
IMPEDIMENTO
A Câmara Municipal de

Araraquara rejeitou, por 13 a 4
votos, o pedido de impeach-
ment do prefeito Edinho Silva
(PT). Nesta página, manifesta-
ção de apoio ao ex-ministro da
presidente Dilma Rousseff.

AGRADECIMENTO — I
A ex-vereadora Adriana Cris-

tina Sgrigneiro Nunes, Coronel
Adriana (PSL), fez agradecimen-
to irônico “aos deputados que dis-
seram que não haveria novos pe-
dágios” nas estradas que saem de
Piracicaba. Ela publicou em sua
rede social um vídeo em que lem-
bra do início da cobrança na pra-
ça instalada na rodovia Piracica-
ba-São Pedro, “essa obra de gran-
de valor e que vai penalizar, mais
uma vez, o nosso trabalhador”,
disse, novamente, com ironia.

AGRADECIMENTO — II
No vídeo, dois apoiadores –

entre eles, Valter Koch, MCCP
(Movimento Contra Corrupção Pi-
racicaba) – seguram uma faixa
com os dizeres: “O Circo dos Hor-
rores Apresenta: Os Traidores”,
“Aumento de Impostos” e “Pedá-
gios em toda região”, com a foto do
palhaço Bozo ao lado do governa-
dor João Doria e dos deputados
estaduais Roberto Morais (Cida-
dania) e Alex de Madureira (PSD).

AGRADECIMENTO — III
Ainda no vídeo, após a críti-

ca de que, em meio a uma pande-
mia, a população terá ainda no-
vos custos (R$ 6,20 na ida e ou-
tros R$ 6,20 na volta), a ex-vere-
adora Coronel Adriana comple-
menta: “Mentiram para você, ci-
dadão, quando disseram que não
ia ter pedágio, nós temos gravações
de que nos foi prometido de que
não teria pedágio e, olha só, nin-
guém consegue mais sair da nossa
cidade.” Sempre com ironia.

MEU PET — I
Entrou em pauta na mídia nos

últimos dias a não inclusão de Pi-
racicaba no Programa Meu PET do
Governo do Estado de São Paulo,
que previa a construção de um
Hospital Veterinário em nosso
município. Muitos protetores e pes-
soas ligadas à causa dizem que a
desistência por parte da prefeitura
não é por questão de viabilidade
econômica, porque os animais —
irracionais, claro — não votam.

MEU PET — II
As redes sociais estão agita-

das com a notícia da desistência
por parte do governo municipal
da Implantação do Hospital.
Quem tem sido muito cobrada
por isso é a vereadora Alessan-
dra Bellucci (REP), que, apesar
de entender do assunto, tem um
discurso contraditório se é a fa-
vor ou contra. Isso ficou em evi-
dência na primeira sessão ordi-
nária desse segundo semestre.

DUAS CANOAS?
Após a fala da vereadora

Alessandra Bellucci (REP), alguns
vereadores confidenciaram que
ela está com os pés em duas ca-
noas. Não quer desagradar nem
os protetores e nem o prefeito
Luciano Almeida (DEM), que, se-
gundo um dos políticos, é o prin-
cipal responsável por Piracicaba
perder o Hospital Veterinário.
Será a culpa só do prefeito?

NO PALÁCIO
Os fofoqueiros de plantão, na

boca pequena, correm a informa-
ção que foi fundamental a exclu-
são da cidade por pedido do pró-
prio prefeito Luciano Almeida. O
Capiau não acredita nisso, mas
teria ocorrido em uma das idas
suas a São Paulo, quando, no
Palácio dos Bandeirantes, ficou
sacramentada a retirada de Pi-
racicaba do Meu PET. Perdem
todos, a cidade e os animais.

E TREVISAN?
A pergunta que todos fazem

nesse momento é em relação ao
silêncio do vereador Trevisan Jr.
(PL) sobre a desistência do mu-
nicípio. Ou o nobre edil já contes-
tou e este Capiau, idoso e cansa-
do, não ouviu direito? Trevisan
tem algumas leis aprovadas e
sempre que teve oportunidade
posou com seus cachorrinhos
para foto de campanha. E, agora,
nobre vereador Trevisan? Mas
vamos aguardar a manifestação
de todos edis que defendem a cau-
sa animal, com unhas e dentes.

PSDB
Membros do PSDB local es-

tão perplexos com que eles afir-
mam ser uma incompetência do
governo municipal de não ter dado
continuidade com a implantação
do Meu Pet. Segundo o tucanato,
faltou ao prefeito diálogo com a
sociedade e com os protetores.

BOLSONARO — I
Os sucessivos ataques do

presidente Jair Bolsonaro contra
o processo eleitoral brasileiro re-
sultaram em mais uma investi-
gação contra o chefe do Executi-
vo. O TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) abriu um inquérito ad-
ministrativo para apurar os ata-
ques feitos pelo presidente e en-
viou uma notícia-crime ao STF
(Supremo Tribunal Federal) para
que ele também seja investigado
no inquérito das fake news.

BOLSONARO — II
O TSE anunciou que convo-

cará todos os participantes da live
presidencial, realizada na última
quinta-feira, para depor. Na
transmissão, Bolsonaro prome-
teu apresentar provas de fraudes
nas eleições, mas divulgou uma
série de informações falsas e afir-
mou que não tem como provar
que houve fraude. O TSE rebateu
17 pontos apresentados pelo pre-
sidente na live, que fundamen-
tou a abertura da investigação.

JORNAIS
Os três jornais diários de

Piracicaba fazem aniversário
no mês de agosto. O de A Tri-
buna Piracicaba foi domingo
(1º), do Jornal de Piracicaba
hoje (4) e da Gazeta de Piraci-
caba o aniversário será dia 24
de agosto. Parabéns aos veícu-
los que circulam com edições im-
pressas, além das redes sociais.

Comércio tem horário
especial no Dia dos Pais
Na sexta-feira (6), o comércio abre até as 22h; sábado (7), até as
18h; o Sincomércio Piracicaba estima um aumento nas vendas

As lojas de rua e corredores
comerciais de Piracicaba vão fun-
cionar em horário especial nas
vésperas do Dia dos Pais. Na sex-
ta (6), o comércio abre até as 22h
e no sábado (7), até as 18h. O
Sincomércio Piracicaba estima
um aumento nas vendas de até
10% no Dia dos Pais deste ano,

na comparação com a data de
2020. “É bom lembrar que a base
de comparação é fraca, sendo
que em agosto do ano passado o
comércio de Piracicaba estava
com várias restrições, devido ao
Plano São Paulo”, explica o pre-
sidente do Sindicato, Itacir No-
zella. Alguns segmentos do va-

rejo como vestuário, calçados e
acessórios devem ter um cresci-
mento ainda maior neste ano,
mas com a inflação dos alimen-
tos em alta, no geral, o incremen-
to deve ser de cerca de 10%. Em
relação às datas comemorativas,
o Dia dos Pais, normalmente,
vinha em último lugar, atrás do

Natal, Dias das Mães e Dias dos
Namorados, porém, neste ano,
deve ser a melhor época de ven-
das para o comércio. “Isso por-
que as lojas estão funcionando
praticamente sem restrições por
conta da pandemia, dando uma
visão mais otimista e de recupe-
ração ao setor”, orienta Nozella.

Edinho, estamos com você!
Professora Bebel

Mais uma vez,
Bolsonaris-
tas atacam

o PT (Partido dos Tra-
balhadores) como for-
ma manter viva a di-
nâmica da política do
ódio, além de tumul-
tuar, criar instabilidade política e
ameaçar a democracia e provo-
car erosões nas instituições.

Esse é o roteiro adotado pela
terceira vez, no último período,
contra o prefeito de Araraquara,
o companheiro Edinho Silva que
atuou com coragem e pioneiris-
mo no combate à Covid-19.

O trabalho bem sucedido de
Edinho, articulado com diversos
setores da cidade de Araraquara,
inspirou e passou a ser referência
nas regiões vizinhas e até em ou-
tros estados, elemento chave que
tem levado sectários a criar fatos,
causar desgastes com denúncias

infundadas e levianas
contra a gestão petista.

Nós, deputadas e
deputados estaduais
do Partido dos Tra-
balhadores na Alesp,
manifestamos soli-
dariedade e apoio in-
condicional ao pre-
feito Edinho Silva e

estamos na trincheira contra
essa corja que têm trazido mui-
tos danos à nossa sociedade.

Edinho, estamos com você!
———
Professora Bebel, depu-
tada estadual pelo PT, lí-
der da bancada do PT na
Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo,
presidenta da Apeoesp
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ERRATA — Diferente do que
foi divulgado no release
Cedan apresenta o espe-
táculo Passo a Passo, on-
tem (3),  Passo a Passo
não foi contemplado com a
Lei Aldir Blanc. É um proje-
to desenvolvido pela Pre-
feitura de Piracicaba, por
meio da Semac (Secretaria
Municipal da Ação Cultural).

