-
clusivamente nas promoção de po-
líticas públicas eficientes, mas mui-
tas vezes impopulares. Isso é ain-
da mais latente nesse quadriênio,
pois os alicerces econômicos, soci-
ais e sanitários encontram-se aba-
lados, incorrendo em maior aten-
ção no gestor público municipal.

———
Raphael Torrezan, douto-
rando em Economia pela
Unesp Araraquara; Ewer-
ton Clemente, Bacharel em
Economia pela Unimep
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Até 60% dos casos
podem ser evitados

A catarata é uma das princi-
pais causas de deficiência ocular e
cegueira no Brasil e no mundo.
Estima-se que 65 milhões de pesso-
as tenham essa doença, segundo
censo realizado pelo CBO (Conselho
Brasileiro de Oftalmologia) em 2019.
Outras condições oculares, como
miopia, hipermetropia e astigmatis-
mo, correspondem a 49% das doen-
ças visuais em todo o mundo. Mas
o dado que mais chama a atenção
é de que 60% dos casos de ce-
gueira têm como ser prevenidos.

O médico oftalmologista
Fábio Nero Mitsuushi comenta
algumas das doenças mais re-
correntes entre os brasileiros,
como a catarata e a miopia, e
quais são os tratamentos indi-
cados e práticas preventivas.

CATARATA - Geralmente a
catarata surge quando ocorre o
envelhecimento natural do crista-
lino, que é como se fosse uma lente
dentro do olho. Essa doença se de-
senvolve e compromete a visão. “A
catarata é mais comum a partir dos
55 anos porque está associada ao
envelhecimento, mas também exis-
tem outras causas para a doença,
como traumatismo nos olhos,
complicação de alguma outra con-
dição ocular, o uso inadequado de
medicações, excesso de exposição
solar e até diabetes", destaca Mit-
suushi, especialista em catarata.

O tratamento é a cirurgia,
que não é indicada em todos os
casos. Só um profissional pode in-
dicá-la mediante a testes e exames.

MIOPIA - As pessoas com mi-
opia têm dificuldade em enxergar
a longas distâncias. As causas da
doença são variadas, mas a expo-
sição excessiva e muito próxima de
telas de computadores, smartpho-
nes e outros dispositivos pode
comprometer a saúde ocular. A fal-
ta de luz do sol e luz natural tam-
bém podem agravar a situação.

Como essa é uma doença tra-
tável, é importante visitar rotinei-
ramente um oftalmologista para
avaliar a saúde da visão e identifi-
car a oportunidade de adotar me-
lhores hábitos. “Para quem cons-
tata a miopia com alto grau e não
se adapta ao uso de óculos ou len-
tes de contato e não pode ser sub-
metido a uma cirurgia a laser na
córnea, as cirurgias refrativas são
as mais indicadas”, destaca o espe-
cialista. “Uma ótima sugestão é re-
correr à tecnologia de ponta das len-
tes implantáveis e com menor risco,
como a Evo Visian ICL (implantable
contact lens), da Advance Vision.
Em geral, o cirurgião de catarata é o
profissional com maior expertise
para fazer esse tipo de implante de
lente ICL, pois ele já está habituado
a trabalhar com esse modelo téc-
nico de procedimento”, detalha.

PPPPPESQUISAESQUISAESQUISAESQUISAESQUISA USP USP USP USP USP

Brincar é fundamental para evitar ansiedade e depressão
De acordo com uma pes-

quisa do instituto de psiquia-
tria da USP, 27% das crianças
e jovens apresentam sintomas
de ansiedade e depressão neste
período de pandemia. Dos 7 mil
entrevistados entre 5 e 17 anos,
1 em cada 3 tem os sintomas.

A brincadeira é fundamental
para auxiliar neste momento, ter
um espaço dedicado aos pequenos,
é uma alternativa para distrair a
criançada. A psicóloga especialista
em terapia cognitivo -comporta-
mental, Viviane Albuquerque, afir-
ma que o brincar possibilita às cri-
anças o desenvolvimento saudável,

tanto físico como emocional, forta-
lecendo o equilíbrio e a coordena-
ção, desenvolvendo as habilidades
socioemocionais-competência que
ajudam a lidar com as emoções,
como a empatia, o saber dividir e
se socializar. “Sabemos que em fun-
ção do confinamento do último ano,
com a falta de atividades e sociali-
zação no futuro, as crianças podem
tornar-se adultos desorganizados
emocionalmente e com dificuldades
de relacionamentos, por isso, é mui-
to importante interagir e dedicar
um tempo aos pequenos”, afirma.

Para a especialista, ter um
ambiente lúdico e encantador faz

toda a diferença para a criançada,
elas criam estórias, interagem e se
divertem. “São diversos os tipos de
brincadeiras e brinquedos que po-
dem ser disponibilizados em casa.
Para aqueles que moram em con-
domínios, há opção de aproveitar
a brinquedoteca, esses espaços são
seguros para as famílias por ser um
lugar que já estão acostumados,
sem contar que o local tem que es-
tar de acordo com as normas de
segurança e higiene, como por
exemplo, com horários agendados
e limite de usuários”, destaca.

Segundo Percila Paloma, ge-
rente de marketing e novos proje-

tos, da Nogueira Brinquedos é pos-
sível montar “mini” brinquedoteca
em espaços ociosos da casa, no quar-
to ou quintal, com mesinhas inte-
rativas e Kid Play compacto. Há
ainda opções de jogos para os
adolescentes e adultos. “Prioriza-
mos o desenvolvimento, sociali-
zação e diversão, entendemos a
necessidade de interação e entre-
tenimento entre as famílias neste
momento que o país está enfren-
tando. Nossos projetos e brinque-
dos são desenvolvidos para pe-
quenos e grandes ambientes para
atender as necessidades das fa-
mílias ou condominio”, finaliza.
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Rai apresenta projeto para a
criação de Programa Municipal
Vereadora destaca que o projeto ainda conta com a vantagem de não limitar o valor e
ser um benefício individual, pago a todas as pessoas, incluindo as menores de 18 anos

Natalia Mondoni

Alguns meses atrás, fiz um
questionamento em meu
 Instagram em que eu per-

guntava aos meus seguidores se
achavam importante ser uma pes-
soa emocionalmente forte. Qual
não foi a minha surpresa quando
vi os resultados: 95% das pessoas
entendiam que era importante se-
rem fortalezas emocionais. Disse
que não fiquei surpresa pois vejo
muito no consultório e nas con-
versas da vida a necessidade que
as pessoas possuem de serem for-
tes. E, pensando sobre isto, pode-
mos entender como começa. Ou-
vimos sobre desde muito cedo.
Sim. Quando caíamos ainda cri-
anças, e ouvíamos o famoso “Já
passou!”: diante do olhar de uma
criança, talvez estivéssemos assus-
tados com o tombo, com o sangue,
com a sensação de vergonha ou fra-
casso por ter caído. Ou quando nos
mandávamos engolir o choro por-
que “não era motivo para tanto”.
Pois é. E, falando em vergonha, pa-
rece que ser exatamente isso que nos
ronda, e que precisamos combater
a qualquer custo: preciso ser forte,
pois como posso demonstrar fraque-
za, demonstrar vulnerabilidade? É...
às vezes uma máscara ou um per-
sonagem caem bem, não é? Seja para
nos afastarmos do que não conse-
guimos mudar, para lidar com si-
tuações em que não sabemos como
fazer e usamos a força para prosse-
guir, com pessoas que nos sugam
emocionalmente, de modo que sen-
timos sempre que precisamos ser
fortes pois elas contam conosco.

O ponto que quero fazer você
pensar hoje é que podemos expres-

Ser forte: ter emoções!
Quero fazer vocêQuero fazer vocêQuero fazer vocêQuero fazer vocêQuero fazer você
pensar hojepensar hojepensar hojepensar hojepensar hoje
que podemosque podemosque podemosque podemosque podemos
expressarexpressarexpressarexpressarexpressar
as nossasas nossasas nossasas nossasas nossas
vulnerabilidades,vulnerabilidades,vulnerabilidades,vulnerabilidades,vulnerabilidades,
como humanoscomo humanoscomo humanoscomo humanoscomo humanos
que somosque somosque somosque somosque somos

sar as nossas vulnerabilidades,
como humanos que somos. Não
temos a resposta para tudo. Não
conseguimos fazer tudo e viver so-
zinhos. Precisamos sentir que essa
humanidade é real, que está tudo
certo em não saber imediatamente
o caminho a seguir, a decisão a to-
mar, a chorar quando está difícil.
Isso nos faz aprender a olhar para
a nossa vida e para nossas esco-
lhas e ir acolhendo, com maturi-
dade, os percalços que vamos pas-
sando, sem a necessidade de ser-
mos assim, fortes, por conta do
olhar do outro, mas a partir de ir
nos fortalecendo a partir das nos-
sas vivências. Ser forte também é
saber ser vulnerável. Humano.
Parece até contraditório, não é?

Entender como vamos rea-
gindo a partir de diversas situ-
ações nos ajuda a olhar para
elas com uma perspectiva mais
serena e sincera. E, se você tem
dificuldades em enxergar como
pauta as suas ações, os meca-
nismos que o levam a enxergar
as perspectivas da sua vida sen-
do somente com o olhar do ou-
tro... a terapia pode te ajudar.

Vamos juntos? Com carinho,
———
Natalia Mondoni, psicóloga

Rai de Almeida protocolou o projeto de lei na segunda (15)

Guilherme Leite

O projeto de lei 68/2021, da
vereadora Rai de Almeida (PT),
que dispõe sobre a criação do
Programa de Renda Básica Emer-
gencial Municipal, em decorrên-
cia da pandemia de covid-19 e das
restrições de circulação de pesso-
as por força da situação de emer-
gência e estado de calamidade
pública em vigor no Município de
Piracicaba, deu entrada na Câ-
mara durante a reunião extraor-
dinária da última quinta (15) e
agora tramitará pelas comissões.

Se aprovado, o projeto de
lei irá autorizar o Poder Exe-
cutivo a conceder subvenções
econômicas, na forma de uma
Renda Básica Emergencial, a
ser paga mensalmente durante
três meses ou enquanto perdu-
rar a situação de emergência e
o estado de calamidade pública
decorrentes da pandemia pro-
vocada pelo novo Coronavírus.

O objetivo do Programa de
Renda Básica Emergencial é, atra-
vés do auxílio financeiro para as
famílias mais vulneráveis, asse-
gurar o direito à segurança ali-
mentar e nutricional; assegurar
o direito à renda, visando o su-
primento das necessidades bási-
cas; e garantir o direito de esco-
lha dos bens que mais necessitar,
de acordo com o perfil familiar.

De acordo com o texto do
PL, a Renda Básica Emergencial
consiste em benefício de comple-
mentação de renda de valor mí-
nimo de 100 reais pagos por in-
divíduo que compõe o grupo fa-
miliar dos grupos aptos a rece-
ber o benefício: beneficiários do
Programa Bolsa Família e traba-
lhadores ambulantes do comér-
cio informal, que possuam Ter-
mo de Permissão de Uso (TPU).
O benefício pode se estender para
os demais indivíduos cadastrados
do Cadastro Único, dentro das
possibilidades orçamentárias.

De acordo com Rai de Almei-
da, o atual cenário de calamida-
de pública acrescenta a nossa re-
alidade ainda mais desafios para
a garantia de um mínimo de
bem-estar às famílias piracicaba-
nas, como também para a eco-
nomia local. “Diante disso e,
considerando o impacto da pan-
demia na vida das pessoas que
já estavam em situação de vul-
nerabilidade, como as que possi-
velmente entrarão nessa condi-
ção, fica evidente que a resposta
da Câmara frente às ações a se-
rem tomadas a nível federal é a
de complementarmos o valor,
para que este fique mais adequa-
do à realidade da população pi-
racicabana” afirma a vereadora.

Rai destaca que o projeto pro-
posto ainda conta com a vantagem
de não limitar o valor e ser um be-
nefício individual, pago a todas as
pessoas, incluindo as menores de
18 anos. Dessa forma, famílias
maiores e com mais crianças tam-
bém terão mais recursos para sub-
sidiar seus gastos básicos. Ela en-
tende que com a circulação do va-
lor correspondente a esse benefício
tende a também a aliviar as difi-
culdades econômicas enfrentadas
pelos comerciantes locais. Tor-
nando-se, pelo menos nesse mo-

mento de maior crise, também um
mecanismo de fomento da econo-
mia do município de Piracicaba.

“As projeções iniciais demons-
tram que o custo desta proposta
fica em torno de 12 milhões de re-
ais, algo com que a cidade de Pira-
cicaba pode arcar sem comprome-
ter de modo significativo o seu or-
çamento e as ações de saúde e en-
frentamento à covid-19, tendo em
contrapartida resultados benéficos
de assistência social, de fomento
econômico e de segurança epide-
miológica”, conclui a vereadora.
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Prédio do IML precisa
de reparos, diz Kawai

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) foi verificar as instala-
ções do Instituto Médico Legal
(IML) e do Instituto de Crimina-
lística de Piracicaba (IC). De acor-
do com o parlamentar, o local pre-
cisa de uma “atenção mais cuida-
dosa por parte da prefeitura”.

Recebido pelo chefe da equipe
do IML, Ricardo Tedeschi Matos,
e pelo chefe do IC, Guilherme Sagli-
etti, o vereador percorreu o prédio
acompanhado do agente policial
Dinival Tibério Jr. e do fotógrafo
perito Renato Moreti. Ele consta-
tou a necessidade de reparos em
partes do muro que faz divisa com
o cemitério municipal do Jardim
Primavera, do alambrado frontal
e da calçada. “Embora o IML/IC
sejam instituições estaduais, o
prédio foi construído pela pre-
feitura, através de convênio com
o Governo de São Paulo. Por isso,
é dever da prefeitura zelar pela
sua conservação”, considerou.