ANIVERSARIANTE
ESPECIAL
O Mineiro Encanador — Ron-
derson Batista Santos (foto)
— é o aniversariante de hoje,
especial para os amigos e
especial para a sua cliente-
la. “Onde precisar, é só cha-
mar”, afirma o Mineiro, que
tem equipamentos para cui-
dar dos encanamentos e é
parceiro de eletricista que,
juntos, dão atendimento nas
residências, com referência
da Casa São José, da espo-
sa do Mineiro, Dona Lenilda.
Hoje, por ser aniversário do
Mineiro, A Tribuna dá um viva
a Ronderson Batista Santos,
com um conselho: continue
na política, porque o Brasil
será grande quando todos
estiverem em part idos e
disputas políticas, sempre
com respeito e pensando
no bem coletivo: calma com
o Facebook. Parabéns, Mi-
neiro, e que Deus o aben-
çoe sempre. Quanto ao par-
tido, fique à vontade, como
sempre. Abraços do Capiau e
de toda equipe de A Tribuna.

Divulgação/Synnöve Hilkner

SALÃO DE
HUMOR
Jurados fazem a escolha por
meio de live, na sexta (6), dos
melhores trabalhos do 48º
Salão Internacional de Hu-
mor de Piracicaba. Os pre-
miados da edição serão
anunciados em uma ceri-
mônia no dia 04/09. A7
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Ficou marcada como charge
de autoria deste Capiau porque a
coluna não consegue um artista
para assinar trabalhos tão bons
como esses. Então, fica o idoso e

cansado Capiau responsável
pela arte, bela arte, que — “em
verdade, em verdade, vos digo”
— não é deste caipiracicabano
chato. Gratidão ao anônimo.
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Nem Borba Gato nem cachimbo
Quem desconheceQuem desconheceQuem desconheceQuem desconheceQuem desconhece
a história e seusa história e seusa história e seusa história e seusa história e seus
maus-feitos ficamaus-feitos ficamaus-feitos ficamaus-feitos ficamaus-feitos fica
com a sensaçãocom a sensaçãocom a sensaçãocom a sensaçãocom a sensação
da potênciada potênciada potênciada potênciada potência
masculinamasculinamasculinamasculinamasculina
patrióticapatrióticapatrióticapatrióticapatriótica

Camilo Irineu
Quartarollo

Havia nos anos
oitenta uma
grande cami-

saria e sua propagan-
da dizia que tinham
camisas para homens
grandes e a estátua de
Borba Gato pedia “tem
pra mim, aí?”. Ainda não che-
gamos nesse número, dizia o co-
mercial. Atualmente, a estátua
com dez metros de altura inau-
gurada em 1963 e, além de re-
presentar o bandeirantismo, ca-
misaria de gordo, imobiliárias,
grupos do Orkut, posou com
placa das Diretas-já, usou cole-
te salva-vidas no Projeto Sobre-
vivência, foi pichado em verme-
lho sangue e de preto carvão -
tornou-se um grande mural.

Quem “mata um leão por
dia”, ao passar de ônibus por San-
to Amaro, não dará tanta aten-
ção àquela silhueta de botas com
sobrenome Gato, do escultor Jú-
lio Guerra, ganhador do concur-

so público em homena-
gem ao quarto centená-
rio da cidade e que co-
meçou a obra no próprio
quintal, dando à estátua
um olhar fixo, ingênuo
e perpétuo. Quem desco-
nhece a história e seus
maus-feitos fica com a
sensação da potência
masculina patriótica.

Cada estátua é atacada por moti-
vos próprios e diversos, mas as es-
tátuas têm histórias mais interes-
santes que os próprios personagens
que se pretendam representar.

Pouco se sabia da existência
em carne e osso desse senhor Bor-
ba até a queima dos seus pés, cujo
exemplar reflete formas artísticas
da metade do século XX. Na esco-
la, no meu primário de tempos da
ditadura, ele era um “grande” ban-
deirante, cheio de predicados pátri-
os, de chavões históricos, grande
homem, herói, benfeitor, desbrava-
dor, povoador, genro do caçador
de esmeraldas - não confundir
com caçador de marajás ou com
outros mitos e mulas sem cabeça.

Estátuas não representam a
História em si, da mesma for-
ma nem a tietagem a tortura-
dores como a Brilhante Ustra.
Pior que a ereção de estátuas são
as patriotadas e homenagens
bizarras, as quais celebram a
morte e a destruição de pessoas
e patrimônios. Não estamos di-
ante da esquerda ou direita, mas
entre o ser e o não-ser nação.

A historiografia tem docu-
mentos, registros e confrontação
de dados e não se faz pelo sim-
ples ardor de um revoltado ou
de um personagem romântico. O
processo histórico é dinâmico e
não perdoa, tem consequências,
inclusive pelas omissões. Pizar-
ro, Cortez, Lênin, Saddam Hus-
sein e outras famigeradas está-

tuas foram postas ao chão, de-
pois de protestos, processos, de-
cisões políticas ou guerras. En-
tretanto, Deus me livre meu pa-
drinho Cícero Romão Batista!

Eu não retiraria a estátua
gigante de Juazeiro, porque re-
presenta a fé dos romeiros nor-
destinos, uma Meca deles, atu-
al e legítima. Há diferenças sim-
bólicas entre o estranhamento
a Borba Gato e à devoção ao
“Padinho Ciço”. Na nossa pro-
víncia mesma, na qual quem
ama o feio belo lhe parece, te-
mos o Dourado na rodovia
Luiz de Queiroz de Piracicaba,
pichado inúmeras vezes. Quan-
to à estátua do Borba Gato,
enorme e visível, virou um bom
cabide de panfletos e placas e,
ela própria, garota-propagan-
da. E o cachimbo? Ah, tem na
NET, pesquise por Magritte.

———
Camilo Irineu Quarta-
rollo, escrevente judici-
ário, escritor, autor de
Quixote em busca do
Santo Gral, entre outros

até acreditam que estão longe, que
estão isentas daquela dor, que não
têm nada a ver com os milhões re-
presentados por aqueles cuiabanos
que se enfileiram na tortura da es-
pera por uma migalha que cai da
mesa dos que comem a carne de
seus ossos. Ali também estão os que
podem, os que têm autoridade, os
que têm caneta para decidir por
socorro, por emprego e bolsas mi-
seráveis que tragam ao menos um
punhado de arroz e feijão. Ali está
a omissão dessa gente que se refri-
gera nos ares condicionados dos
gabinetes, ali está a ganância dos
acordos, favores, arranjos e nego-
ciações de milhões e milhões e mi-
lhões de reais para engordar seus
próprios gostos, apetites e bolsos.

Naquela fila também estão os
milhares de empresários milioná-
rios, comerciantes, negociantes
que se preocupam tanto com seu
negócio, com seu capital, seus lu-
cros e riscos a ponto de esquecer-
se da carne, da dor, do suor e da
aflição de quem não tem nenhum
recurso, nenhum trabalho, ne-
nhuma oportunidade para tam-
bém prosperar, porque num país
sem oportunidades como o nosso,

Nilson da Silva Júnior

Há poucos dias a imprensa
noticiou sobre a enorme
fila que se formou num

açougue de Cuiabá – MT que re-
solveu distribuir gratuitamente à
população os ossos que sobram das
carnes. Uma pessoa desse açougue
comentou que alguns começavam
a roer os ossos crus, assim que re-
cebiam de tanta vontade de comer
carne. Foi espantoso ver quanta
gente se aglomerou a procura da-
queles ossos. Claro que a fila foi
composta por pessoas carentes, as
muitas que voltaram à linha da
miséria, as que perderam seus em-
pregos durante a pandemia, que
foram pra rua com suas famílias
inteiras, as que estão à margem do
que se pode chamar de dignidade,
a multidão que volta a passar ne-
cessidade de tudo, de atenção soci-
al, de comida, de saúde e emprego.
São milhões de pessoas novamente
a vagar desesperadas, milhares de
pais e mães que se acotovelam por
um pedaço de osso, na esperança
de matar a fome de seus filhos.

Mas elas não estão sós. Aque-
la fila também abriga outras que

Estamos todosEstamos todosEstamos todosEstamos todosEstamos todos
esperando ossosesperando ossosesperando ossosesperando ossosesperando ossos
de um vale dede um vale dede um vale dede um vale dede um vale de
“ossos secos”“ossos secos”“ossos secos”“ossos secos”“ossos secos”
chamado Brasilchamado Brasilchamado Brasilchamado Brasilchamado Brasil

Fila dos ossos

se não houver apoio, sustento,
amparo, dificilmente alguém sai
da rua, da carência e da tragédia
das filas. Naquela fila estão as
“megaigrejas”, cercadas de muros
e guardas, preocupadas em anga-
riar e angariar e angariar, como
se flutuassem numa “espiritosfe-
ra” onde todo o mal do mundo
não lhes atingissem e o olhar do
Poderoso não lhes alcançassem. Ali
está um exército conivente, um
Judicário passivo e um Legislati-
vo omisso. Mas, sobretudo, na
“Fila do Osso”, estão as pessoas
que dão de ombro, que viram o
rosto, que desconversam e tentam
de todas as maneiras colocar a
culpa neles mesmos, nos carentes,
nos desamparados. Essa gente é a
gente que não grita por ninguém,
nem por ela mesma, não acha
ruim, e até acha normal tanta de-
sigualdade. É gente que vive de se
olhar no espelho, de cuidar do pró-

prio umbigo, como se vivesse
numa Ilha da Fantasia, onde so-
mente os seus vivessem e necessi-
tassem viver. Uma gente que se
veste de indiferença e arrogância,
cercada de orgulho e preconceito.

Pensando melhor, acho que
nós todos estamos na fila, acei-
tando osso como alimento, con-
tentados com muito pouco, com a
escória do mundo, com o descar-
te, com o que há de pior. Estamos
todos esperando ossos de um vale
de “ossos secos” chamado Brasil.
Seco de sensibilidade, seco de ver-
dadeiro cristianismo, de solidari-
edade, de pensamento crítico e até
inteligência! Somos nós, povo bra-
sileiro, que aceita essa situação!
Somos nós que nos contentamos
com os despojos putrefatos da dig-
nidade e aceitamos calados a falta
de vergonha e de respeito, as pa-
lavras de baixo calão, a truculên-
cia e o descaso de quem nos serve
com restos fétidos e nojentos da-
quilo que algum dia foi um país.

———
Reverendo Nilson da
Silva Júnior, pastor,
p r o f e s s o r ,  d o u t o r ;
revnilsonjr@gmail.com

alidade, flexível, sensí-
vel à dinâmica social.
Ocorre que na esfera
dos costumes políticos
estamos ainda no ciclo
da carroça, do trem
maria-fumaça, da
construção das primei-
ras estacas éticas e mo-
rais. A semente presi-
dencialista, como se

sabe, viceja em todos os espaços.
O termo presidente faz ecoar

significados de grandeza, forma
associação com a aura do Todo-
Poderoso, com as vestes do mo-
narca, com a caneta do homem
que tem influência, poder de man-
dar e desmandar. Até no futebol
o presidente é o mandachuva.

Costumo lembrar essa histó-
ria. Em 1980, no final do Campeo-
nato Brasileiro, o Flamengo ga-
nhou por 3 a 2 do Atlético Minei-
ro, em polêmica partida disputa-
da no Maracanã. O árbitro expul-
sou três jogadores do Atlético, a
bagunça tomou o campo e agitou
os nervos. No fim, transtornado
com o “resultado roubado”, Elias
Kalil, presidente do Atlético, excla-
mou aos berros: “Vou apelar para
o presidente da República, João Fi-
gueiredo! Vou falar pra ele de pre-
sidente para presidente!” O culto
à figura do presidente e, por ex-
tensão, a outros atores com forte
poder de mando faz parte da glo-
rificação em torno do Poder Exe-
cutivo. Tronco do patrimonialis-
mo ibérico. Herdamos da monar-
quia portuguesa os ritos da Corte:
admiração, bajulação, respeito e
mesuras, incluindo o beija-mão.

O gosto latino-americano

Gaudêncio Torquato

Que tal o Arthur
Lira ou Ciro
Nogueira como

primeiro-ministro?
Brincadeira ou tem fun-
do de verdade. Que o
leitor tire as conclusões.
O fato é que o Brasil
adota como sistema de
governo um presidencialismo de
tipo imperial. E com sustentação
partidária. Sob a capa rota de uma
coalizão, o governo padece de cri-
ses cíclicas. Tanto mais extensa a
aliança em torno do Executivo,
maior a probabilidade de seu co-
mandante, o presidente, admi-
nistrar sismos nas frentes con-
gressuais para garantir a gover-
nabilidade. Agora, chegou, mais
uma vez, a oportunidade para o
centrão, com suas siglas amor-
fas, abocanhar fatias de poder.

O nosso presidencialismo so-
fre uma crise crônica. A relação de
troca mede o equilíbrio entre o Exe-
cutivo e o Legislativo. O primeiro
alimenta-se da base política e esta
come do seu pasto para engordar,
reeleger seus representantes e se
perpetuar no poder. Qualquer ten-
tativa de atenuar a hegemonia pre-
sidencial soa como loas à utopia.

Um parlamentarismo à moda
francesa ou portuguesa não pare-
ce combinar com os traços de nos-
sa realidade política. Sua arquite-
tura é mais refinada. Seu escopo,
mais plural. O modelo parlamen-
tarista abriga uma coleção de ad-
jetivos que emolduram a moder-
na política: avançado, racional,
mais democrático, conectado à re-
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Longe do parlamentarismo

pelo sistema presidencialista tem
que ver com o aparato monárqui-
co na região. Um lembrete: o vas-
to e milenar Império Inca, com
seus grandes caciques, e depois o
poderio espanhol, com seus reis,
vice-reis, conquistadores, aventu-
reiros e corregedores, plasmaram
a inclinação por regimes de cará-
ter autocrático. Já o parlamenta-
rismo que vicejou na Europa se
teria inspirado na ideologia libe-
ral da Revolução Francesa, cujo
alvo era a derrubada do sobera-
no. Isso explicaria a frieza euro-
peia ante o modelo presidencia-
lista. A disposição monocrática de
exercer o poder vem, no Brasil,
desde 1824, quando a Constitui-
ção atribuiu a chefia do Executivo
ao imperador. A adoção do presi-
dencialismo, na Carta de 1891 – que
absorveu princípios da Carta ame-
ricana de 1787 –, só foi interrom-
pida no interregno de 1961 a 1963,
quando o País passou por ligeira
experiência parlamentarista.

O poder que emana do presi-
dencialismo impregna a figura do
mandatário, elevado à condição de
pai da Pátria, protetor, beneméri-
to, imagem que ganhou tintas for-
tes no desenho de nossa cidada-
nia. De acordo com o conhecido (e
por mim sempre lembrado) traça-

do do sociólogo Thomas Marshall,
os ingleses construíram sua cida-
dania abrindo, primeiro, a porta
das liberdades civis, depois, a dos
direitos políticos e, por fim, a dos
direitos sociais. Entre nós, os direi-
tos sociais precederam os outros.
Adensa legislação social (benefíci-
os trabalhistas e previdenciários)
foi implantada entre 1930 e 1945,
num ciclo de castração de direitos
civis e políticos. Getúlio desenhou
os portais dos direitos sociais,
com força ao sindicalismo. Por-
tanto, o civismo e o sentimento
de participação ficaram adorme-
cidos por muito tempo no colchão
dos benefícios sociais. Por isso
mesmo, o parlamentarismo não
tem chance por aqui. Já imagina-
ram a figura de cacique do cen-
trão como primeiro-ministro?

Não temos uma cultura polí-
tica que abrigue o parlamentaris-
mo. Sistema que carece de parti-
dos fortes, com bandeiras pro-
gramáticas claras, estatutos sóli-
dos, como fidelidade partidária.
Instituir o parlamentarismo sem
moralização da vida política é pre-
gar no deserto, é aumentar a dose
de caos. Tivéssemos um sistema
partidário forte, o sistema parla-
mentarista seria o ideal para re-
organizar a trilha do país. Infe-
lizmente, ainda não estamos ma-
duros para ganhar este avanço.

———
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

Paulo Nardino

Piracicaba com-
pleta 254 anos de
existência, nos

enche de orgulho poder
morar nesta cidade e fa-
zer parte desta história.

Atualmente com
aproximadamente 400
mil habitantes (fonte
IBGE 2020) a Noiva da
Colina se destaca no cenário nacio-
nal entre as principais cidade do país.

Sua economia forte e diver-
sificada, tem atuação no Agro na
Industria no Comercio, faz com
que ela gere emprego e desenvol-
vimento para toda a região.

Graças as boas políticas publi-
cas aplicada nos últimos anos nos-
sa cidade destacou-se no saneamen-
to básico, atingindo a marca de
100% do esgoto coletado tratado.