A sede das equipes de perí-
cias criminalísticas e médico-le-
gais foi construída em terreno de
590 m², localizado na Avenida
Marechal Castelo Branco, 285,
no bairro Jardim Primavera. A
área foi doada pelo então prefei-
to Barjas Negri (PSDB) e a obra,
concluída em 2007, com recur-
sos estaduais de R$ 705 mil.

Kawai destacou a impor-
tância dos serviços prestados
pela equipe técnica, que atende
a 11 municípios da região, tota-
lizando mais de 500 mil pesso-
as. O parlamentar também dis-
se que vai solicitar à Semuttran,
Secretaria Municipal de Trân-
sito e Transportes, que provi-
dencie a instalação de mais pla-
cas indicativas, para auxiliar
pessoas de outras cidades na lo-
calização. “Nem todos possuem a
habilidade de manusear aplica-
tivos de localização como o Goo-
gle Maps e o Waze”, concluiu.
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Planeja Charq já está disponível para a população
A Prefeitura de Charqueada já

disponibilizou aos cidadãos uma
nova ferramenta online para dar
ainda mais qualidade ao serviço
público. O sistema Planeja Charq
vai agregar informações e suges-
tões repassadas pelos munícipes
com o intuito de implantar, de for-
ma sólida, um planejamento es-
tratégico das ações no município.

“Já havíamos feito a apre-
sentação do sistema aos secretá-
rios e também ao prefeito e agora
damos início a um novo processo
de captação de informação que
vai gerar um sistema de planeja-
mento arrojado em Charqueada.
Trata-se de uma plataforma que
vai agregar e muito no dia a dia
da população”, disse o secretário
de Governo, Ewerton Clemente.

O Planeja Charq pode ser aces-
sado pelo link https://www.
charqueada.sp.gov.br/portal/noti-
cias/0/3/748/planeja-charq-ja-
esta-disponivel-para-a-populacao

O morador vai encontrar es-
paços para cadastramento, enviar
ideias e sugestões que possam con-
tribuir com o desenvolvimento da
cidade. “Dessa forma, é possível
apresentarmos um diagnóstico

para os mais variados setores da
administração pública, sem con-
tar na proximidade que isso pro-
picia entre o serviço público e o
morador”, completou Clemente.

SUGESTÕES - Moradores
de Charqueada têm até o dia 20 de
maio para apresentarem suas su-
gestões pela plataforma. Depois des-
sa data, a administração vai reunir

as demandas e avaliar juntamente
com um diagnóstico prévio já feito
pelo município para em seguida en-
viar para a Câmara de Vereadores
um plano de metas. Esse documen-
to tem que ser apresentado ao Le-
gislativo até 31 de julho. No mês se-
guinte, em agosto, é a vez de apre-
sentar o Plano Plurianual (PPA).

“O programa de metas bus-

ca, naturalmente, incorporar as
principais demandas da popula-
ção que foram recebidas durante
a consulta pública. Vale ressal-
tar, no entanto, que estas deman-
das têm de estar alinhadas com o
programa de governo e conjunto
de diretrizes que saíram vence-
doras lá no processo eleitoral”,
ressalta Ewerton Clemente.

Secretário Ewerton Clemente disse que a plataforma vai agregar muito no dia a dia da população

Divulgação



A5
A Tribuna Piracicabana
Quarta-feira, 21, e quinta-feira, 22 de abril de 2021

RRRRRETOMADAETOMADAETOMADAETOMADAETOMADA

Acipi e Sebrae realizam treinamento gratuito
Aulas serão on-line e participantes terão acesso à consultoria individual; objetivo é oferecer suporte para as empresas em meio à pandemia

Com o objetivo de oferecer
suporte para as empresas em meio
à pandemia, a Acipi (Associação
Comercial e Industrial de Piraci-
caba) e o Sebrae Piracicaba reali-
zam uma jornada de aperfeiçoa-
mento nos dias 26, 27 e 28 de
abril, sempre às 19h30. As aulas
serão todas on-line e contarão
com duas horas de duração cada.

A participação é gratuita e as
inscrições já estão abertas pelo link:
http://bit.ly/treinamentoacipisebrae

A iniciativa foca a retoma-
da da economia e é, portanto,
uma alternativa a mais para
que os empresários MEI e de
micro e pequenas empresas
possam adquirir conhecimento
e se preparar para ações futu-
ras. Os participantes poderão
entender melhor, nas aulas, o
que fazer e como acertar o seu
fluxo de caixa para o momento
de retomada, além de obter di-
cas e insights sobre como se
manter no mercado, diante de
um cenário tão complexo.

O treinamento abordará
vendas pela internet e fideliza-
ção de clientes, com a consulto-
ra de negócios do Sebrae-SP e

Alan Tanno, especialista em finanças,
consultor do Sebrae

Silmara Regina de Souza, especialista
em marketing, consultora do Sebrae

especialista em marketing e co-
municação empresarial, Silma-
ra Regina de Souza, no dia 27.

O também consultor de ne-
gócios do Sebrae-SP e especia-
lista em finanças, Alan Tanno,
falará sobre planejamento dian-
te da crise e sobre crédito como
aliado para manter a saúde do
fluxo de caixa, nos dias 26 e 28.

Para os empresários que
participarem de, no mínimo,

SERVIÇO
Jornada de aperfeiçoamento – Acipi e Sebrae: 26/04 às 19h30
– “Como realizar planejamento diante de uma crise” - Alan Tan-
no; 27/04 às 19h30 – “Vendas - como vender pela internet e
fidelizar clientes” – Silmara Regina de Souza; 28/04 às 19h30 –
“Entenda o crédito como um aliado e mantenha a saúde do
fluxo de caixa” – Alan Tanno; Inscrições: http://bit.ly/treinamen-
toacipisebrae. Em caso de dúvidas: (19) 3417-1766, ramal 725.

dois encontros, será oferecida
consultoria de três horas, tam-
bém on-line e gratuita. As va-

gas são limitadas. Será emiti-
do certificado para quem par-
ticipar dos três dias de evento.

Fotos: Comunicação/Acipi

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Vereadora Ana Pavão
conquista mais recursos

O deputado estadual Rafa Zimbaldi e a vereadora Ana Pavão

A vereadora Ana Pavão (PL)
recebeu a confirmação, no último
dia 14, da conquista de mais uma
emenda parlamentar para a cida-
de. Enviada pelo deputado estadu-
al Rafa Zimbaldi (PL), no valor de
R$100.000,00, a verba será desti-
nada à Santa Casa de Misericórdia
de Piracicaba, que atua há 167 anos
na cidade. Com experiência em cap-
tação de recursos, a vereadora se
desloca frequentemente à Alesp (As-
sembleia Legislativa de São Paulo) e
Brasília/DF, a fim de manter conta-
to com parceiros vereadores, depu-

tados estaduais e federais, traba-
lhando na criação de projetos e so-
licitação de emendas para auxiliar
na promoção da saúde na cidade.

Ana Pavão sempre atuou
na área da saúde e já trouxe
para Piracicaba aproximada-
mente R$ 17.000.000,00 em re-
cursos. “E não vou parar, pois
esse é um dos meus objetivos, faz
parte da minha missão! Captar
recursos para a cidade, seja qual
área for, para melhorar a quali-
dade de vida da população pira-
cicabana”, ressalta a vereadora.

Assessoria Parlamentar
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Inaugurada a 66ª drogaria da rede
Seguindo o seu plano de ex-

pansão e a estratégia de levar sem-
pre maior conveniência e comodi-
dade aos cooperados e clientes, a
Coop inaugurou, ontem (20), a 66ª
drogaria da rede, a qual compõe o
grupo de 23 drogarias geridas den-
tro das galerias do grupo Big.  Lo-
calizada na Avenida Dr. Gastão
Vidigal, 2345, loja 101 - Vila Leo-
poldina, São Paulo, esta Droga-
ria Coop funcionará de segunda
a sábado das 8h às 22h e domin-
gos e feriados, das 9h às 22h.

No local, estão disponíveis
cerca de 8 mil itens — entre me-
dicamentos, dermocosméticos,
higiene e beleza, além de medi-
camentos com preços populares,
Programa de Benefício de Medi-

camentos (PBM) e parcelamento
diferenciado (3 vezes sem juros
para medicamentos e até 10 ve-
zes sem juros para dermocos-
méticos e aparelhos de saúde).

As Drogarias Coop compõem
uma das frentes de negócio da
Coop, considerada a maior coope-
rativa de consumo da América La-
tina, com mais de 895 mil coopera-
dos ativos e cerca de 6 mil colabo-
radores diretos. As 66 drogarias
estão localizadas no Grande ABC,
cidade de São Paulo, Barueri, Pi-
racicaba, Catanduva, Cotia, São
José dos Campos, Sorocaba e Ta-
tuí. Já o negócio supermercado pos-
sui 31 lojas, espalhadas nas mes-
mas cidades, com exceção de São
Paulo, Barueri, Cotia e Catanduva.

Divulgação

A única avenida importante do
Bongue, a conhecida Avenida
das Ondas, segue  em esta-
do de abandono pelo poder
público municipal. Buracos
enormes vão surgindo e fica
visível o descaso com a popu-
lação que paga impostos, fal-
tam cuidados por quem é de
obrigação, a Prefeitura Muni-
cipal. Sai prefeito, entra pre-
feito, difícil encontrar o cami-
nho das soluções por parte
do Executivo Municipal.
PUBLICAÇÃO — A entrevista
resultou na publicação do epi-
sódio 29 do Estação Esalq,
mas o conteúdo da conversa
possibi l i tou conhecer um
pouco mais da problemática
indígena. Esse olhar mais
amplo sobre a atuação da
pesquisadora e o contexto
que envolve as fragilidades

FALTAM CUIDADOS

dos povos originários do Bra-
sil acaba de ser publicado no
formato Entrevista na Revista
de Estudos Brasileños, perí-
odo editado pela Universidad
de Salamanca, na Espanha
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HFC Saúde recebe recursos de Morais
Na manhã de segunda (19), a

diretoria do HFC Saúde recebeu a
visita do Deputado Estadual, Ro-
berto Morais (Cidadania), acompa-
nhado da Diretora Técnica de Saú-
de III do DRS-X Piracicaba, Regia-
ne Portes Mendes, para realizar
oficialmente a liberação de dois re-
cursos para o hospital. “Atualmen-
te estamos passando por um dos
momentos mais difíceis que já vi-
venciamos em nossa história. Ape-
sar das dificuldades, seguimos fir-
mes, prestando assistência à saú-
de e cumprindo o nosso compro-
misso de cuidar e encantar pesso-
as. Contar o apoio de quem enten-
de a necessidade de um hospital
como o HFC Saúde, fortalece a nos-
sa caminhada, mesmo em um mo-
mento pouco favorável”, disse o pre-
sidente do HFC Saúde, José Coral.

Um dos recursos é no valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil),

Divulgação
Com o déficit existente

no Sistema Único de Saúde -
SUS, o HFC Saúde assume
mensalmente grande parte
das despesas. Com todas
as mudanças vivenciadas
em 2020 com a pandemia do
COVID – 19, todo o planeja-
mento estratégico e fontes de
receitas não foram efetiva-
dos. O HFC Saúde, bem como
demais empresas do país e
do mundo, também teve que
se reinventar para arcar com
seus custos fixos, além do
aumento absoluto do consu-
mo de EPI´s e das despesas.

Nossa missão é sempre
oferecer o melhor atendimen-
to à população, hoje mais de
80% dos atendimentos são
realizados pelo SUS - Siste-
ma Único de Saúde. Por ser
um hospital filantrópico, en-
contrar parceiros que enten-
dem e valorizam o trabalho
de assistência à saúde, for-
talece o ânimo da equipe.

para Aquisição de Equipamentos e
outro recurso de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil) para Custeio. “O
sentimento é de gratidão, pelo em-
penho e parceria. Esse apoio con-
forta e dá força para seguir em fren-
te atendendo Piracicaba e Região”,

Roberto Morais esteve segunda, no HFC Saúde, recebido pelo
presidente José Coral e Regiane Mendes, diretora técnica do DRS-X

disse o Coral. “Neste momento di-
fícil, nossa maior satisfação é po-
der garantir mais recursos para
entidades tão sérias e competen-
tes da área da saúde e dar conti-
nuidade ao atendimento à popu-
lação”, destaca Roberto Morais.

HFC Saúde, um
hospital filantrópico
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Ane Caroline Nabas

Antes de discor-
rermos sobre o
 tema, se faz ne-

cessário compreender-
mos de fato quem são,
de acordo com o Decre-
to nº 18.662 de 07 de
Dezembro de 2021, con-
sidera – se população
em situação de rua o grupo hete-
rogêneo que possui em comum a
pobreza extrema, os vínculos fa-
miliares interrompidos ou fragi-
lizados e a inexistência de mora-
dia convencional regular, e que
utiliza os logradouros publicos e
as areas degradadas como espa-
ço de moradia e de sustento, de
forma temporária ou permanen-
te, bem comoas unidades de aco-
lhimento para pernoite temporá-
rio ou como moradia provisória.

O sistema Único de Assisten-
cia Social, através dos eixos de
Proteção Social, trabalha a Pes-
soa em situação de Rua através
da alta complexidade, pois é uma
demanda complexa que envolve
multiplos fatores. O fato de ficar,
estar e/ou permanecer em situação
de rua vai depender muito da his-
tória de vida de cada individuo.

É dificil olhar essas pesso-
as nas condições insalubres e
vulneráveis e aceitar ou com-
preender essa situação.

Piracicaba conta com uma
Rede de Atenção as Pessoas em Si-
tuação de Rua, através da Secreta-
ria de Assistência e Desenvolvi-
mento Social em parceria com as
Organizações da Sociedade Civil,
é de suma importancia que os mu-
nícipes compreendam que os fato-
res das condições de rua vão além
das questões socioeconomicas.