Na saúde além da Santa
Casa, Hospital da Cana e Unimed
que fazem um trabalho primoro-
so a população, a grande conquis-
ta que tivemos nos últimos anos
foi o Hospital Regional, que veio
em boa hora para complementar a
excelente rede de saúde que temos,
com profissionais capacitados e de-
dicados, que foram fundamentais
na proteção a vida neste tempo de
enfrentamento a COVIDE-19.

Com mais de 36mil alunos so-
mente na rede publica de ensino,
temos que falar sobre o protago-

Piracicaba que eu
adoro tanto

(...) a Noiva da(...) a Noiva da(...) a Noiva da(...) a Noiva da(...) a Noiva da
Colina se destacaColina se destacaColina se destacaColina se destacaColina se destaca
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Luiz Carlos Motta

Nas últimas se-
manas tenho
conversado com

muitas lideranças, au-
toridades de vários seg-
mentos, formadores de
opinião; enfim, com to-
dos os setores envolvi-
dos direta ou indireta-
mente com a Reforma
Tributária e seus reflexos na vida
do País. Sempre respeitando os pro-
tocolos sanitários impostos pela
pandemia, tenho circulado pelo
Estado de São Paulo sentindo o cla-
mor da população nas cidades,
médias e pequenas cidades e nos
chamados rincões. Também tenho
participado de Lives sobre o tema.
Entendo que as reuniões mantidas
a respeito do assunto na Câmara
e no meu gabinete em Brasília, em
muito, estão contribuindo para a
composição da minha futura rela-
toria. Mas, “gastar a sola do sapa-
to”, como dizem,  aprimora os meus
conhecimentos sobre os anseios da
população, acerca de uma pauta que
interfere nas vidas das pessoas.

DESONERAÇÃO — Existe
um item importante que não cons-
ta na proposta do Executivo para a
Reforma Tributária e que está sen-
do comentado pelo Brasil afora.
Trata-se da desoneração nas folhas
de pagamentos, principalmente das
pequenas e médias empresas. Mi-
nha formação em ciências contá-
beis e longa militância entre os tra-
balhadores, junto aos comerciári-
os, nas presidências da Fecomerci-
ários e da Confederação dos Co-
merciários (CNTC), facilitam a
constatação de que é preciso dimi-
nuir o peso dos encargos sobre o
comércio, setor de serviços e in-
dústrias para aquecer o mercado,
recuperar os empregos perdidos e
gerar novos empregos e renda.

A desoneração da folha de
pagamento é um tema urgente
que precisamos discutir com pro-
fundidade. Os encargos são altos
no Brasil. É preciso fazer mudan-
ças e promover a justiça tributá-
ria. Esse é o momento para um
debate objetivo sobre o assunto.

PÓS-PANDEMIA — O avan-
ço da vacinação contra a Covid-19
e a redução do número de mortos
e contaminados estão permitindo
a volta gradual das atividades em
todos os setores, na maioria das
cidades. Não podemos demorar
para estabelecer os avanços ne-
cessários na direção de um siste-
ma tributário justo e moderno.

Como relator da
parte relativa à Contri-
buição sobre Bens e Ser-
viços (CBS), calculo que
até o início de agosto te-
remos um resumo final
das conversas que es-
tou tendo com um di-
versificado número de
interlocutores. Fazem
parte do meu cronogra-
ma de contatos conver-

sas com a Receita Federal para
propor uma simplificação tribu-
tária; outro passo para atrair em-
presas de fora para investir no
Brasil e estimular as brasileiras a
retirar das gavetas os projetos
que geram emprego e renda.

Nas conversas mantidas com
pequenos e médios empresários
observo que muitos deles têm ne-
gócios tocados pela própria família
e não suportam o adiamento de
uma reforma que reduza a carga
tributária e apresente contrapar-
tidas do Estado, como acontece
em muitos países desenvolvidos.

Estou trabalhando para,
com o fim do recesso parlamen-
tar, agilizar a tramitação da Re-
forma Tributária, atendendo ao
apelo do presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira que
tem pressa na aprovação desse
novo marco tributário brasileiro.

São esperados debates sobre
alguns itens polêmicos como as
isenções, setores taxados, seg-
mentos não contemplados e se-
gurança jurídica, entre outros.
Mas, o importante é que retoma-
mos uma ampla discussão sobre
o tema. As discussões sobre a
Reforma Tributária vêm desde o
tempo do Império. Mas agora não
tem volta. Não é só para garantir
o futuro do Brasil que estamos em-
penhados no debate e na solução.
É para garantir nosso presente!

———
Luiz Carlos Motta é De-
putado Federal (PL/SP)
e relator da Reforma Tri-
butária na área da CBS.
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Justiça tributária

nismo de nosso muni-
cípio também na educa-
ção, basta uma única vi-
sita em uma escola de
ensino infantil, para
atestar a qualidade das
instalações o excelente
corpo docente a serviço
das nossas crianças.

Ao destacar al-
guns dos pontos fortes
de nossa cidade, não

queremos de forma alguma ocul-
tar seus problemas, que são re-
ais e desafiadores, tenho acom-
panhado de perto alguns deles.
O drama da regularização fundi-
ária de nosso município por exem-
plo que precisa de atenção do po-
der publico, tema que pretende-
mos abordar em artigos futuros.

Há muitas conquistas a se-
rem comemoradas nestes 254
anos, e outras viram, Piracica-
ba tem um povo trabalhador
aguerrido, que não busca outras
margens porque sabe que a pros-
peridade esta onde o rio para.

———
Paulo Nardino, advogado
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Semdettur abre inscrições para
curso Inteligência Emocional
Curso ajuda a encarar os desafios que a vida impõe; inscrições abertas;
data de realização está prevista para o período de 11 a 13 deste mês

Já estão abertas as inscrições
para o curso de inteligência emoci-
onal oferecido pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Tra-
balho e Turismo (Semdettur), com
data de realização prevista de 11 a
13 de agosto. O curso de 40 horas,
presencial, ministrado pela psicó-
loga e psicanalista clínica Érica Ca-
sagrande, capacitará os participan-
tes a encarar os desafios que a vida
moderna impõe com paciência,
criatividade e imaginação. Os in-
teressados podem fazer a sua ins-
crição pelo site http://semdettur.
piracicaba.sp.gov.br/oficina-a-inte-
ligencia-emocional-inscreva-se/ .

Não é hora de
aulas presenciais

Professora Bebel

Expressando seu
descompromis-
so com a defesa

da vida, o secretário
estadual da Educa-
ção, Rossieli Soares,
convocou professo-
res e estudantes da
rede estadual de en-
sino para a volta às presenci-
ais nas unidades escolares.

Pesquisa realizada pela APEO-
ESP e Instituto Vox Populi, divulga-
da na sexta-feira, 29 de julho, de-
monstrou que 85% dos professores
e 75% dos estudantes temem con-
trair a covid 19 nas escolas. E têm
todas as razões para esse temor.

No primeiro semestre, em re-
gime de rodízio e com grande par-
te de professores e estudantes em
regime de atividades remotas, fo-
ram 2.726 casos de infecção ape-
nas nas escolas estaduais, consta-
tados em levantamento parcial re-
alizado pelas subsedes da APEO-
ESP, com 105 óbitos, entre profes-
sores, funcionários e estudantes.

A pandemia está longe de ser
controlada. Já foram contabili-
zados no Estado de São Paulo
mais de 4 milhões de casos de
covid, com mais de 139 mil óbi-
tos, ou 25% do total nacional, sen-
do que o estado de São Paulo pos-
sui 20% da população nacional.

Não é hora do retorno às
aulas presenciais. De acordo
com a pesquisa APEOESP/Vox
Populi, pouco mais de 44% dos
professores receberam a segun-
da dose da vacina. Os estudan-
tes não foram vacinados. Por
que a pressa em retornar?

Se já aguentamos até aqui,
porque não esperamos até que
todos os profissionais da edu-
cação sejam imunizados – de-
corridos 14 dias da segunda
dose – e haja um índice seguro
de imunização na comunidade?

A Secretaria Esta-
dual da Educação diz
que os protocolos sa-
nitários estão sendo
cumpridos nas esco-
las. Somente quem não
conhece a realidade
das nossas escolas pú-
blicas pode acreditar
nisso. Até mesmo uma
medida simples, a ven-

tilação das salas de aula, é com-
plicada, pois as salas são anti-
gas, os vitrôs são pequenos e lo-
calizados no alto e, além de tudo,
via de regra, estão emperrados.

A APEOESP continua empe-
nhada na sua luta incondicional
em defesa da vida e mantém diálo-
go permanente com os pais e mães.
Isso se reflete na presença de uma
média de 5% a 10% de estudantes
nas escolas nesse primeiro dia.

Representando os professores
da rede oficial de ensino do Estado
de São Paulo, recorremos nova-
mente à justiça para que só sejam
retomadas as aulas presenciais nas
escolas quando todos os profissio-
nais da educação estiverem devi-
damente vacinados, que haja con-
trole da pandemia, e o estabeleci-
mento de efetivos protocolos de
segurança para proteção à saúde
e à vida de professores, funcioná-
rios, estudantes e suas famílias.

———
Professora Bebel, depu-
tada estadual pelo PT, lí-
der da bancada do PT na
Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo,
presidenta da Apeoesp
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Érica Casagrande lembrou
que há momentos da vida em
que, por razões que fogem do con-
trole e entendimento, as pessoas são
forçadas a mudar planos, hábitos
ou rotinas. “Em momentos como
esse, é fundamental colocar em
prática a inteligência emocional
por meio da nossa capacidade de
identificar, avaliar e lidar com os
nossos sentimentos e os dos outros,
em qualquer situação da vida. A
boa notícia é que a inteligência
emocional pode ser aprendida, de-
senvolvida e aprimorada, mesmo
em pessoas chamadas de objeti-
vas e racionais”, comentou Érica.

O curso de inteligência emocio-
nal abordará os seguintes aspectos:

- o significado e os benefí-
cios da inteligência emocional;

- como podemos usar a in-
teligência emocional para rea-
gir às adversidades com paci-
ência e habilidade;

- as formas de desenvolver
as principais habilidades emoci-
onais necessárias para prosperar;

- de que forma as emoções fora
de controle determinam nosso
comportamento, e como podemos
lidar com elas com humildade e co-
ragem, nos tornando pessoas mais
maduras, serenas e realizadas.

CURRÍCULO — Érica Casa-
grande é psicóloga e psicanalista clí-
nica de adolescentes e adultos, do-
cente de psicanálise pelo Instituto
Carlos Mussato, com MBA em ges-
tão de pessoas, vivência em recur-
sos humanos, com foco em de-
senvolvimento de pessoas, treina-
mentos e palestras comportamen-
tais. Importante destacar que o
curso de inteligência emocional,
ministrado pela Semdettur, con-
tará com a ajuda de um time de
voluntárias da área de recursos
humanos, caso das profissionais
Gisele Oliveira, Eline Rasera, Sil-
vana Berckert e Valéria Patriani.
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Fealq e Cocriagro celebram memorando de intenções

Divulgação

O proprietário do Restaurante
Pintado na Brasa, Reginaldo
Costa (ao centro), recebeu
para um almoço o diretor de A
Tribuna, Evaldo Vicente (es-
querda), e o publicitário Cláu-
dio Franchi, do Studio A. Aos
poucos, garante Reginaldo,

“vamos ampliando nossa di-
vulgação, ampliando nossos
espaços e continuando com
a qualidade do pintado na bra-
sa, que empresa o nome ao
restaurante”, e lembra que há
outros pratos especiais à base
de frutos do mar e carnes.

NO PINTADO NA BRASA

A Fundação de Estudos
Agrários Luiz de Queiroz (FE-
ALQ), em Piracicaba, e o Cocria-
gro, hub de inovação de Londri-
na, Paraná, com foco exclusivo
no agronegócio, firmaram um
“Memorando de Intenções”. O
documento, assinado em julho,
marca o início de uma parceria en-
tre as duas organizações visando
fomentar projetos de pesquisa, en-
sino e extensão, além de promover
iniciativas de estímulo ao empre-
endedorismo inovador, aproveitan-
do a convergência das duas regiões
como ecossistemas de inovação.

Segundo o diretor-presidente
da Fealq, Nelson Sidnei Massola
Júnior, a parceria é promissora e
representa, ainda, uma oportuni-

dade de a Fundação atuar com
mais força no Paraná. O municí-
pio de Londrina tem relevância
significativa e simbólica para a
Fealq por abrigar a Estação Expe-
rimental Agrozootécnica Hilde-
gard Georgina Von Pritzelwitz,
também conhecida como Fazen-
da Figueira, doada em testamen-
to para a Fundação há 21 anos e
com foco em validar pesquisas que
aumentem a produtividade e a
rentabilidade da pecuária de corte
em bases sustentáveis. A proprie-
dade de 3,7 mil hectares foi doada
pelo engenheiro agrônomo e esal-
queano Alexandre von Pritzelwitz,
que faleceu em janeiro de 2000.

Para a head de inovação do
Cocriagro, Tatiana Fiuza, a par-

ceria deve render bons frutos em
breve. “Estamos muito felizes. O
que nós queremos com todo esse
trabalho é ampliar o potencial de
pesquisa, a validação de star-
tups, para que a gente consiga
levar mais inovação para o cam-
po, não só aos grandes produto-
res, mas também e, principal-
mente, aos pequenos e médios
produtores, que ainda carecem de
tecnologias e ações mais voltadas
para o aumento da produtivi-
dade, sem deixar de lado o pilar
da sustentabilidade”, destacou.

FAZENDA FIGUEIRA —
A Fazenda Figueira foi doada em
testamento pelo engenheiro agrô-
nomo e esalqueano Alexandre von
Pritzelwitz para a Fealq. A pro-

priedade fica no distrito de Pai-
querê, cerca de 50 km do centro
de Londrina. Tem 3,7 mil hecta-
res e 40% são dedicados à pre-
servação ambiental. A fazenda
chegou às mãos da família Prit-
zelwitz em 1942, quando foi com-
prada pelo pai de Alexandre, o
alemão Kurt Gustav Von Pritze-
lwitz, conhecido como “Barão” –
forma de tratamento que foi trans-
ferida ao seu filho. Ele veio da Ale-
manha em 1921 para trabalhar com
o comércio/exportação de café em
Santos. Londrina era importante
praça formadora do preço do grão,
e o sr. Kurt se interessou por tam-
bém ter sua fazenda de café. Na
propriedade, desde o início, era
criado também gado de corte.

Divulgação

NO ANIVERSÁRIO
DA CIDADE
A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT), também pre-
sidenta da Apeoesp (Sindica-
to dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Pau-
lo), participou domingo (01)
das comemorações do ani-
versário de 254 anos de Pira-
cicaba e destacou o orgulho
de ser piracicabana e de re-
presentar, e bem, a cidade, na
Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, onde
defende os interesses do
município e do Estado. A sole-
nidade, realizada no Engenho
Central, à margem direita do
Rio Piracicaba, aonde se deu
origem à cidade, conforme
relatou a professora Marilda
Soares, foi coordenada pelo
secretário municipal de Cul-
tura, Adolpho Queiroz, e con-
tou com a participação do
prefeito Luciano Almeida, dos
deputados estaduais Alex Ma-
dureira e Roberto Morais, as-
sim como do presidente da
Câmara, Gilmar Rotta (MDB)

e demais vereadores e secre-
tário municipais, além de po-
pulares, que inicialmente as-
sistiram a descida de dois pa-
raquedistas que trouxeram as
bandeiras de Piracicaba e do
Brasil, utilizadas no evento.
REFERÊNCIAS — Bebel falou
da importância de Piracicaba
e de suas principais referênci-
as, como a  Esalq, a Faculda-

de de Odontologia de Piracica-
ba, o Engenho Central, a Rua
do Porto, o Porto João Alfredo,
hoje Artemis, onde seus pais
se instalaram ao chegar de
Minas Gerais e onde nasceu,
e de outros importantes pon-
tos da cidade, assim como pa-
rabenizou a população de Pi-
racicaba pela sua força e de-
terminação, e da boa notícia

dada na última terça-feira pelo
prefeito de que o município
não registrou nenhuma mor-
te por covid naquela data. “O
momento é de dificuldade,
mas, com muita determina-
ção e respeito à vida, vamos
superar tudo isso. Salve Pi-
racicaba e um beijo no cora-
ção de cada piracicabano e de
cada piracicabana!”, concluiu.
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A proteção do leite materno
para o bebê é tema de live
Transmissão acontece a partir das 9h desta quarta-feira (4), pelo facebook.com/
santacasapiracicaba, na Semana de Amamentação do Santa Casa Saúde Piracicaba

A live desta quarta feira terá à frente a nutricionista clínica Gabriele Carmelo

Divulgação

O leite materno é o alimento
ideal para o bebê, sendo essencial
para o crescimento e desenvolvi-
mento da criança nos primeiros
meses de vida por oferecer muito
mais do que nutrientes. “O leite
materno é sinônimo de carinho,
proteção e segurança”, disse a nu-
tricionista clinica Gabriele Carme-
lo, que participará da Semana de
Amamentação do Santa Casa Saú-
de Piracicaba coordenando a live,
a partir das 9h desta quarta (4),
pelo facebook.com/santacasapira-
cicaba, para falar sobre “A prote-
ção do leite materno para o bebê”.