Contamos com serviços de
abordagem social, no qual os pro-
fissionais abordam essas pessoas
no intuito de ofertar acolhimen-
to. O Centro Pop é outro instru-
mento da Assistência Social, no
qual a pessoa pode buscar aten-
dimento voluntariamente ou en-
caminhado pelo próprio serviço
de abordagem. Através de aten-
dimento de Assistente Social e
Psicologia é obtido informações
acerca de suas condições famili-

ares e socioeconomicas
e encaminhadas de
acordo com suas neces-
sidades, seja estas de
benefícios socioassis-
tenciais, documenta-
ções, saúde e/ou aco-
lhimento em abrigo
institucional imediato.

Regularmente os
serviços de acolhimen-

to recebem estas pessoas através de
encaminhamento do Centro Pop,
no qual são referenciados, nestes
espaços são trabalhados os resga-
tes de vínculos familiares e comu-
nitários, cuidados em saúde e saú-
de mental, empregabilidade e in-
clusão social. O desafio maior está
em lidarmos com a questão das
reincidências e das evasões que se
dão com frequência, pois o maior
vilão da questão da situação de rua
é a drogadicção e o alcoolismo.

Se faz necessário nos consci-
entizarmos no sentido de contri-
buir em ações que vão contra a
manutenção dessas pessoas na
rua. A assistência é politica de di-
reito, é possivel ofertar ajuda atra-
vés de conhecimento e informa-
ção, nesse sentido, a oferta de cui-
dados se faz através de atuação
intersetorial e de politicas publi-
cas efetivas, mas também, com ci-
dadãos conscientes que a deman-
da é extensa, e o assistencialismo
só irá prolongar a permanência
dessas pessoas  nessa condição.

———
Ane Caroline Nabas,
Assistente Social, espe-
cialista em saúde men-
tal, coordenadora téc-
nica Associação Presbi-
teriana de Filantropia
de Piracicaba (APFP)
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Alex de Madureira tentará ampliar a
capacidade de atendimento do HRP
Deputado se reuniu com o vice-governador de São Paulo, para tratar do
assunto: necessidade é por se tratar de atendimento a Piracicaba e Região

Encontro do deputado Alex de Madureira com o vice-governador
Rodrigo Garcia aconteceu na última segunda-feira (19)

Na tarde de ontem segunda
(19), o deputado Alex de Madurei-
ra esteve em reunião com o vice-
governador do Estado de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia. O encontro
aconteceu no Palácio dos Bandei-
rantes, sede do governo paulista.

Além de tratar sobre a saúde
pública de Piracicaba e região, ou-
tro assunto que esteve na pauta do
encontro, dominou a reunião foi o
aumento da capacidade de atendi-
mento do Hospital Regional de Pi-
racicaba (HRP) Dra. Zilda Arns.

“Estamos a trabalhar em
conjunto para tentarmos ampli-
armos a capacidade de atendi-
mento do Hospital Regional de
Piracicaba. O que será um uma
grande conquistar tanto para área
de saúde da cidade, quanto para
toda a região, já que e hospital é
referência para 26 municípios, tais
como Araras, Limeira e Rio Cla-
ro”, afirmou Alex de Madureira.

Inaugurado em março de
2018 com a finalidade de aten-
der exclusivamente os pacientes

do Sistema Único de Saúde
(SUS), o Hospital Regional Dra.
Zilda Arns de Piracicaba integra
o Departamento Regional de
Saúde de Piracicaba (DRS-X).

“Já estávamos trabalhando
para aumentar a capacidade de
atendimento do HR. Porém, por
conta da pandemia, desde 2020,
aumentamos nosso es esforços
nesse sentido e tenho certeza de
que o governo terá as condições
de realizar a ampliação de aten-
dimento desse hospital”, com-
pletou o deputado estadual.

REFERÊNCIA — O Hos-
pital é referência para os 26
municípios que compões o De-
partamento Regional de Saú-
de de Piracicaba (DRS-X), di-
visão administrativa da Secre-
taria de Estado da Saúde. São
eles:  Águas  de  São Pedro,
Analândia, Araras, Capivari,
Charqueada, Conchal, Cordei-
rópol is ,  Corumbata í  E l ias
Fausto, Engenheiro Coelho,
Ipeúna, Iracemápolis, Itirapi-

Aldo Guimarães

na, Leme, Limeira, Mombuca,
Piracicaba, Pirassununga, Ra-
fard, Rio Claro, Rio das Pedras,

Saltinho, Santa Cruz da Con-
ceição, Santa Gertrudes, San-
ta Maria da Serra e São Pedro.
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Sema vai revitalizar
23 espaços na cidade

Para melhorar a experiência
do consumidor e produtor, a Pre-
feitura de Piracicaba, por meio da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento),
está trabalhando para revitalizar
23 espaços onde acontecem os Va-
rejões Municipais a partir deste
mês, com início pelo Varejão do
Piracicamirim, localizado na rua
São Tomás de Aquino, 1069.

De acordo com a secretária
Nancy Thame, serão realizados re-
paros e manutenção dos espaços,
adequação da sinalização, com
identidade visual e nova pintura,
além de mais arborização, com a
plantação de árvores nativas.

No Varejão do Piracicami-
rim, a equipe já iniciou a instala-
ção de alambrado, que deve ser
finalizada até a próxima semana.
A secretária Nancy esteve nesta
semana no barracão, junto com
a equipe técnica, para discutir as
alterações necessárias. “Cada va-
rejão será pensado individualmen-
te, de acordo com suas necessida-
des e características, o que nos
possibilitará incluir novos horári-
os, produtores e programas de fo-
mento à segurança alimentar para
a população”, informa Nancy.

Serão revitalizados os vare-
jões: 1. Jupiá – Rua dos Mandis,
650; 2. São Jorge – Avenida Dr.
Antonio Mendes de Barros Filho,
1000; 3. Água Branca – Rua Mon-

tevidéu, 232; 4. São Franscisco –
Rua Uchôa, 488; 5. Alvorada II –
Avenida Rio das Pedras, 2411; 6.
Vila Sônia – Rua Peixoto Gômide,
s/n (em frente ao terminal de ôni-
bus); 7. Paulista – Avenida Dr.
Paulo de Moraes, 2110; 8. Centro
– Rua Santa Cruz, 1260; 9. Santa
Rosa – Rua Rifânia, s/n (junto ao
CTR Social do bairro Santa Rosa);
10. Mário Dedini – Rua Olga Pa-
gotto Santiago, 287; 11. Vila Rezen-
de – Avenida Doutor João Teodo-
ro, 1299; 12. Primavera/Vila Fáti-
ma – Avenida Marechal Costa e
Silva, 464; 13. Algodoal – Rua Vi-
tório Laerte Furlan, s/n (ao lado
do Centro Social do Algodoal); 14.
Mário Dedini – Avenida Luiz Ralf
Benatti, s/n (em frente ao Sesi); 15.
Parque Piracicaba/Balbo – Rua
Osasco, 420; 16. 1° de Maio – Rua
Leogildo Salvagni, 705; 17. Nova
Piracicaba – Rua Pelourinhos, s/n
(esquina com avenida Paulista); 18.
IAA – Rua João Pedro Corrêa, 810;
19. Piracicamirim – Rua São To-
más de Aquino, 1069; 20. Cecap –
Avenida Gustavo Adolpho Franco
Bueno, s/n (esquina com rua Cali-
bu); 21. Pauliceia – Avenida Rapo-
so Tavares, 935; 22. Parque dos
Sabiás – Rua Pedro Celestino Fur-
lan, s/n (esquina com a rua João
Baptista de Toledo); 23. Parque dos
Eucaliptos – Avenida Thales de
Andrade, s/n (esquina com rua
Guilhermina Fagundes, 36).

Secretária Nancy Thame discute reformas no Varejão do Piracicamirim

Prefeitura/CCS
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Piracicaba está no
Dia da Criatividade
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Prefeitura inicia a
construção de gabião

Prefeitura/CCS

Máquina fez limpeza e desvio do leito para construção de gabião

A Prefeitura deu início à
obra de contenção de margem no
ribeirão do Enxofre, em trecho de
cerca de 50 metros entre as ave-
nidas Abel Francisco Pereira e Pio
Sbrissa, no Chácara Nazareth II.
A obra, orçada em R$ 429.384,10,
é realizada com recursos do Fini-
sa (Financiamento à Infraestru-
tura e ao Saneamento), da Caixa.

De acordo com a Semob (Se-
cretaria Municipal de Obras), os
trabalhos se concentram na limpe-
za do trecho, sob a passarela de
pedestres existente no local, com a
retirada de vegetação e desvio do

leito do ribeirão. Após a limpeza,
será iniciada a construção do muro
de gabião (espécie de muro de pe-
dra ensacada em malha metálica
que segura a encosta) de 46 me-
tros, na margem da Pio Sbrissa.

Os serviços se repetem para a
construção do gabião do lado da
avenida Abel Pereira, com 51 me-
tros. Após o término dos muros
de gabião, é feito o aterro nos
dois lados, plantio de grama e
conserto de calçada, para conclu-
são da obra. O prazo de execução
é de 60 dias e a empresa respon-
sável é a DFD Construtora Ltda.

Divulgação

Tais Lacerda: “É uma oportunidade para aprimorar
conhecimentos e buscar inspirações”

O maior festival colaborativo
de criatividade do mundo, o Dia
Mundial da Criatividade (World
Creativity Day), começa nesta
quarta (21), e vai até quinta (22),
com a participação de Piracicaba
pelo segundo ano consecutivo. Ao
todo, são mais de 1.500 atividades
totalmente gratuitas e on-line.
Desta vez, o evento global inte-
gra 126 cidades de 16 países, sob
o tema Novo Mundo, Novas Ha-
bilidades. As inscrições para os
interessados em assistir as pales-
tras/oficinas (vídeos gravados e
lives) podem ser feitas no site
www.worldcreativityday.com/
world/activities ou baixando o app
Dia da Criatividade, disponível na
Apple Store e no Google Play. Em
Piracicaba, as atividades são co-
ordenadas pela consultora em
inovação Tais Lacerda, com apoio
de mídia do Engenho da Notí-
cia – Comunicação Integrada.

Neste ano, o Dia Mundial da
Criatividade coloca à disposição
mais de 112 mil bolsas de estudo
de até 100% de desconto em cur-
sos livres de diversas escolas do
mundo, como a Saibalá, Perestroi-
ka, Singularity University, Do-
méstika, entre outras. Para ter aces-
so a eles basta usar o código de
participação que será disponibili-
zado nos eventos ao vivo para aces-
sar a plataforma Creative Card.

De acordo com a coordena-
dora das atividades de Piracica-
ba, Tais Lacerda, o WCD é para
todas as pessoas, porque trata
dos mais variados assuntos. “É
uma oportunidade para aprimo-
rar conhecimentos e buscar ins-

pirações para se reinventar no
mercado de trabalho. Criativida-
de e inovação são essenciais para
quem busca a realização pessoal
e profissional. Novos tempos exi-
gem novas habilidades”, afirma.

Entre os temas das atividades
disponibilizadas por Piracicaba para
o WCD estão potencialização de ne-
gócios nas redes sociais, arboriza-
ção urbana, empreendedorismo,
afroturismo, entre outros. A progra-
mação completa pode ser acessada
em www.worldcreativityday. com/
world/activities. Os patrocinadores
do evento na cidade são Cáxara-
Lab Piracicaba Criativa, A Pro-
víncia, Icen, Rental Pix, Engenho
da Notícia – Comunicação Integra-
da, Portal Nova 15 e Exclusiva.

WCD – O World Creativity
Day (Dia Mundial da Criativida-
de) é uma iniciativa global lide-
rada pela World Creativity Orga-
nization e idealizada em 2014 pelo
brasileiro Lucas Foster, referên-
cia internacional em economia
criativa. A partir de 2017, a Or-
ganização das Nações Unidas in-
cluiu o Dia Mundial da Criativi-
dade e Inovação em seu calendá-
rio oficial e, desde então, o festi-
val passou a ser celebrado no dia
21 de abril. Em 2020, tornou-se o
maior festival colaborativo de cri-
atividade do mundo. Nesta quar-
ta edição, os países participantes
do evento são, além do Brasil,
Austrália, Canadá, Republica
Dominicana, Franca, Hong Kong,
Itália, Japão, Moçambique, Na-
míbia, Paquistão, Portugal, Espa-
nha, Suécia, Emirados Árabes e
Estados Unidos da América.



A7
A Tribuna Piracicabana
Quarta-feira, 21, e quinta-feira, 22 de abril de 2021

FFFFFUNDEBUNDEBUNDEBUNDEBUNDEB

Lei aprova nova composição
e Sindicato indica servidores
Nova lei, no artigo 34, parágrafo 2º, inciso III, diz que os representantes
de professores e servidores devem ser indicados pelas entidades sindicais

Luiz Carlos Motta

Esta semana é
marcada pelo
feriado nacional

de 21 de abril, dia da
morte de Tiradentes,
ocorrida há 229 anos.
Pela primeira vez na
história do Brasil, a
data não comporta ce-
rimônias convencionais para evi-
tar aglomerações devido à pande-
mia. É, por outro lado, uma oportu-
nidade para refletir sobre o passa-
do, o presente e o futuro do Brasil.

Convido você a rever, rapida-
mente essa parte da história. O por-
tal Brasil Escola, conta que Joaquim
José da Silva Xavier, era de uma
família humilde. Nasceu em Minas
Gerais, em novembro de 1746. Com
a morte prematura dos pais, ele
aprendeu logo cedo a profissão de
dentista amador, o que lhe ren-
deu o apelido de “Tiradentes”. Em
plena época de Brasil colônia de
Portugal, Tiradentes era um re-
publicano convicto e adepto dos
ideais do Iluminismo, corrente de
pensamento moderno para a épo-
ca, que inspirou movimentos de
independência de vários países,
inclusive os Estados Unidos.