Ela lembra que a composi-
ção do leite materno é completa
e apropriada para o bebê e que,
no momento da amamentação,
o leite sofre alteração em sua
composição, mudança perceptí-
vel por meio da coloração que,
inicialmente fornece hidratação
e defesa imunológica e posteri-
ormente é rico em gordura.

“Os benefícios do leite mater-
no é uma via de mão dupla, pois
protege o bebê contra infecções, di-
arreia, atua no desenvolvimento
cognitivo, favorece o desenvolvi-
mento da fala e se traduz em um
contato afetivo com a mãe. Já para
a mãe, a amamentação ajuda a re-
duzir o risco de câncer de mama e
de ovário, auxilia na recuperação
do útero, diminui o estresse e au-
xilia na perda de peso pós parto.
“Há também o benefício financei-
ro, pois o leite materno não tem
custo e já vem pronto para consu-
mo”, considerou a nutricionista.

Outro aspecto importante é a
alimentação da mãe, que pode
propiciar alteração dos nutrientes
oferecidos em cada mamada, va-
riando durante o dia a depender
da dieta materna. “Pesquisas mos-
tram que é possível ao bebê iniciar
o reconhecimento dos sabores dos
alimentos advindos da dieta ma-
terna durante a gestação e ama-

mentação, além de uma melhor
aceitação dos alimentos durante
a introdução alimentar”, disse Ga-
briele reforçando que o hábito ali-
mentar do bebê começa na gesta-
ção e reflete na fase adulta.

Por isso, a recomendação do
Ministério da Saúde é manter o
leite materno exclusivo ao bebê
até os 6 meses de idade e após
esse período, iniciar a introdução
alimentar. É somente após esse
período, que o sistema digestivo

está apto a receber alimentos di-
ferentes do leite materno.  Vale
ressaltar que, mesmo após os 6
meses, o leite materno se mantém
rico em nutrientes e deve ser ofer-
tado como complemento à alimen-
tação do bebê até 2 anos ou mais.

Nos casos em que a introdu-
ção alimentar precise começar an-
tes dos 6 meses de idade, a nutrici-
onista orienta que o processo deve
ser efetivado apenas com orienta-
ção médica ou de nutricionista.

“Independente da história
particular e específica de cada
mãe, tem algo que deve ser comum
a todos:  entender que amamen-
tar é nutrir com amor”, enfatizou
a nutricionista, reforçando o con-
vite para a live e os agradecimen-
tos dos organizadores aos apoia-
dores da Semana: Rede Drogal,
Cia do Sono, Encantti Supermer-
cado do Cosmético, FraldasPira.
com e Rotary Clube de Piracicaba.

Gabriele lembra que, com os
apoios recebidos dos parceiros,
kits foram produzidos e estão sen-
do distribuídos às mães que rece-
berem alta durante esta semana.

AAAAAULASULASULASULASULAS     PRESENCIAISPRESENCIAISPRESENCIAISPRESENCIAISPRESENCIAIS

Levantamento da Apeoesp mostra
baixa adesão de alunos no retorno

Levantamento realizado pela
subsede da Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo) mostra baixa
adesão de alunos na volta às au-
las presenciais, retomada nessa
segunda-feira (2). O levantamen-
to, realizado pela subsede junto a
mais de 80% das 68 estaduais per-
tencentes à Diretoria Regional de
Ensino Piracicaba, revela que, em
média, foi de 10 alunos por sala
de aula. Nessa terça (3), a subsede
da Apeoesp recebeu diversas re-
clamações de pais de alunos e pro-
fessores, que não querem seus
nomes revelados, alegando que foi
constado aglomeração de alunos
na entrada, assim como o fato de
que nem todas as escolas estão fa-
zendo a checagem da temperatura
nos estabelecimentos de ensino.

A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Be-
bel (PT), diz que o secretário da
Educação, Rossieli Soares, insis-
te em promover a volta de todos
os professores e funcionários às
escolas, mas ressalta que é facul-
tativo para os estudantes e que a
entidade já ingressou na Justiça
para que só sejam retomadas as
aulas presenciais nas escolas
quando todos os profissionais da
educação estiverem devidamen-
te vacinados, que haja controle
da pandemia, e o estabelecimen-
to de efetivos protocolos de segu-
rança para proteção à saúde e à
vida de professores, funcionári-
os, estudantes e suas famílias.

Para Bebel, o resultado dessa
baixa adesão dos alunos nesse re-
torno precipitado já era previsível,

O levantamento revela que na maioria das salas de aulas
o comparecimento foi de aproximadamente 10 alunos

Divulgação

conforme revelou pesquisa realiza-
da pela Apeoesp em parceria com o
Instituto Vox Populi, com profes-
sores, pais e estudantes das esco-
las públicas do estado de São
Paulo, apresentada na última
sexta-feira, 29 de julho, apontan-
do que entre os pais 51,3% não
querem o retorno e, entre os jo-
vens de ensino médio, 44,1% tam-
bém desaprovam. A pesquisa
também mostrou que o receio da
Covid-19 é muito forte entre profes-
sores (85,6%), pais (81,8%) e estu-
dantes do ensino médio (75,1%).

A subsede da Apeoesp colocou
carro de som em circulação pelas
ruas da cidade, com a mensagem
de áudio orientando pais e mães a
continuarem não enviando seus
filhos às escolas durante a pande-
mia. Já com relação aos profissio-
nais da educação, de acordo com a
própria Secretaria Estadual da
Educação, é de que não devem
comparecer quem apresenta co-
morbidades e ainda não se en-
contram fora do prazo de 14 dias
decorridos da segunda dose da
vacina e professoras gestantes.

Em suas redes sociais, a depu-
tada Professora Bebel também tem
postado inúmeros casos de esco-
las, em diversas partes do Estado,
em que demonstram não estar pre-
paradas para o retorno às aulas
presenciais, por não apresentarem
a estrutura mínima. A situação re-
latada já havia revelada na pesqui-
sa Vox Populi, que demonstrou o
estado de abandono da educação
pública por parte do governador
João Doria e pelo secretário esta-
dual da Educação, Doria Rossieli.
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MUITMUITMUITMUITMUITA FESTA FESTA FESTA FESTA FESTAAAAA
Dia 1 de agosto, além do ani-

versário de Piracicaba (254
anos), a cidade também bateu
palmas para a TRIBUNA PIRACI-
CABANA (fundada em 1974) e a
Rádio Educadora AM (1967). E,
hoje (4), faz aniversário o Jornal
de Piracicaba, fundado em
1900. Agosto é mês de festa
para a comunicação piracicabana.

COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO
ININTERRININTERRININTERRININTERRININTERRUPTUPTUPTUPTUPTAAAAA
A TRIBUNA é um exemplo

consolidado de democracia. É
raro nos dias de hoje um jorna-
lista como Evaldo Vicente (fun-
dador e diretor), dar todo o es-
paço possível para notícias e
opiniões, sem se preocupar com
ideologia partidária. Nunca, ja-
mais censurou, pelo contrário.
Costuma dizer o Evaldo, que seu
jornal está a serviço da cidade
e que todos tem o direito de se
expressar, desde que respeito-
samente. A TRIBUNA completou
47 anos no último domingo, 1
de agosto e vai em frente com
apoio irrestrito da Astir e filhos.
Parabéns e sucesso sempre.

HOSPITHOSPITHOSPITHOSPITHOSPITAL CAL CAL CAL CAL CANCELADOANCELADOANCELADOANCELADOANCELADO
O que estrava certo não deu

certo. O governo paulista comu-
nicou a Prefeitura de Piracicaba,
o cancelamento da construção do
Hospital Veterinário em nossa
cidade. Justificou como inviabi-
lidade econômica para o momen-
to. Curto e grosso. Lamentável.

TREINAMENTTREINAMENTTREINAMENTTREINAMENTTREINAMENTO GRAO GRAO GRAO GRAO GRATUITTUITTUITTUITTUITOOOOO
Sexta (6) o comércio piraci-

cabano atenderá até às 22 horas
e sábado (7), até às 18 horas, lem-
brando que domingo (8), é o Dia
dos Pais. O consumidor não deve
esquecer do agito da ACIPI: você
compra e participa da Promoção
de Prêmios (25 no total), com o
próximo sorteio, agora em agos-
to. E, hoje (4), às 19hs30, tem
um evento online da ACIPI em
parceria com o Sebrae, cujo tema
é a revolução do varejo, ou seja,
as transformações que vieram
para ficar. A palestrante será a
especialista em marketing e co-
municação Silmara Regina em
ritmo de treinamento. E, gratuito.
Ela focará a nova realidade no
comércio varejista que está im-
pactando os negócios e o consu-
midor diante das mudanças que
acontecem, além de um futuro
cada vez mais perto e diferente.