DELAÇÃO — O portal expli-
ca que além de propagar ideias ilu-
ministas, Tiradentes fazia parte de
um grupo que se revoltara contra
a exagerada cobrança de impostos
da Coroa Portuguesa, sobre a ex-
tração do ouro em Minas Gerais.
Isso para financiar a reconstrução
de Lisboa, atingida por um terre-
moto. Após a delação de Joaquim
Silvério dos Reis, que optou por
denunciar o movimento para se
livrar das dívidas pessoais que
havia adquirido com a Coroa Por-
tuguesa, Tiradentes foi o único do
grupo a receber a pena de morte.

Alguns historiadores, em
obras que estão no acervo do Mu-
seu Paulista, atribuem esse fato a
duas possibilidades: a sentença de
morte só atingiu Tiradentes por ele
não pertencer à elite mineradora,
sem trafego de influência na Coroa
e a segunda, é a de, que por falar
abertamente do seu envolvimento
na conspiração, Tiradentes foi

considerado um ele-
mento perigoso pelo
governo português e,
por isso, deveria ser
morto, enquanto os
demais exilados.

Assim, Tiraden-
tes foi usado como
bode expiatório. Foi
enforcado na manhã
de 21 de abril de 1792,

na cidade do Rio de Janeiro. E
seu corpo esquartejado e espalha-
do pela estrada de Ouro Preto.
Sua morte foi usada como de-
monstração de força de Portu-
gal para evitar futuras rebeliões.

LIÇÕES — A história de Ti-
radentes é repleta de situações
que até hoje ocorrem no Brasil.
Senão veja: aumento exagerado
de impostos, revoltas, denúnci-
as, delações com interesses e be-
nefícios, tráfego de influências,
condenações, questionamento de
decisões da justiça, bode expia-
tório e demonstrações de força.

O País precisa aprender
com a sua própria história. Vi-
vemos outros tempos, mas com
alguns comportamentos que se
repetem e que prejudicam a po-
pulação, principalmente a gran-
de massa de trabalhadores e com
maior força a de desempregados.

Que os ideais republicanos
de Tiradentes, não caiam no es-
quecimento e sejam a chama para
acelerar as urgências que o Bra-
sil clama hoje como um País so-
berano e independente, um País
que precisa urgentemente ado-
tar políticas públicas que gerem
emprego e renda e garantam saú-
de, educação e dignidade para
sua população. Assim, no futuro,
ao olharmos para 2021, quem
sabe poderemos nos orgulhar de
um Brasil justo e igualitário.

———
Luiz Carlos Motta, depu-
tado federal (PL/SP)
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Refletir sobre os
ideais de Tiradentes

A eleição do Conselho do
Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb)
aconteceu em Piracicaba no úl-
timo dia 30 de março, sendo que
a divulgação foi feita por ofício,
o qual não foi enviado ao Sindi-
cato dos Trabalhadores Muni-
cipais de Piracicaba e Região.

A nova lei Fundeb, 14.113
de 25 de dezembro de 2020,
traz em sua redação no artigo
34, parágrafo 2ª, inciso III, que
os representantes de professo-
res e servidores devem ser in-
dicados pelas entidades sindi-
cais da respectiva categoria,
representado pelo Sindicato dos
Trabalhadores de Piracicaba e
Região, “que é representante
legítimo da categoria de profes-
sores e demais servidores da
Educação, conforme decisão ju-
dicial tramitada e julgada (pro-
cesso número 0011873-05.2018.5.
15.0137)”, explicou Bertazzoni.

O Sindicato, após solicitação
via ofício datado de 19 de abril,
ou seja, após 24 dias do chama-
mento para eleição do conselho
do Fundeb, foi oficiado para fa-
zer as indicações de professores e
demais servidores para composi-
ção do conselho. Foram indica-
dos Samantha Maniero (titular)
e Agatha Battonyai Valeriano
(suplente) para a categoria de pro-
fessor, e Renata Perazoli (titular)
e Antonio Carlos Lopes Gonçal-
ves (suplente), categoria servido-
res (técnico-administrativo).

Na manhã desta segunda
(19), a Comissão de Educação da
Câmara de Vereadores chamou
uma reunião com diretores do
Sindicato e com o presidente do

Fundeb, Vinicius Santucci Rossi-
ni. Participaram os dirigentes
sindicais José Osmir Bertazzoni,
Alexandre Pereira, Solange Cas-
tel, Renata Perazoli e Samantha
Maniero e os vereadores Raí de
Almeida (PT) e Pablo da Silvia
Morales Mandato Coletivo (PV).

Essa reunião teve como pauta
o PL 54, de autoria do Executivo,
que promove mudanças no conse-
lho que fiscaliza a verba do Fun-
deb em âmbito municipal, para
adequar a legislação para o muni-
cípio continuar recebendo os recur-
sos federais para a educação. Na
ocasião, o presidente do Conselho
do Fundeb e os dirigentes sindi-
cais entenderam a necessidade da
aplicação da lei federal (nº 14.113/
2020) e foi encaminhado ofício as-
sinado pelo presidente do atual
conselho do Fundeb para o Sindi-
cato dos Trabalhadores Municipais
de Piracicaba e Região fazer as in-
dicações. Feito os ajustes necessá-
rios, foi possível validar o processo
eleitoral de representantes de pais
e diretores, conforme a lei federal.

O PL 54/21 de autoria do
Executivo, que introduz altera-
ções à Lei 5.685/06, a fim de
modificar dispositivos que tratam
do Conselho Municipal do Fundeb,
entrou em votação na 10ª reunião
extraordinária da Câmara de Ve-
readores de Piracicaba ainda
nesta segunda-feira (dia 19), ten-
do aprovada a nova redação.

Também foram para votação
ontem emendas propostas pela
Comissão de Educação, sendo
aprovadas as emendas 3 e 4 e as
demais prejudicadas pelo parecer
de inconstitucionalidade da Co-
missão de Legislação, Justiça e
Redação da Câmara Municipal.

SOCIEDADE — A nova lei

do Fundeb aprovada no final do
ano passado garante a participa-
ção da sociedade na composição do
conselho e fomenta o controle so-
cial junto aos órgãos de acompa-
nhamento e controle das políticas
educacionais do Ministério da
Educação (MEC). Agora, bancos e
o Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE) po-
dem e devem divulgar as infor-
mações dos extratos bancários que
recebem o recurso do Fundeb.

Há ainda o Conselho de Acom-
panhamento e Controle Social (CA-
CAS), que tem o dever de apresen-
tar ao Poder Legislativo local e aos
órgãos de controle interno e exter-
no manifestação formal sobre re-
gistros contábeis e dos demonstra-
tivos gerenciais do Fundo, dar
ampla transparência ao docu-
mento em site da internet. As re-
quisições ou outros documentos
feitos pelos integrantes do CACS
devem ser respondidas em até 20
dias, concedendo imediatamen-
te os documentos solicitados.

O FNDE tem o sistema CACS-
Fundeb que tem como finalidade
disponibilizar informações sobre a
composição dos conselhos, sempre
de forma atualizada. Esse sistema
permite que a sociedade fiscalize o
cumprimento da Lei no que se re-
fere a criação e composição dos con-
selhos no âmbito dos Fundos, po-
dendo ser acessado sem necessida-
de da utilização de senhas em /
Fundeb / Consultas / Cadastro dos
Conselhos / Consulta ao Cadastro
dos Conselhos de Acompanhamen-
to e Controle Social do Fundeb (ht-
tps://www.fnde.gov.br/index.php/
fnde_sistemas/cacs-fundeb/item/
593-consulta-ao-cadastro-dos-
conselhos-de-acompanhamento-
e-controle-social-do-fundeb) .

O QUE É O FUNDEB?
O Fundo de Manutenção

e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da
Educação (Fundeb) é um
Fundo especial, de natureza
contábil e de âmbito estadu-
al (um total de vinte e sete
Fundos, 26 estaduais e 1 do
Distrito Federal), e serve de
mecanismo de redistribuição
dos recursos provenientes
de impostos e das transferên-
cias dos Estados, Distrito
Federal e Municípios vincula-
dos à educação, conforme
disposto nos arts. 212 e 212-
A da Constituição Federal.

Independentemente da
fonte de origem dos valores
que compõem o Fundo, todo
o recurso gerado é redistri-
buído para aplicação exclu-
siva na manutenção e no de-
senvolvimento da educação
básica pública, bem como na
valorização dos profissio-
nais da educação, incluída
sua condigna remuneração.

A contribuição da União
neste novo Fundeb sofrerá
um aumento gradativo, até
atingir o percentual de 23%
(vinte e três por cento) dos
recursos que formarão o
Fundo em 2026. Passará de
10% (dez por cento), do mo-
delo do extinto Fundeb, cuja
vigência se encerrou em 31
de dezembro de 2020, para
12% (doze por cento) em
2021; em seguida, para 15%
(quinze por cento) em 2022;
17% (dezessete por cento)
em 2023; 19% (dezenove
por cento) em 2024; 21%
(vinte e um por cento) em
2025; até alcançar 23% (vin-
te e três por cento) em 2026.

SSSSSOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADE

Projeto volta em parceria com “mandato coletivo”
AAAAADMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃODMINISTRAÇÃO

Plano Plurianual aberto
para consultas até dia 30 Com a doação de mais de: 700

litros de leite, 100 cestas básicas e
300 kg de açúcar em 2021, o man-
dato coletivo do vereador Paulo
Camolesi deu início novamente ao
Projeto Solidariedade. Somente
no mês de abril foram doados 744
litros de leite, 20 cestas básicas e
90 kg de açúcar para várias enti-
dades da cidade de Piracicaba.

O Projeto Solidariedade foi
fundando em 2001, em parceria
com Jornal Folha Cidade. O jor-
nal doava parte de sua receita
para entidades em mantimentos,
leite, entre outros insumos. O
Folha Cidade manteve-se em ati-
vidade até o mês de outubro de
2016 e, durante 15 anos, doou

mais de 250 mil kilos de alimen-
tos colocando comida na mesa de
milhares de famílias piracicaba-
nas através de entidades assis-
tenciais, como Vicentinos, Pasto-
ral da Criança, entre outras.

O vereador Paulo Camolesi,
que também era diretor do jornal e
fundador do projeto, comenta a
importância de retomar a iniciati-
va: “Nós valorizamos muito as en-
tidades, porque nelas temos pesso-
as que doam parte do seu precioso
tempo para amenizar a dor daque-
les que pouco ou nada tem. Princi-
palmente na situação de pandemia
que estão enfrentando, com a falta
de emprego e o aumento da fome e
da pobreza. Essas entidades estão

recebendo ainda mais pessoas, é
nelas que os necessitados buscam
ajuda, por isso o projeto tem o ob-
jetivo de fortalecer o trabalho sé-
rio realizado pelas instituições”.

Sendo assim, o Projeto So-
lidariedade abre espaço para
pessoas de boa vontade que
queriam participar doando ali-
mentos de todos tipos, doa-
ções em espécie, entre outras.

“Estamos criando uma rede
de atendimento a instituições
com trabalho sério e reconhecido
de muitos anos. Toda a arreca-
dação será destinada para enti-
dades assistenciais que serão de-
vidamente cadastradas. Mensal-
mente divulgaremos o balanço”.

CORRENTE DO BEM -
Faça parte também dessa cor-
rente do bem! Para doar en-
tre em contato:  WhatsApp
1999634-8460 | 19- 99209-4200.

DOAÇÕES DO MÊS DE
ABRIL - Pastoral da Criança
da Paróquia Santa Clara: 468
litros de Leite; Pastoral da Cri-
ança Paróquia São Paulo Após-
tolo: 276 litros de Leite; Pia
União da Paróquia Catedral de
Santo Antônio: 10 Cestas Bási-
cas; Pastoral da Caridade da
Paróquia São Francisco Xavier:
10 Cestas Básicas; Associação
Aliança de Misericórdia: 70 kg
de Açúcar; Irmãs Apóstolas do
Cenáculo: 20 kg de Açúcar.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Finan-
ças, deu início ao processo de ela-
boração do Plano Plurianual
(PPA) de 2022 a 2025. O docu-
mento será elaborado com a parti-
cipação da população, que poderá
contribuir, opinando sobre as ações
prioritárias da cidade, por meio
de um site interativo de consulta
pública ao PPA. Para participar é
só acessar: http://ppacidadao.
piracicaba.sp.gov.br/ . A consulta
ficará disponível até o dia 30 de abril.

O Plano Plurianual (PPA) é
o documento que define as prio-
ridades do Governo para o perío-
do de quatro anos, podendo ser
revisado a cada ano. Nele, consta
o planejamento de ações que se-
rão executadas e as políticas pú-
blicas para alcançar os resulta-
dos esperados para o bem-estar
da população nas diversas áreas.

A cada nova gestão de um pre-
feito, um novo Plano Plurianual é
elaborado, a construção do plano
é obrigatória no primeiro ano da
gestão, e serve para definir as
ações que serão executadas anu-
almente em todos os órgãos, se-
cretarias municipais e Câmara de
Vereadores, com previsão da re-
ceita que será arrecadada por ano.

LEI — O PPA é composto por
uma lei que define como o plano
poderá ser alterado e revisado, e
também contém os anexos que de-
monstram a receita estimada para
4 anos, as ações que serão execu-
tadas com a previsão de metas fí-
sicas e financeiras por ano e a es-
trutura de órgãos que integram o
PPA, que são: a Câmara, as Se-
cretarias Municipais, o Serviço
Municipal de Água e Esgoto (Se-
mae), o Instituto de Planejamento
de Piracicaba (Ipplap), a Funda-
ção Municipal de Ensino de Pira-
cicaba (Fumep), a Empresa Muni-
cipal de Desenvolvimento Habita-
cional de Piracicaba (Emdhap), e
o Instituto de Previdência e Assis-
tência Social dos Funcionários Mu-
nicipais de Piracicaba (Ipasp).

O plano é elaborado a partir

das demandas levantadas por to-
dos os órgãos, sejam elas oriun-
das da população, através do site,
reuniões com a comunidade, re-
querimentos de vereadores ou le-
vantamentos técnicos das secre-
tarias. Todas essas demandas são
avaliadas com critérios técnicos
e sociais, a fim de verificar a pos-
sibilidade real de implantação.

A Secretaria Municipal de
Finanças da Prefeitura reforça
que “para a administração, a
participação popular é muito im-
portante, pois é possível enten-
der quais são as ações prioritá-
rias dos cidadãos e compreender
o que precisa melhorar para di-
recionar os investimentos. Para
a população, ao ser convidada a
participar, é fundamental pensar
nas necessidades coletivas, o que
importa para a comunidade”.

Para fazer a sua participação,
a população poderá acessar o site
http://ppacidadao.piracicaba.
sp.gov.br/ pelo celular, tablet, no-
tebook e computadores em geral,
lembrando que os Centros de In-
clusão Digital estarão abertos e com
equipe capacitada para que a co-
munidade possa utilizar o espaço e
participar da consulta do PPA.

Os materiais de divulgação
estarão disponíveis nos espaços
públicos, como os terminais de
ônibus urbanos e postos de saú-
de, além disso, os alunos da rede
municipal receberão folhetos em
suas agendas diárias para que os
pais tenham conhecimento da
consulta e possam participar da
elaboração do Plano Plurianual.

RESULTADOS — O resul-
tado da consulta será entregue
aos secretários municipais e pre-
sidentes das autarquias até o fi-
nal de maio, para que possam
analisar as prioridades da popu-
lação e construir um relatório fi-
nal que deverá ser absorvido na
proposta final do PPA. Para con-
sultar o formulário, acesse: http://
ppacidadao.piracicaba.sp.gov.br/ .
Para outras informações, aces-
se: www.piracicaba.sp.gov.br

Rafael Garrido, Breno Costa e Fernando Berto,
durante entrega das cestas no Banco de Alimentos

Creusa, Andreia, Isaldete, da Pastoral da Criança São Paulo Apostolo

Fotos: Divulgação

Adriana De Gaspari Silva, Pastoral Caridade,
do Parque São Francisco Xavier

Ligia e Margarida, da Catedral de Santo Antonio



A8
A Tribuna Piracicabana

Quarta-feira, 21, e quinta-feira, 22 de abril de 2021



A9
A Tribuna Piracicabana
Quarta-feira, 21, e quinta-feira, 22 de abril de 2021

PPPPPACTOACTOACTOACTOACTO     PELOPELOPELOPELOPELO     CLIMACLIMACLIMACLIMACLIMA

Tecnologia Dedini pode ajudar o Brasil
“Na produção e utilização dos biocombustíveis, como etanol, biodiesel e biometano, mitigamos as emissões de CO2”, diz José Luiz Olivério

O combate ao desmatamento
visando a redução das emissões de
CO2 deve ser a grande cobrança
que o Brasil receberá na Cúpula de
Líderes sobre o Clima, convocada
pelo presidente norte-americano
Joe Biden para os próximos dias
22 e 23 de abril. O País tem condi-
ções de reduzir o desmatamento e
contribuir de várias outras formas,
com destaque para o setor sucro-
energético, que tem opções con-
solidadas e já disponíveis para o
combate ao aquecimento global.

E a Dedini dispõe de tecnologia
para garantir essa contribuição.

A afirmação é do consultor
sênior da Dedini S/A Indústrias de
Base, o engenheiro José Luiz Olivé-
rio, uma das maiores autoridades
do País no segmento. “Na produ-
ção e utilização dos biocombustí-
veis, como etanol, biodiesel e bio-
metano, mitigamos as emissões
de CO2. Temos todos os atores
operando no Brasil, com os me-
canismos estruturais já implan-
tados e sustentáveis”, ressalta.

Segundo Olivério, as cadeias
de produção (agricultura, indús-
tria, automobilística, energia elétri-
ca) e consumo de biocombustíveis
já estão instalados, com tecnologia
e desenvolvimento próprios. Da
mesma forma, já está em operação
o RenovaBio, forma de monetizar
a contribuição que os biocombustí-
veis dão para a redução das emis-
sões. “O RenovaBio define um cri-
tério para transformar a redução
de emissões em um ativo financei-
ro, uma nova receita recebida pela
usina, de acordo com a eficiência
do etanol, ali produzido, na redu-
ção de emissões ao substituir os
combustíveis fósseis”, explica.

O RenovaBio introduziu o
CBio (Crédito de Descarbonização
por Biocombustiveis), que corres-
ponde monetariamente ao valor
de uma tonelada de redução de
gás carbônico. Em 2020, foram
emitidos 14,5 milhões de CBios,
ou seja, foi evitado o lançamento
de 14,5 milhões de toneladas de
gás carbônico na atmosfera.
Cada CBio teve preço médio de
mercado de R$ 44 em 2020, as-
sim, a redução de cada tonelada
correspondeu a esse valor, um
estimulo financeiro para que usi-
nas aumentem sua eficiência.

Dessa forma, segundo Olivé-
rio, cresce a importância de tecno-
logias que melhorem o desempenho
sustentável do setor sucroenergé-
tico, que começa a ser chamado de
‘sucrosustentável’. E nesse cenário,
a Dedini está inserida. “A Dedini
está nessa rota há vários anos, sin-
tonizada com as necessidades dos
clientes. Em 2009, desenvolveu e
apresentou a USD, uma usina com-
pleta que engloba tecnologias já
existentes com novas tecnologias e
que produz um etanol que maxi-
miza a mitigação de gases de efeito
estufa”, explica Olivério.

USINA SUSTENTÁVEL
DEDINI - A USD tem seis bio-

produtos: bioaçúcar, bioetanol,
bioeletricidade, biodiesel e/ou ou-
tros bioprodutos integrados, bio-
fertilizantes e bioágua, e se ba-
seia em duas ideias: otimização e
conceito zero. O resultado é que a
USD utiliza a mínima quantida-
de de matérias-primas e insumos,
para obter o máximo de produ-
tos mitigadores de emissões. Ao
mesmo tempo, não gera resíduos
e efluentes, não compromete e
não polui o ambiente e não con-
some água de mananciais, mas
produz um excedente: a bioágua.

Fenando Boscariol, Superin-
tendente de Engenharia da Dedi-
ni, enfatiza que a sustentabilidade
dessa usina é resultado da integra-
ção de 32 tecnologias, algumas tra-
dicionais como a limpeza de cana a
seco e a utilização de moendas de
alto desempenho com acionamen-
to elétrico, e outras de inovação,
com foco na sustentabilidade. No
resultado final, o etanol produzido
por essas usinas Dedini evita a
emissão de três quilos de gás carbô-
nico por litro de etanol equivalente,
contra os dois quilos mitigados pe-
las usinas tradicionais, o que resul-
ta em maior quantidade de CBIOs.

Boscariol cita, como exemplo
do interesse por uma dessas tecno-
logias, uma usina da Flórida
(EUA), que ao atender as novas
prerrogativas de colheita de cana
crua para evitar as emissões decor-
rentes da queima da cana, com-
prou da Dedini o sistema SLC (Se-
paração e Limpeza da Cana e da
Palha) para processar 14 mil tone-
ladas de cana/dia, ou seja, 100%
da capacidade de processamento
da usina. A palha é utilizada como
um dos componentes da compos-
tagem, aplicada como fertilizante
em substituição ao de origem fós-
sil, reduzindo também emissões. No
Brasil, uma excelente utilização
dessa palha é na produção da bio-
eletricidade, mitigando emissões.

Outro produto de impacto
ambiental importante, de acordo
com Boscariol, é o DCV (Dedini
Concentração de Vinhaça), uma
planta que otimiza energeticamen-
te a produção de vinhaça concen-
trada, que retorna à lavoura como
fertilizante, reduzindo o uso do
combustível fóssil no transporte
pelos caminhões e substituindo
fertilizante químico, reduzindo
as emissões em ambos os casos.

“A água recuperada no DCV
retorna ao processo, evitando o
uso de água de mananciais, indo
no caminho da autossuficiência
da usina em água, um importan-
te passo que mais a frente possi-
bilitará a produção de bioágua ex-
cedente, que vai ser disponibili-
zada para outras utilizações. A
tecnologia já está disponível e a
Dedini forneceu duas plantas DCV
ao setor”, informa Boscariol.

Angelo Faber, Gerente de En-
genharia para Recepção, Preparo e
Extração, destaca que na linha da
sustentabilidade e de redução de
emissões, a Dedini introduziu nas
usinas o SADE (Sistema de Alta
Drenagem e Extração), com o uso
da D.CAD (Camisa de Alta Drena-
gem, perfurada, para moendas),
que aumenta a capacidade de mo-
agem e extração do caldo, produ-
zindo assim mais etanol, reduzin-
do emissões. A D.CAD também re-
duz a umidade do bagaço, possibi-
litando maior produção de bioele-
tricidade para a rede, reduzindo
também emissões. O superinten-
dente de Negócios de RGD, Açúcar
e Etanol, Norivaldo Zimmermann,
informa que a Dedini já forneceu
1.050 camisas D.CAD para o Bra-
sil e cerca de 400 para exportação.

 COMPROMISSO BRA-
SILEIRO - A Cúpula de Líderes
é preparatória para a Conferên-
cia das Nações Unidas sobre o
Clima (COP-26), a ser realizada
em novembro deste ano, no Rei-

no Unido. Nas COPs de 2015 e
2016, o Brasil assumiu o com-
promisso internacional de redu-
zir em 43% as emissões de gases
de efeito estufa até 2030, com
base nas emissões de 2005.

Segundo Olivério, para aten-
der esse compromisso o Brasil pre-
cisa tomar uma série de ações, in-
cluindo aumentar a produção e
consumo atual de etanol em 20 bi-
lhões de litros por ano, até 2030.
Para esse fim, a produção e proces-
samento de cana deve aumentar
em 250 milhões de toneladas por
safra, crescimento que equivale à
instalação de 100 novas usinas
completas de etanol, com capaci-
dade unitária de 2 milhões e 400
mil toneladas de cana/safra.

“Essa expansão precisa aten-
der aos atuais e futuros conceitos e
requisitos de sustentabilidade e re-
dução de emissões, o que faz dela o
cenário ideal para aplicação de tec-
nologias sustentáveis na lavoura e
na indústria de cana. Ideal para a
utilização de tecnologias sustentá-
veis, entre elas a USD Dedini, que
já está preparada para atender esse
desafio”, ressalta o especialista.

Acervo Dedini

Planta de concentração de
vinhaça fabricada pela Dedini
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IMAGEM DOLORIDAIMAGEM DOLORIDAIMAGEM DOLORIDAIMAGEM DOLORIDAIMAGEM DOLORIDA
Ver pelas ruas centrais da

cidade, homens e mulheres vi-
vendo em baixo de marquises, é
por demais triste. Ali comem e
dormem num mundo sem pers-
pectiva. Impossível aceitar argu-
mentos quanto a impossibilida-
de de poder fazer alguma, ale-
gando o direito de ir e vir.

OITENTOITENTOITENTOITENTOITENTA ANOSA ANOSA ANOSA ANOSA ANOS
Roberto Carlos chegou aos

seus 80 anos. Esplêndida carrei-
ra. Centenas de músicas, uma
mais bonita que a outra. As mais
vendidas: “Emoções” (1981), se-
guida por “Como é Grande o Meu
Amor por Você” (1967). Através
das suas canções, o rei conta a
sua história de vida. Para come-
morar a data, três livros na praça:
Querem Acabar Comigo – Da Jo-
vem Guarda ao Trono (autoria de
Tito Guedes – editora Máquina de
Livros, já a venda, R$ 28,90 –
ebook); Roberto Carlos Outra Vez
(autoria de Júlio Cesar Araújo –
editora Record, lançamento em
maio com preço a definir): e, Ro-
berto Carlos – Por Isso Essa Voz
Tamanha (autoria Jotabê Medeiros
– Editora Rodavia – lançado se-
gunda-feira (19), R$ 84,90 com
312 páginas e R$ 49,90 – ebook).

MARAMARAMARAMARAMARATTTTTONA QUINZISTONA QUINZISTONA QUINZISTONA QUINZISTONA QUINZISTAAAAA
Todos sabiam que isso iria

acontecer. Depois do campeo-
nato novamente ser paralisado,
agora por 38 dias, o XV voltou
ontem (20) jogando em Piraci-
caba contra o (Água Santa). No-
vamente entra em campo ama-
nhã, dia 22 (Portuguesa Santis-
ta) e sábado, dia 24 (Monte
Azul). Apenas o começo, com
muito mais pela frente, em ritmo
acelerado. Sinal de alerta aceso
para um perigo: contusões.

EMENDAS PROVIDENCIAISEMENDAS PROVIDENCIAISEMENDAS PROVIDENCIAISEMENDAS PROVIDENCIAISEMENDAS PROVIDENCIAIS
O deputado estadual Rober-

to Morais (Cidadania), demons-
tra grande alegria (e, com ra-
zão) em poder ajudar com emen-
das parlamentes, cidades da
nossa região e conceituadas en-
tidades. Importante auxílio que
chega em momentos difíceis.
Para Roberto Morais, apoiar
quem muito faz pela comunida-
de, é gratificante Destaque tam-
bém para vários ônibus escolares
entregues nas últimas semanas.

NOVO SUPERMERCADONOVO SUPERMERCADONOVO SUPERMERCADONOVO SUPERMERCADONOVO SUPERMERCADO
O Supermercado Viva, no Jar-

dim Monumento (Vila Rezende)
encerrou suas atividades no últi-
mo domingo (18) de maneira sur-
preendente. Para o lugar, chega-
rá o JJR Supermercados, que já
tem duas lojas em |Piracicaba:
na Paulicéia (Fernando Lopes) e
no Morumbi (João Fischer). A ter-
ceira será inaugurada na rua Mar-
tim Peta, exatamente onde se lo-
calizava o Viva, que continua aten-
dendo em sua unidade da Vila
Sônia, na rua Corcovado.