IMAGEM RUIMIMAGEM RUIMIMAGEM RUIMIMAGEM RUIMIMAGEM RUIM
A antiga, tradicional e em-

blemática rua Governador con-
tinua comprometendo sua ima-

Planos não faltam para o prefeito Luciano Almeida. Mas, ele
próprio faz questão de lembrar: cada coisa no seu tempo. Uma das
suas preocupações é com a praças da Catedral e José Bonifácio,
área central da cidade, no período noturno. Lembra o prefeito ser
precioso levar para lá, estabelecimentos comerciais que possam
movimentar o local, um dos antigos cartões postais de Piracicaba.
Sem comércio, diz Luciano Almeida, impossível dar vida ao lugar.

gem: sacos de lixo espalhados,
contribuindo para um aspecto
negativo e falta de higiene.

CORRENDO RISCOSCORRENDO RISCOSCORRENDO RISCOSCORRENDO RISCOSCORRENDO RISCOS
Sete meses de governo e o

chefe do executivo Luciano Al-
meida já perdeu quatro secretá-
rios. Nada bom. Pelo contrário.
Ainda, praticamente iniciando
seu governo, o mesmo precisa se
precaver com a saída de tantos
secretários num curto tempo.
Pode parecer que a escolha foi
errada ou equivocada, ou o pior,
que o escolhido não estava apto
para a missão. A administração
pública tem seus segredos.

PEDINDO URGÊNCIAPEDINDO URGÊNCIAPEDINDO URGÊNCIAPEDINDO URGÊNCIAPEDINDO URGÊNCIA
O deputado estadual Rober-

to Morais (Cidadania), pediu ur-
gência na tramitação do projeto
que oficializa Piracicaba como
Região Metropolitana. Aconte-
ceu na última segunda-feira (2),
na reunião (online) do Colégio de
Líderes da Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo. Com
necessidade de passar pelas Co-
missões de Justiça e Redação,
Assuntos Metropolitanos e Muni-
cipais, mais Finanças Orçamento
e Planejamento, Roberto Morais
quer que a matéria sendo apre-
ciada no Congresso de Comis-
sões, que provocaria solução rá-
pida. O deputado quer a aprova-
ção ainda em agosto como presen-
te de aniversário a Piracicaba.

VVVVVAI VAI VAI VAI VAI VOLOLOLOLOLTTTTTARARARARAR
Mazinho Quevedo foi um dos

destaques na festa de aniversá-
rio de Piracicaba, domingo (1),
quando dos eventos no Engenho
Central. Ao lado da inseparável
Adrielli, outra vez o sempre aplau-
dido cantor, compositor e instru-
mentista Mazinho, encantou. A
propósito, a famosa canção ser-
taneja Chalana, de Mário Zan, in-
terpretada por muita gente, ficou
bonita com Mazinho e Adrielli, num
estilo todo pessoal. Eles voltam a
Piracicaba dia 21 de agosto, des-
ta vez no Teatro Losso Netto.

OUTROS PLANOSOUTROS PLANOSOUTROS PLANOSOUTROS PLANOSOUTROS PLANOS
Prefeito Luciano Almeida

quer (e vai) transferir a unidade
de saúde que atende atrás do Mer-
cado Municipal, área central, a
princípio levando para o prédio da
Biblioteca Municipal que a acom-
panhará a Pinacoteca e funciona-
rá no Engenho Central, onde se
concentrará todo o complexo cul-
tural da Noiva da Colina.  Medida
ousada, polêmica, mas correta.
Naturalmente, a análise ou opinião
tem quer ser isenta de interesses
pessoais, políticos e partidários.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

A Educadora AMA Educadora AMA Educadora AMA Educadora AMA Educadora AM
completou 54completou 54completou 54completou 54completou 54
anos domingo,anos domingo,anos domingo,anos domingo,anos domingo,
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Amanhã (5), no Japão, jogam brasileiros e russos pelos Jogos
Olímpicos, ambos buscando medalha no futebol masculino. Uma
historinha envolvendo os dois. Na Copa do Mundo de 58, na Suécia,
o técnico Gavril Katchalin, tido como inteligente e competente,
muito premiado, dono inclusive de medalha olímpica (ouro), dizia
antes do jogo contra os brasileiros, que tinha todos os dados possí-
veis e necessários para enfrentar o time de Belini, Nilton Santos e
Didi. Mas, ele, o time e o mundo, foram surpreendidos. Esperavam
por Mazola e apareceu um menino chamado Pelé. Tinha a tática
certa para enfrentar Joel, mas entrou outro desconhecido: Garrin-
cha. E, os dois fizeram miséria. De cara, cada um, nos primeiros 3
minutos de bola rolando, certaram a trave de Yashin. A blitz era
intensa e, um minuto depois, saiu o primeiro gol: Vavá. Resultado
final foi 2 a zero. Outro de Vavá no segundo tempo. No dia seguinte
a delegação russa procurou pelos brasileiros com o seguinte argu-
mento: queriam conhecer pessoalmente Pelé e Garrincha. Não sa-
íram da concentração brasileira sem os autógrafos dos dois estre-
antes com a camisa brasileira. Uma das manchetes do jornal russo:
“Foram os três minutos mais encantadores já visto no futebol”.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO
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Comitiva da Secretaria da
Saúde conhece novo método
para combate ao mosquito
De acordo com o secretário municipal de Saúde, representantes da Fiocruz
apresentaram o Método Wolbachia, da WMP (World Mosquito Program)

Comitiva em reunião com o professor da Fiocruz, Luciano Moreira

Divulgação

Tendo em vista o aumento sig-
nificativo dos casos de dengue em
2021, na semana passada, a Secre-
taria Municipal de Saúde de Pira-
cicaba enviou comitiva à cidade do
Rio de Janeiro para conhecer um
novo método para o combate à den-
gue, Zika, chikungunya e febre
amarela urbana por meio de estu-
dos realizados pelo Instituto Fio-
cruz, com financiamento do Minis-
tério da Saúde. Participaram da
comitiva o secretário de Saúde, Fi-
lemon Silvano, o subsecretário Au-
gusto Muzilli Jr., o diretor de Vigi-
lância em Saúde, Moisés Taglietta,
e o coordenador do PMCA (Plano
Municipal de Combate ao Aedes),
Sebastião Amaral Campos, o Tom,
que foram recebidos pelos repre-
sentantes e docentes da Fiocruz,
Luciano Moreira e Sofia Pinto.

De acordo com o secretário de
Saúde, representantes da Fiocruz
apresentaram o Método Wolba-
chia, da WMP (World Mosquito
Program), que consiste na libera-
ção de Aedes aegypti com Wolba-
chia – bactéria presente em cerca
de 60% dos insetos, inclusive em
alguns mosquitos. No entanto, não
é encontrada naturalmente no Ae-
des aegypti. Quando presente nes-
te mosquito, a Wolbachia impede
que o vírus da dengue, Zika, chi-
kungunya e febre amarela urbana
se desenvolva dentro dele, contri-
buindo para redução destas doen-
ças – para que se reproduzam com
os Aedes aegypti locais estabelecen-
do, aos poucos, uma nova popula-

ção destes mosquitos, todos com
Wolbachia. “É um método muito
seguro já que não há qualquer
modificação genética no método
Wolbachia, nem no mosquito nem
na bactéria, além de ser economi-
camente viável”, destacou Filemon.

Para Moisés Taglietta, o pro-
jeto é bastante interessante e se
enquadra na realidade de Piraci-
caba. “Seria importante que pudés-
semos implantá-lo, já que seu cus-
to é baixo uma vez que é realizado
pela Fiocruz, uma instituição sem
fins lucrativos e também por ser
sustentável. A partir de 60% dos
mosquitos infectados pela bactéria,
a infecção do restante ocorre de
maneira espontânea, sem a necessi-
dade de novas solturas”, afirmou.

Segundo o subsecretário de
Saúde, a cidade já manifestou in-
teresse em receber o projeto. “Fi-
camos entusiasmados com o que
vimos e os resultados já obtidos.
Agora, nós e a Fiocruz vamos pre-
parar um estudo para enquadrar
este projeto à necessidade de Pi-
racicaba e, com isso, caminhar
para a formalização da parceria
com as ações a serem realizadas e
o investimento necessário”, disse
o médico Augusto Muzilli Jr.