COPLACANA EXEMPLOCOPLACANA EXEMPLOCOPLACANA EXEMPLOCOPLACANA EXEMPLOCOPLACANA EXEMPLO
A Cooperativa dos Plantado-

res de Cana do Estado de São
Paulo doa R$ 2,5 milhões para
doze hospitais. Linda atitude da
Coplacana. Pode ter a certeza da
participação decisiva de Arnaldo
Antonio Bortoletto. Não apenas
um presidente, mas acima de
tudo, gente solidária, Arnaldo,
antes de dirigente, é religioso,
bondoso, amigo, um feliz cidadão

Quem imaginava que as trocas de farpas entre  Luciano Al-
meida e Barjas Negri tinham ficado para trás, se enganou. O atual
prefeito faz críticas contundentes e pontuais, a administração
anterior sem citar nomes, enquanto o ex responde também acu-
sando. Difícil imaginar ou prever até onde irá. Nada confortável.

- que construiu belíssima família,
esalqueano assumido, também
quinzista e santista - que jamais
deixa de atender quem precisa.
Jeito, costume, e qualidade anti-
ga, recordada com carinho por
todos das antigas festas juninas
da Igreja dos Frades, que viam o
amigo com os cupons de rifa no
seu bolso, cuja renda era direcio-
nada a obras assistenciais. A bon-
dade e simplicidade do Arnaldo
Bortoletto sempre o aproximou
não só do sucesso, mas acima de
tudo da merecida felicidade.

PRÉDIO ÚNICOPRÉDIO ÚNICOPRÉDIO ÚNICOPRÉDIO ÚNICOPRÉDIO ÚNICO
O secretário de Saúde, da

Prefeitura Municipal de Piraci-
caba, Filemon Silvano, quer num
único local (prédio), abrigar to-
dos os aparelhos de exames indi-
cados (ou solicitados) pelos mé-
dicos do SUS. Disse que o paci-
ente perde muito tempo tendo
que se deslocar para vários pon-
tos da cidade. Afirma querer
mais organização e agilidade.

USUÁRIO SOFREUSUÁRIO SOFREUSUÁRIO SOFREUSUÁRIO SOFREUSUÁRIO SOFRE
Chegando para estacionar,

muitas vezes com o tempo pressi-
onando, o condutor do veículo
tem que correr atrás do aparelho
da zona azul. É verdade que exis-
te o cartão e o aplicativo, mas
as moedas ainda não muito usa-
das. Valores fracionados acabam
por “causar dor de cabeça”.
Seria mais fácil a opção por um
preço fechado, sem a necessi-
dade de carregar tantas moedas
que aliás, acabam faltando nos
caixas das lojas do comércio.

RETRETRETRETRETOMADOMADOMADOMADOMADA GRAA GRAA GRAA GRAA GRATUITTUITTUITTUITTUITAAAAA
Mais uma vez a Associação

Comercial e Industrial de Piraci-
caba se apresenta para prestar
ajuda em tempos de pandemia.
Colaborando com a cidade/comu-
nidade de várias formas, e jamais
esquecendo dos comerciantes e
empresários, juntamente com o
Sebrae, a ACIPI realizará três
noites de curso online, nos dias
26, 27 e 28 próximos, sempre
às 19hs30, com duas horas de
duração. Aulas gratuitas, com
muitas orientações de como agir
na retomada das atividades co-
merciais. Preocupação por
exemplo, com o fluxo de caixa.

BOM RELACIONAMENTOBOM RELACIONAMENTOBOM RELACIONAMENTOBOM RELACIONAMENTOBOM RELACIONAMENTO
Cem dias de um novo gover-

no municipal e uma Câmara de
Vereadores bem modificada. Os
dois lados estão ainda se estudan-
do. É importante o relacionamen-
to (e entendimento) entre as par-
tes (poderes executivo e legislati-
vo), e isso pode dar ou não dar cer-
to, com riscos de desgaste e ou-
tros prejuízos. Cabe principalmen-
te ao prefeito Luciano Almeida ter
quem conheça bem todos os deta-
lhes (ou atalhos) para conseguir
executar com acerto a missão.

SEMPRE QUESTIONANDOSEMPRE QUESTIONANDOSEMPRE QUESTIONANDOSEMPRE QUESTIONANDOSEMPRE QUESTIONANDO
Vira e mexe (como diz o ca-

boclo) a justiça (tribunais) in-
terpela a Câmara Municipal de
Piracicaba. A presença de co-
missionados (pede-se concursa-
dos) outra vez deixa o legislati-
vo obrigado a se explicar. É pos-
sível entender os juízes, mas
também não é difícil compreen-
der que, na política, com elei-
ções e troca de comandos, a pre-
sença de profissionais de confi-
ança do eleito é importante.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

Gerson Mendes mereceGerson Mendes mereceGerson Mendes mereceGerson Mendes mereceGerson Mendes merece
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Otacílio Pires de Camargo, o  carismático Cilinho, que  também
treinou o XV de Piracicaba, em 1985, montou um timaço no São
Paulo Futebol Clube. Era detalhista, exigente, mas também brinca-
lhão. Num treino, pediu para Nelsinho e Muller treinarem uma nova
jogada depois do coletivo. O lateral tinha que fazer um longo lança-
mento para o atacante. Sem motivo aparente, Nelsinho, no “já” do
técnico tricolor, desferiu um potente chute (pombo sem asa) e
acertou em cheio Cilinho que foi ao chão. Ele encerrou o treino e
avisou: “Amanhã vamos repetir”. No dia seguinte, Nelsinho e Muller
ficaram no granado e Cilinho pediu tempo para ir ao vestiário. Vol-
tou com um novíssimo capacete e protegendo a cabeça e gritou:
“Vamos começar. Hoje estou protegido e não corro risco”.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO
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Prefeitura distribui Kit Alimentação
Prefeitura de Piracicaba decidiu pela entrega dos 36 mil Kits para
todos os estudantes, mesmo para os que retornaram às aulas

Aline Ambrosano, supervisora de Ensino, secretário municipal
João Marcos Thomaziello, Elisa Doppler, diretora escolar

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação,
iniciou, ontem (20), a distribui-
ção de 36 mil Kits Alimentação.
Os kits beneficiam todos os alu-
nos matriculados na Rede Muni-
cipal de Ensino e cerca de 32 mil
famílias. A iniciativa é uma for-
ma de minimizar as necessidades
alimentares das crianças do mu-
nicípio. De acordo com o Plano
São Paulo de combate ao corona-
vírus, no dia 14/04, foi liberado o
retorno de 35% da capacidade de
alunos nas escolas, mas a Prefei-
tura decidiu pela entrega dos Kits
para todos os estudantes, mes-
mo para os que retornaram.

“É uma forma de amenizar-
mos esse momento tão difícil de
pandemia para todos os alunos e
famílias da Rede Municipal de En-
sino de Piracicaba”, reforçou o se-
cretário de Educação, João Mar-

cos Thomaziello. As entregas estão
sendo realizadas nas unidades es-
colares, organizadas pela equipe es-
colar responsável, que também faz
a comunicação com as famílias.

“Esta cesta vai nos ajudar
bastante, pois as coisas não es-
tão fáceis”, disse Eliana Nona-
to, mãe do aluno Abner Nona-
to, que estuda na Creche Olivia
de Almeida Carvalho Feres.

Andréa Cristina Martinat-
ti, mãe de aluno da Escola Mu-
nicipal Bruna Ferreira da Sil-
va, também foi até a escola para
pegar seu kit. “Eu fico muito
feliz de estar recebendo esse Kit
que é de muita ajuda”, disse.

“É com muito prazer que nós
estamos recebendo e realizando as
entregas dos Kits Alimentação para
as famílias da nossa comunidade,
que estão precisando nesse mo-
mento. Esse Kit vai contribuir com

Prefeitura/CCS

a alimentação das nossas crianças
em casa, nesse momento de isola-
mento”, complementou Elisa Caro-
lina Doppler, diretora da EM Oli-
via de Almeida Carvalho Feres.

O Kit Alimentação é composto
por arroz, feijão, extrato de toma-
te, macarrão, biscoito água e sal,
biscoito maisena, achocolatado
em pó, tempero completo e óleo.

PPPPPESSOASESSOASESSOASESSOASESSOAS     COMCOMCOMCOMCOM 64  64  64  64  64 ANOSANOSANOSANOSANOS

SP anuncia novos públicos e antecipa vacinação
O governador João Doria

anunciou, nessa terça (20), a an-
tecipação da vacinação contra a
Covid-19 para quem tem 64 anos
para sext (23), além da inclusão
de novos públicos na campanha a
partir de maio. “As boas notícias
estão concentradas na vacinação,
na vacina do Butantan, a vacina
da vida que São Paulo está levan-
do a todo o Brasil e torcendo tam-
bém para que mais vacinas sejam
disponibilizadas para os brasilei-
ros. O que definitivamente muda-
rá as nossas vidas dessa trágica
situação da pandemia é a vacina-
ção”, declarou o governador.

Com início do cronograma
seis dias antes do previsto para
quem tem 64 anos, SP passa a al-
cançar três novas faixas etárias
ainda nesta semana. Nesta quar-
ta (21), começa a imunização de
idosos de 65 e 66 anos. Para quem

tem 63, fica mantida a data de 29
de abril, já na próxima semana.
A partir de 6 de maio, será a vez
dos idosos de 60, 61 e 62 anos.
Ainda em maio, novos públicos
passam a integrar a campanha.

A partir do dia 10, a vacina-
ção começa para 50 mil pessoas
com Síndrome de Down, 40 mil
pacientes renais em tratamento
de diálise (Terapia Renal Substi-
tutiva) e 30 mil transplantados
em uso de imunossupressores.
Nesses três grupos, serão aplica-
das doses em pessoas adultas,
na faixa de 18 a 59 anos, pois
idosos pertencentes a esses pú-
blicos já estão contemplados nas
etapas previamente anunciadas.

No dia 11, será iniciada a imu-
nização dos trabalhadores de Me-
trô e CPTM, da área de segurança,
manutenção, limpeza e agentes de
estação na linha de frente com 47

anos ou mais, além de operadores
de trem de todas as idades. O pú-
blico estimado nessa categoria é
de 10 mil pessoas. Já no dia 18, os
motoristas e cobradores de ôni-
bus do transporte coletivo muni-
cipal e intermunicipal poderão co-
meçar a receber a primeira dose.

São Paulo estima que cerca
de 165 mil trabalhadores do setor
iniciem a imunização contra o co-
ronavírus no próximo mês. “Esta-
mos esperando e sempre conta-
mos com mais vacinas. Há algu-
ma sinalização do Ministério da
Saúde, mas contamos que a Fio-
cruz entregará as suas vacinas e,
portanto, estaremos cumprindo
esse cronograma e avançando em
faixas etárias”, afirmou Regiane de
Paula, coordenadora geral do Pro-
grama Estadual de Imunização.

VACINAJÁ - Quem faz par-
te dos públicos-alvo da campanha

pode realizar um pré-cadastro no
site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br).
O preenchimento do formulário
leva de um a três minutos e econo-
miza até 90% do tempo de atendi-
mento nos postos de vacinação. O
cadastramento on-line não é obri-
gatório, mas facilita a rotina das
equipes da saúde e dos pacientes.
Outra ferramenta digital é o Vaci-
nômetro, que permite o monitora-
mento em tempo real da campa-
nha. Os números mostram que
São Paulo é o estado que mais va-
cina no Brasil, em números abso-
lutos, e está prestes a alcançar 10
milhões de doses aplicadas. Às
13h21 dessa terça (20), o Vacinô-
metro marcou um total de
9.595.215 de aplicações, somando
6.287.718 de primeira dose e
3.307.497 da segunda, número que
equivale ao total de pessoas que já
completaram o esquema vacinal.
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Palestra aborda importância
do Plano Diretor

Possibilitar a todos o enten-
dimento do conteúdo do Plano
Diretor. Esse é o objetivo da pa-
lestra online Plano Diretor de
Desenvolvimento de Piracicaba,
que será realizada na próxima
segunda (26), das 9h às 10h30,
promovida pela Escola do Legis-
lativo da Câmara de Vereadores.
A palestra será ministrada pela
engenheira civil e mestre em Pla-
nejamento Urbano Maria Bea-
triz Silotto Dias de Souza, do Ip-
plap (Instituto de Pesquisas e Pla-
nejamento de Piracicaba) e co-
ordenadora do Plano Diretor de
Desenvolvimento de Piracicaba.

Para participar, a pessoa
deve fazer inscrição até nesta
quinta (22), pelo link https://
escola.camarapiracicaba.sp.gov.br/
inscricao/314. A palestra será
transmitida ao vivo pelo aplicativo
Zoom (os inscritos receberão o link

de acesso para a sala de reunião
por email e/ou WhatsApp) e tam-
bém pelo Canal da Escola no You-
Tube, através do link https://
www.youtube.com/channel/
UCof7kyatk6Sz4xk7lhYc4xQ.

TIRADENTES

Veja como funciona a cidade no feriado
Prefeitura de Piracicaba - fe-
chada
Câmara de Vereadores - fe-
chada
Ipasp - fechado
Poupatempo Municipal - fe-
chado
Bancos - fechados
Transporte público - As linhas
irão operar com horários de
domingos e feriados. Exceto
a linha 507- Parque Automoti-
vo, que funcionará normalmen-
te em horários de dias úteis.
Loja TUPi estará fechada
Coleta de lixo domiciliar - fun-
ciona normalmente nos dias
estabelecidos para cada bair-
ro/rua
Comércio - Comércio de rua
não abre amanhã. Shopping
abre das 11h às 19h
Saúde - Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) do Piraci-
camirim, funciona 24h (só re-
cebe pacientes com Covid-19
encaminhados pela COT);
Unidades Básicas de Saúde,
Centros de Referência à Aten-
ção Básica e Unidades de
Saúde da Família, estarão
abertas das 8h às 16h ape-
nas para vacinação, sendo:
Vacinação contra Covid-19:
USFs dos bairros Astúrias,
Boa Esperança 1, Itapuã 2,
Paineiras, Chapadão 1, Eldo-
rado 2 (Terra Rica), Mario De-
dini 2, IAA 1, Primavera, Santa
Fé, Santa Rita, Campestre, Jd.

das Flores e Santa Rosa 2.
Vacinação contra Gripe (Influ-
enza) – demanda espontânea
– são as UBSs dos bairros
Alvorada, Algodoal, Centro, In-
dependência, Jupiá, Esplana-
da, Paulicéia, Parque Piracica-
ba (Balbo), Caxambu e Planal-
to, além dos CRABs do Novo
Horizonte, Vila Rezende, Vila
Sônia, Santa Teresinha, Vila
Cristina, Piracicamirim e Ce-
cap. UPAs (Unidades de Pron-
to Atendimento) e COT (Cen-
tral de Ortopedia e Traumato-
logia)- atendimento exclusivo
de pacientes com Covid, funci-
onam 24h; SAMU atende nor-
malmente pelo telefone 192.
Varejões Municipais — Vare-
jão Vila Sônia I, das 6h às 11h;
Paulista, Central Vespertino,
Santa Rosa e Mário Dedini II,
das 14h às 19h;
Mercado Municipal – das 6h
às 12h
Pelotão Ambiental – 3426-
1996 (24 horas)
Defesa Civil (199) - 24 horas
Polícia Militar (190) – 24 horas
Polícia Civil (197) – 24 horas
Guarda Civil (153) – 24 horas
Corpo de Bombeiros (193) –
24 horas
Polícia Rodoviária (3424-
2872) – 24 horas
CPFL (0800-0101010) – 24 horas

(Programação sujeita
a alterações)
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Conserto fogão
a gás... Pedro
Tel. e zap (19)
9 9696 2179

ou (19)
9 9654  2692

PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------
ATENÇÃO - Aqui pode estar seu
pão. Está a sua disposição gra-
tuitamente para trabalhos e ven-
das de produtos em geral, novos
e usados de pessoas necessita-
das, pequenos produtores, artis-
tas, colecionadores, consertado-
res em geral etc. Apresente-se
aos domingos, das 8h ás 12h, no
Lar dos Velhinhos de Piracicaba,
avenida Renato Wagner, 770.
------------------------------------------

VENDO OU TROCO apartamento em
Piracicaba por imóvel em São Pedro
ou Piracicaba tratar : (19) 9.9665.8116
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PE-
DRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PI-
RACICABA -  com 5 cômodos
mais quarto para passar roupa,
lavanderia cobertura mais quar-
to de ferramentas. Piscina infan-
til, terreno medindo 20 X 25 mts.
Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------

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

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

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

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

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

CONSTRUIR, QUITAR, OU REFINANCIAR
R$ 54 MIL + PARCELAS - 19 99931 2397

COMUNICADO DE EDITAL DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB-S

NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES

CONJUNTO HABITACIONAL: PIRACICABA I – JARDIM GILDA

MATRÍCULAS  N. Nº 44.956, 74.362, 25.093
DO 1º CRI DE PIRACICABA

Comunicamos aos interessados que o edital completo  re-
ferente ao Loteamento de Interesse Social, abaixo relacio-
nado, encontra-se publicado na integra  no Diário Oficial de
Piracicaba de 22/04/2021, bem como no site da EMDHAP
www.emdhap.sp.gov.br, e no site da Prefeitura Municipal de
Piracicaba: www.piracicaba.sp.gov.br, a saber:

NUCLEO MATRÍCULA
CONJUNTO HABITACIONAL
PIRACICABA I - JD. GILDA

Piracicaba, 20 de ABRIL de 2021

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

NºS: 44.956, 74.362, 25.093
DO 1º CRI DE PIRACICABA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - PROCESSO Nº 014/2021
Objeto: Pregão Presencial,  do tipo menor preço por item, objetivando  a aquisição de Equipa-
mentos Eletrodomésticos, para serem utilizados no Centro Municipal de Educação Infantil “
Maria Helena da Silva Alves”, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos-
Entrega dos envelopes, credenciamento e abertura dos envelopes PROPOSTA (01) e HABILI-
TAÇÃO (02), juntamente com os credenciamentos deverão ser entregues até às 9:00 horas
do dia 05/05/2021, iniciando-se a abertura no mesmo dia e horário. Os interessados poderão
obter o Edital na íntegra, através do site www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link: licitações), bem
como obter maiores informações na Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, sito à Praça
Armando de Salles Oliveira, nº 200 - Laranjal Paulista/SP, em horário normal de expediente ou
através dos telefones: 0xx15.3283.8338,  0xx15.3283.83.31 e 0xx-15-3283.83.00 - Laranjal
Paulista,  27 de Novembro de  2.020 - Alcides de Moura Campos Junior- Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO PREÇOS
Nº 007/2021-PROCESSO Nº 015/2021

Objeto: Pregão Presencial – Registro de Preços, do tipo menor preço,  objetivando  o RE-
GISTRO DE PREÇOS, de concreto betuminoso usinado a quente – FAIXA III – DER/SP  para
a Secretaria  dos Serviços Públicos Municipais -Entrega dos envelopes, credenciamento  e
abertura:  Os envelopes PROPOSTA (01) e HABILITAÇÃO (02) e  credenciamentos,  deverão
ser entregues e protocolados  até às 9:00 horas do dia 07.05.2021, iniciando-se a abertura
no mesmo dia e horário. Os interessados poderão obter o Edital  na íntegra,   através do site
www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link: licitações), bem como obter maiores informações na
Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, sita. à Praça Armando de Salles Oliveira, nº 200-
Laranjal Paulista-SP, em horário normal de expediente,  através dos telefones:
0xx15.3283.83.31, 0xx15.3283.83.38 ou e-mail: licitação@laranjalpaulista.sp.gov.br.
Laranjal Paulista, 20 de Abril de 2.021-Alcides de Moura Campos Junior-Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE LARANJAL PAULISTA

COMUNICADO DO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021-PROCESSO Nº 011/2021-

NÚMERO DA OC 841200801002021OC00002
A Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, comunica que ficam  RETIFICADOS o  item 09
“Extrato de tomate lata de 350 g”, constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e do
ANEXO II-PROPOSTA DE PREÇOS do  Edital do Pregão Eletrônico Registro de Preços nº
002/2021: ONDE SE LÊ: Extrato de tomate lata de 350 g. LEIA-SE: Extrato de tomate lata de
340 g a 350g. As alterações ficarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br ( link:
licitações), publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Jornal de Grande Circulação
(AGORA SP), Jornal A Tribuna e ENDEREÇO ELETRÔNICO:  www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.gov.br. Os demais itens publicados ficam inalterados. Laranjal Paulista, 20
de Abril de 2.021-Alcides de Moura Campos Junior-Prefeito Municipal.

SRA. ESTER MARQUEZONI CORREA
DO MARCO FELIPE faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 66 anos,
filha do Sr. Jose Correa do Marco e da
Sra. Iraides Marquezoni Correa do Mar-
co, já falecida, era viúva do Sr. Amauri
Benedito Mendes Felipe; deixa as fi-
lhas: Andrea Cristina Correa do Marco
Felipe; Vanessa Correa do Marco Feli-
pe,  casada com o Sr.  Si las Paes e
Manuela Correa do Marco Felipe, ca-
sada com o Sr. Thiago Chiaranda. Dei-
xa netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 03 para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ROBERTO OLANDINI faleceu an-
teontem, nesta cidade, contava 61 anos,
filho do Sr. Luiz Olandini e da Sra. Ame-
lia Gibin Olandini, era casado com a
Sra. Sonia Aparecida Bonin Olandini;
deixa os filhos: Gustavo Bonin Olandini
e Andre Bonin Olandini. Deixa a neta:
Yasmin do Prado Olandini, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro
às 16h00 da sala “A” do Velór io do
Cemitério Parque da Ressurreição para
a referida necrópole, em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LILETE GALZERANO BALDO
faleceu anteontem, nesta cidade, con-

tava 73 anos, filha dos finados Sr. Hy-
gino Geraldo Galzerano e da Sra. Joa-
nira dos Santos Galzerano, era casada
com Sr. Evenio Francisco Raya Baldo;
deixa os f i lhos: Freder ico Fernando
Galzerano Baldo, casado com a Sra.
Denise Aparecida Mantovani ;  Cint ia
Baldo Marrucci, casada com o Sr. Ce-
sare Marrucci; Tatiana Baldo Cerri, ca-
sada com o Sr. Domingos Guilherme Cerri
e Rodrigo Fernando Galzerano Baldo,
casado com a Sra. Paola de Campos
Baldo. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem às 09h00 no Cemitério Munici-
pal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA.  TERESINHA DE MACEDO
DANTAS faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 68 anos, filha dos fina-
dos Sr .  Joao Anselmo Dantas e da
Sra. Gercina Rosa de Macedo; deixa
as filhas: Zuila Karla Dantas da Cos-
ta; Zoraidhe Dantas da Costa Rodri-
gues,  casada com o Sr.  Dani lo dos
Santos  Rodr igues  e  Thays  Ayenne
Dantas Spessotto, casada com o Sr.
Fabio Spessotto Assarice. Deixa 4 ne-
tos, 1 bisneta, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi  rea l izado
ontem, tendo saído o féretro às 13h30
da sala 02 do Velór io do Cemitér io
Municipal da Vila Rezende para a re-
ferida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

DR. EDMUR CAZELATO faleceu ante-
ontem, nesta cidade, contava 66 anos,
filho dos finados Sr. Inacio Cazelato e
da Sra. Celena Zanuzi Cazelato, era
casado com a Sra. Sonia Regina Schi-
avuzzo Cazelato; deixa os filhos: Thia-
go Schiavuzzo Cazelato e Leonardo
Schiavuzzo Cazelato, casado com a Sra.
Marilia Baltieri. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às
15h00 da sala “D” do Velório do Cemi-
tério Parque da Ressurreição para a re-
ferida necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EDUARDO PIMENTEL DE OLIVEI-
RA faleceu ontem, nesta cidade, contava
42 anos filho do Sr. Marcos Pimentel de
Oliveira, já falecido e da Sra. Evana de
Fatima Ferreira, era casado com a Sra.
Janaina Polido Waltrik Pimentel de Olivei-
ra; deixa os filhos: Theo Felipe Polido
Oliveira e Maria Eduarda Polido Oliveira.
Deixa demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala 01, para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. CARLOS DOS SANTOS  faleceu
ontem, nesta cidade, contava 72 anos,
filho do Sr. José dos Santos e da Sra.
Maria do Carmo Fernandes dos San-
tos; deixa a filha: Lady Laura Apareci-

da Candido dos Santos Orosco. Deixa
neto, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h00 do Velório Mu-
nicipal de São Pedro para o Cemitério
Parque São Pedro, em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA DORALICE DA SILVA
MELO faleceu ontem, nesta cidade, con-
tava 57 anos, filha do Sr. Raimundo Ro-
mualdo da Silva Filho, já falecido, e da
Sra. Ildeme Ferreira da Silva, era casa-
do com a Sra. Elzimar Araújo Melo; dei-
xa os filhos: Elimar; David; Dilma; Rai-
mundo e André. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 17h00 da sala “02” do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Rezende, para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA DE FÁTIMA CANDIDO
DE OLIVEIRA faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 57 anos, filha dos finados Sr.
Ezequiel Candido e da Sra. Maria de Deus
Feitosa, era casada com o Sr. Edgar Luiz
de Oliveira; deixa os filhos: Diego Candido
Oliveira; Lidia Candido Oliveira e Fabiana
Candido de Oliveira. Deixa netos, irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem às 15h00 no Cemitério Municipal
da Vila Rezende, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. AMERICO HARUO TAKAMI fale-
ceu anteontem na cidade de Piracicaba
aos 69 anos de idade e era casado com a
Sra. Maria Natalia Gallani Takami. Era
filho do Sr. Hisayoshi Takami e da Sra.
Shimeko Takami, ambos falecidos. Dei-
xa os filhos: Fúlvio Tsutomu Takami e
Mayra Yuriko Takami. Deixa ainda netos
e demais parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 13:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório “B” do Cemitério Par-
que da Ressurreição, para a referida ne-
crópole, onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

JOVEM GIOVANNI SAMPAIO BORTO-
LETO faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 19 anos de idade e era
filho do Sr. Sidney Jose Bortoleto e da
Sra. Regina Paula Moreira Sampaio Bor-
toleto. Deixou o irmão: Enzo Leonardo
Sampaio Bortoleto. Deixa ainda demais
parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 10:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Saudade –
Sala 04, para o Cemitério da Saudade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. OLIMPIO VITTI faleceu ontem na ci-
dade de Piracicaba aos 87 anos de idade
e era casado com a Sra. Jandira Forti
Vitti. Era filho do Sr. Ângelo Vitti e da Sra.

Rosa Vitti, ambos falecidos. Deixa os fi-
lhos: Rosa Amélia Vitti viúva de Eudecio
Virgílio Vitti, Maria Ocelia Vitti casada com
Asterio Itamar Vitti e Ângelo Francisco Vitti,
já falecido. Deixa netos, demais parentes
e amigos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 15:30 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório “C” do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida necrópo-
le, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. SEBASTIÃO ROQUE DE ALMEI-
DA faleceu ontem na cidade de Piraci-
caba, aos 70 anos de idade e era viúvo
da Sra. Laura Benedita de Almeida. Era
filho do Sr. João José de Almeida e da
Sra. Isaura Augusta de Proença, faleci-
dos. Deixa os filhos: Vania Aparecida
do Carmo casada com João Francisco
Gomes do Carmo, Reginaldo de Almei-
da casado com Patricia Soares Andrade
de Almeida, Ronaldo de Souza casado
com Leticia de Souza e Rinaldo Benedito
de Souza casado com Marilza Concei-
ção de Souza. Deixa netos, demais pa-
rentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala
07 seguindo em auto fúnebre para o
Cemitério Municipal da Vila Rezende,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA HELENA NASTASI FAL-
CONI faleceu ontem na cidade de Pira-
cicaba aos 67 anos de idade e era ca-
sada com o Sr. Antônio José Falcone
Junior.  Era filha do Sr. Adolpho Nasta-
si, falecido e da Sra. Therezinha Tei-
xeira Nastasi.  Deixa os filhos: Marcelo
Nastasi Falconi casado com Fabiana
Falconi e Flavio Nastasi Falconi. Deixa
demais parentes e amigos.  O seu sepul-
tamento dar-se-á hoje as 09:30 hs, sain-
do a urna mortuária do Velório da Sauda-
de – Sala 03  para o Cemitério da Sauda-

de, onde será inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

JOVEM FLAVIO GUIRALDO GOMES DA
SILVEIRA faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 36 anos de idade e era filho
do Sr. Aloisio Gomes da Silveira e da Sra.
Maria Antônia Guiraldo Garcia Gomes da
Silveira. Deixa demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as
10:30 hs no Cemitério Parque da Ressur-
reição, onde será inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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INTRÓITO
Olá, beldades, personalidades e celebridades!
A edição desta semana está recheada de notícias
culturais com destaque para o especial de aniver-
sário do colunista. Dando prosseguimento a série
de cantoras rio-clarenses, destacamos a artista
Vanessa de Paula. Nas curtidinhas, destacamos
os variados lançamentos dos canais no YouTube.
As entrevistas com convidados ilustres na pro-
gramação do Portal Nova 15. Os 25 anos de car-
reira do musico piracicabano Marcio Sartório.

ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO
PERFIL DE UM ARTISTA QUE ROMPEU OBSTÁCULOS

SEM TEMER OS “NÃOS”
Foi ainda na adolescência que teve seu primeiro conta-
to com o fazer artístico, mesmo sem noção do que seria
viver de arte nesse país e aos poucos foi descobrindo
que necessitava se expressar com a certeza que aqui-
lo era parte da sua vida. Foi mordido pelo “bichinho” do
teatro e não parou mais. Percorreu outros caminhos
ligados a comunicação, estudou, se formou e hoje de-
sempenha seus inúmeros papeis, sempre seguindo os
sinais no intuito de realizar seus objetivos.

Nome artístico: Elson de Belém
Nascido em que cidade: Belém do Pará, a “terra do
tacacá, do carimbó e da Fafá”
Qual é sua maior qualidade? Promover oportunidades
E seu maior defeito? Procrastinação
Qual é a característica mais importante em uma mulher?
Proativa
E em um homem? Liderança
O que mais aprecia em seus amigos? Como me tratam
Sua atividade favorita é: Tudo que envolva arte
Qual é sua ideia de felicidade? Contemplação
E o que seria a maior das tragédias? Coronavírus
Quem gostaria de ser se não fosse você? Charles
Chaplin
Qual é sua viagem preferida? Os igarapés de Belém
do Pará
Qual é sua cor predileta? Cor de vinho
Uma flor? Todas sem exceção
Um animal? Melry (minha cachorrinha), aprendi a
amá-la
E seu prato favorito? Maniçoba, açaí com jabá, en-
tre outras da gastronomia paraense
Quais são seus autores preferidos? Zibia Gasparet-
to, Augusto Cury, Ariano Suassuna, Waldemar
Henrique, etc...
E seus cantores (as)? Aqueles que me emocio-
nam: Fafá de Belém, Agnaldo Timóteo, entre ou-
tros ilustres talentos
Seus filmes? Todos com temática espírita
Que superpoder gostaria de ter? Invisibilidade
O que mais detesta? Ratos
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria? Década de
60, do teatro de revista, pornochanchadas, etc...
Como gostaria de morrer? Em paz com todos
Qual é seu atual estado de espírito? Celebração
Que defeito é mais fácil perdoar? Todos são perdoáveis
Qual é o lema de sua vida? Continuar a caminhada
Momento preferido do dia? O cair da tarde
No que pensa quando acorda? Primeiramente cons-
tatar que estou vivo, depois abrir as janelas e
fazer uma prece
Uma mania? Sempre constatar para evitar incertezas
Gasta muito com? Material de trabalho
Sonho de consumo não realizado? Vários, um deles
é abrir um espaço cultural

Lembranças de infância? A Vila do Sapo
Em que ocasião mente? Para não machucar os outros
O primeiro beijo? Sinceramente não lembro
Uma vaidade? Ter uma variedade de sapatos
Qual é seu maior pecado? Estou tentando deixar de
ser ciumento, porém evito transparecer
O que é sagrado para você? A Doutrina Vale do
Amanhecer
Do que não gosta no seu corpo? Ainda gostaria de
ter cabelos
O que faria com um prêmio de milhões de reais? Cons-
truiria o Centro de Apoio às vítimas de Bullyng -
CAVIBU
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Falecimento do
meu irmão aos 23 anos
Como foi seu início de carreira? Dois momentos:
como calouro do Chacrinha e o desafio de inter-
pretar uma boneca de louça no teatro
Um ponto turístico de Piracicaba? Parque da Rua do
Porto
Uma personalidade de Piracicaba: Carlos ABC/Car-
melina Piza
Um fato ocorrido em Piracicaba? Para mim foi a pri-
meira vez que assisti o espetáculo Paixão de
Cristo
Um cantor e uma cantora de Piracicaba? Rodolfo Ma-
galhães e Bebé Salvego
Um ator e uma atriz de Piracicaba? Raul Rozados e
Eva Prudêncio
O que falta em Piracicaba? Arborização das ruas
Uma frase de incentivo: Corações fraternos, lem-
brem-se que é caminhando que se encontra o
caminho. #espalhepaz
Seu projeto mais recente é: Volta ao teatro, Coluna
Pirarazzi, apresentação dos meus programas de
rádio/TV e atuar como Fiofhó de Belém.
Quem será Elson de Belém pós-pandemia? Pretendo
palestrar sobre o aprendizado obtido e abordar
assuntos relacionados.
Fotos arquivo pessoal @elsondebelem

Reprodução da coluna:
www.revistatattoobrasil.com.br
www.interiornoticias.com

Uma semana de muitos corações fraternos.
#espalhepaz
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Elson de Belém
Ator, produtor e colunista cultural

CurCurCurCurCurtidinhastidinhastidinhastidinhastidinhas
* Marco Scanhoela, Fe-
lipe Medeiros, Chall Al-
ves, Emerson Lopes e
Flávio Pinheiros se jun-
taram e criaram o quadro
moovie sketches com o in-
tuito de trazer várias his-
tórias curtas que satirizam
situações urbanas. Os ví-
deos serão postados
sempre no Canal da pro-
dutora Moovie 237.

* O sambista Juca
Ferreira está fe-
l iz  da vida por
conta do anda-
mento dos seus
projetos. Com o
recente lança-
mento do EP “Sam-
ba de Piracicaba”,
com gravações de
vários clips, ago-
ra também retorna com o Programa “Pérolas do Sam-
ba” com o quadro “Nova geração”, que é novidade na
programação da Rádio Educativa de Piracicaba.

* A apresentadora do
Programa Trocando
ideias, Mariana Me-
neghinni, recebeu
no seu programa da
semana passada, via
live, Neto Barbosa,
âncora do Programa
Piracicaba agora, exi-
bido pela TV Ativa de
Piracicaba. Na entre-
vista, Neto falou da
sua trajetória profis-

sional entre outros assuntos. Para Mariana foi um gran-
de desafio este fato, que ficará como um marco na sua
carreira. Exibido pelo Portal Nova 15 rádio e TV.
* O ator rio-clarense
Luiz Ângelo participou
do clip do cantor Alife
Souza, fato este que
chamou atenção pela
sua extraordinária in-
terpretação na música
“Nossa história”. A le-
tra da música narra
uma tragedia, porém
deixa uma mensagem
de amor a todos que
assistirem o clip dispo-
nível no canal Big Hugo
Filmes no YouTube.

* “Marcio Sartorio 25
anos” é o título do álbum
comemorativo que mar-
ca a trajetória do artista,
que contou com a parti-
cipação de @borghire-
nato @matheustagli-
atti @boninmarcelo
@danielzivkomusic
@naptyrenato @ipuvae.
estudio. Marcio tam-
bém faz parte do projeto
“Cancioneiros do rio”
ao lado de grandes mú-

sicos da terrinha com vídeos disponíveis no YouTube.

Fotos: reprodução Instagram e Facebook

* O ator, escritor e também narra-
dor de contos Kevin Mota lan-
çou um canal no YouTube intitu-
lado “Um conto para você”, que
tem como proposta criar uma rede
de pessoas que amam ouvir nar-
rações, situações da vida real,
muitas vezes trágicas, outras
cômicas. Suas inspirações são:
Gil Gomes, Paulinho Boa Pes-
soa e Eli Correia.

* Um casal de artistas
que são referências
na cidade também
criou um canal no
YouTube: Carla Sa-
puppo e Raul Roza-
dos “Sons de Pala-
vras Palavras Pala-
vras”. Tratam-se de
textos narrativos de
autoria de Raul com interpretação de ambos como no
lançamento desta semana “Setilha do tempo bendito”.

* O apresentador do
AOba sertanejo, Mar-
cos Alves, receberá
via live no próximo sá-
bado, às 17h, o cantor
e apresentador do extin-
to Programa Especial ser-
tanejo, Marcelo Costa.
Marcos já está numa
grande expectativa
para esta entrevista e
sua assessoria agindo
para que tudo ocorra
dentro dos conformes.

* Os atores Fabio Pinto,
Manoela das Graças,
Lucas Cecagno, Sirle-
ne Martins, Eva Leone
e Elson de Belém, ini-
ciaram os ensaios do es-
petáculo “Defeitos de fa-
mília”, comedia Dell art da
obra de França Junior.
Na direção teatral Wa-
shington Poppi, dire-
ção musical maestro
Carlos Muller, na pro-
dução Cirilo Brancalion
e Alessandra Santos.
A estreia está prevista
para o segundo semes-
tre de 2021 com incentivo da Lei Aldir Blanc.

* A atriz e dubladora Tita
Muller foi entrevistada
no Programa Pirarazzi
nas ondas do rádio, apre-
sentado por Elson de
Belém, tendo como abor-
dagem o lançamento do
seu novo projeto “Pensa-
mentos obscuros de uma
mente depressiva”, uma
serie de 5 vídeos dispo-
níveis no YouTube. @ti-
tamulleroficial

#Pir#Pir#Pir#Pir#PirarararararazziINdicaEDaADica - AazziINdicaEDaADica - AazziINdicaEDaADica - AazziINdicaEDaADica - AazziINdicaEDaADica - AGENDGENDGENDGENDGENDAAAAA

SÉRIE CANTORAS RIO-CLARENSES: VANESSA DE PAULA
Vanessa de Paula, mãe, rio-clarense, proprietária da
Banda Office, cantora no trio Acusticanos e integrante
no projeto “Mulheres que Cantam e Encantam, Junto a
Orquestra Filarmônica desde 2015. Teve grandes influ-
ências familiares para ingressar no mundo da música.
Neta de trombonista e do maestro Osvaldo Florin (in
memoriam) e filha de musico, aos nove anos de idade
deu início ao estudo musical na escola de Música Esca-
la Musical na cidade de Cordeirópolis, onde vivia nesta
época, em 1989. Nesta escola, ingressou o curso de
Violão Popular e logo partiu para a conciliação de ou-
tros instrumentos, uma aventura com um sonho ser
uma profissional da voz, uma cantora. Apesar de toda
a timidez passou a integrar vários grupos musicais na
adolescência a fim de chegar mais perto do seu objeti-
vo, uma formação (grupo) profissional para atuar no
ramo musical. Foi aos 19 anos que Vanessa se juntou
ao primeiro grupo musical profissional chamado “Instin-
to”. Formado por amigos, tiveram experiência em ba-
res, eventos corporativos, casamentos, etc.., porém, a
cada trabalho realizado Vanessa via crescer um dese-
jo grande de fazer parte de uma banda completa, palco,
luz, enfim, sonhava em estar à frente de uma banda
completa para eventos com portes maiores. Mais tarde
aos 24 anos veio o primeiro convite para integrar uma
banda onde esteve como vocalista por alguns anos, na
sequencia integrou outra até realizar seu maior sonho
que era ter o seu próprio time de músicos e sua própria
banda. Em toda trajetória Vanessa passou por várias
experiencias, desde Bares até grandes eventos, po-
rém, um convite mais que especial é sempre citado pela

cantora “o con-
vite feito pela Or-
questra Filarmô-
nica de Rio Cla-
ro no projeto
Mulheres que
Cantam e En-
cantam no ano
de 2015. A can-
tora que integra
o projeto até os
dias atuais está
somando junto a
corpo de aproxi-
madamente 30
músicos entre
instrumentistas
e cantoras. A
cantora a frente
da sua própria
Banda “Banda
Oficce” desde
2016, coleciona
grandes mo-
mentos, se define como “grande aprendiz e sonhadora
da vida real” atua no ramo da música com profissionais
de primeira qualidade e com o prestigio de grandes pro-
fissionais do ramo de eventos. Esta é Vanessa de Pau-
la, 40 anos, mãe de dois filhos Rodolfinho e Gabriela.
Contatos: @vansinger80 / @banda_office / @acus-
ticanos / @mulheresquecantamoficial

Seja um anunciante da coluna dos artistas
de Piracicaba e região.

Email: atendimento@atribunapiracicabana.com.br
Fone: (19) 2105-8555 - ANUNCIE AQUI