Tom, que é coordenador do
PMCA, reforça a importância de
buscar novas ações para o comba-
te à dengue na cidade. “O Projeto
World Mosquito Program (WMP)
é uma iniciativa sem fins lucrati-
vos, que trabalha com o objetivo de
proteger a população das doenças

transmitidas pelo mosquito Aedes
aegypti. Sua metodologia é natu-
ral, autossustentável e apresenta
potencial para alcançar impactos
positivos na saúde pública. É im-
portante lembrar que o WMP já
existe em 11 países – incluindo Bra-
sil –, principalmente nos que pos-
suem características tropicais onde
o mosquito é endêmico. A primeira
etapa já foi concluída com nossa vi-
sita e o conhecimento do projeto,
após, daremos continuidade com os
técnicos da Fiocruz, objetivando
implantar essa metodologia o mais
breve possível em nosso município”.

BRASIL – No Brasil, o méto-
do Wolbachia é conduzido pela Fi-
ocruz, financiado pelo Ministério
da Saúde, com apoio de governos
locais. As ações iniciaram no Rio
de Janeiro (RJ) e em Niterói (RJ),
em uma área que abrange um 1,3
milhão de habitantes. Em Niterói,
dados preliminares já apontam re-
dução de até 77% dos casos de den-
gue e 60% de chikungunya nas áre-
as que receberam os Aedes aegypti
com Wolbachia, quando compara-
do com áreas que não receberam.

Atualmente, o projeto está
em expansão para Campo Gran-
de (MS), Petrolina (PE) e Belo
Horizonte (MG). Na capital mi-
neira, está sendo realizado um
estudo clínico similar ao condu-
zido pelo WMP na Indonésia. A
cidade é a primeira das Améri-
cas a acompanhar casos de den-
gue, zika e chikungunya por
meio de um estudo clínico ran-

domizado controlado (RCT, em
inglês), em conjunto com o Método
Wolbachia. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo link: https://
www.worldmosquitoprogram.org/
brasil/sobre-o-metodo-wolbachia.

EFICÁCIA – Estudos publi-
cados recentemente na revista ci-
entífica The New England Journal
of Medicine, os resultados de um
ensaio clínico randomizado (RCT,
sigla em inglês) apontaram uma
redução de 77% dos casos de den-
gue nas áreas que receberam o
mosquito Aedes aegypti com Wol-
bachia, em Yogyakarta, na Indo-
nésia. Trata-se da mesma técnica
utilizada no Brasil pelo Método
Wolbachia, iniciativa conduzida no
país pela Fiocruz. O estudo tam-
bém revela redução de 86% das
hospitalizações nas áreas tratadas
com Wolbachia e a comprovação
de que a eficácia do método é equi-
valente para todos os quatro soro-
tipos de dengue. O estudo comple-
to pode ser consultado pelo link
https://portal.fiocruz.br/noticia/
estudo-confirma-eficacia-do-
metodo-wolbachia-para-dengue.

CASOS – De acordo com
dados da Vigilância Epidemioló-
gica, do dia 1º/01 até sexta-feira,
30/07, foram confirmados 5.006
casos da doença em Piracicaba,
com um óbito (homem, com ida-
de entre 80 e 90 anos, morador
do Distrito de Tanquinho). No
mesmo período de 2020 foram
1.302 casos (sem óbito) e, em
2019, 4.008 casos e duas mortes.
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Paixão de Cristo terá sessão extra na quinta
As apresentações, que vem acontecendo desde o último domingo (1º), sempre às 20h, terminariam nesta quarta (4)

É a primeira vez em que a “Paixão de Cristo de Piracicaba” tem edição on-line

Divulgação

O espetáculo Paixão de Cristo
de Piracicaba 2021, que está sendo
transmitido pelo canal do YouTu-
be, terá uma sessão extra nesta
quinta (5). A estreia aconteceu
no dia 1ª de agosto, em homena-
gem ao aniversário da cidade que,
na ocasião, completou 254 anos.

As apresentações, que vem
acontecendo desde o último domin-
go (1º), sempre às 20h, com acesso
gratuito no canal da Associação
Cultural e Teatral Guarantã, reali-
zadora do espetáculo, terminariam
nesta quarta (4), mas ganharam
mais um dia de exibição. “Desde a
estreia tivemos mais de mil visuali-
zações no vídeo, portanto, esten-
demos a transmissão até quinta-
feira, para contemplar um número
maior de pessoas”, comenta Aneli-
sa Ferraz, produtora do projeto.

Esta é a primeira vez em que a
“Paixão de Cristo de Piracicaba”
tem uma edição on-line. Encenada
desde 1990, durante a Semana
Santa, a montagem não pode ser
realizada nos anos de 2020 e 2021,
no período proposto, devido a pan-
demia da Covid-19, ocasionando o
adiamento das duas últimas edições.

BATE PAPO - Nesta quarta,
logo após a apresentação do espe-
táculo, será realizado um bate papo
com a direção artística e equipe de
produção, falando acerca da nar-
rativa apresentada e os desafios de
realizar um dos maiores espetácu-
los a céu aberto do país no período
pandêmico. Os convidados para

essa roda de conversa são Marcos
Thadeus e os assistentes de dire-
ção Simone Rosa e Edvaldo Olivei-
ra - que assina também a adapta-
ção dramatúrgica desta edição.

Todas as pessoas podem inte-
ragir pelo chat enviando pergun-
tas e contribuindo para uma dis-
cussão construtiva do fazer artís-
tico e suas diretrizes. Porém, por
ocasião do aniversário da cidade, e
com o apoio da Secretaria Munici-
pal da Ação Cultural e da Prefei-
tura de Piracicaba, as equipes de
produção e direção artística do
projeto propuseram a readequação
a fim de contemplar o público assí-
duo do espetáculo, bem como pos-
sibilitar a formação de novas pla-
teias a partir da obra audiovisual.

“Toda equipe foi reduzida a
40% do formato original: monta-
gem, cenografia e elenco estão se-
guindo todos os protocolos de se-
gurança para possibilitar Piracica-
ba contar a história de Jesus atra-
vés da arte”, informou Anelisa
Ferraz, diretora de produção do
projeto. “Marcos Thadeus adap-
tou a estética da encenação man-
tendo a qualidade artística e realis-
ta que a obra propõe”, completou.

Neste formato o elenco é com-
posto por 35 pessoas, mantendo
alguns atores e atrizes cujo proces-
so de pesquisa foi iniciado no ano
de 2020: Jesus e Maria seguem
protagonizados por Giovani Bru-
no e Mayra Kristina. “Mantivemos
alguns núcleos das passagens bí-

blicas, como o Sinédrio composto
pelos Sacerdotes, a Santa Ceia com
os Discípulos e o palácio de Pilatos,
interpretado por Tarcísio Rafael”,
conta Marcos Thadeus, o atual di-
retor artístico que tem a assistência
de Edvaldo Oliveira e Simone Rosa.

Outros personagens como
Judas e Satanás, serão vivencia-
dos por André Martins e Ivan
Daniel, respectivamente. Letícia
Alves será Maria Madalena, Ka-
rol Miranda a Mulher Adúltera e
Nathalia Lopes abre o espetácu-
lo, com o Anjo da Anunciação.

ARRECADAÇÃO - O Grupo
Guarantã sobrevive da bilheteria
arrecadada durante a Semana San-
ta, quando o espetáculo é apresen-
tado no Parque do Engenho. Com
a impossibilidade de realizar nos
moldes originais - presencial e com
plateia -, nos últimos dois anos, a
diretoria voluntária da Associação
disponibiliza o Pix para quem pu-
der e quiser contribuir para conti-
nuidade dos trabalhos desenvolvi-
dos (Pix: 01.177.199/0001-90).

SERVIÇO
Paixão de Cristo de Piracica-
ba 2021: nesta quarta (4) e
na quinta (5), às 20h. Trans-
missão pelo canal: https://
www.youtube.com/c/Guaran-
tã . Este espetáculo conta
com incentivo da Lei Rouanet
8.313/91, Governo do Estado
de São Paulo, por meio da Se-
cretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa, Secretaria Muni-
cipal da Ação Cultural e Pre-
feitura de Piracicaba. Patrocí-
nio: Magazine Luiza, Bom Pei-
xe e Indústrias Marrucci. Apoio:
Popin. Realização: Associa-
ção Cultural e Teatral Guaran-
tã. Fotos: Tiago Rochetto.
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Júri escolhe os melhores do 48º Salão de Humor
Jurados fazem a escolha por meio de live, na sexta-feira (6); os premiados
da edição serão anunciados em uma cerimônia no dia 4 de setembro

Na sexta-feira (6), o Júri de
Premiação do 48º Salão Internaci-
onal de Humor de Piracicaba se
reunirá em uma live, na qual deci-
dirão os premiados nas categorias
Caricatura, Cartum, Charge, Tiras
e os temáticos Jogos Olímpicos e
Saúde, que receberão R$ 5.000
cada. Além desses prêmios, será
escolhido um trabalho entre as

principais categorias (caricatura,
cartum, charge e tira), que rece-
berá o Grande Prêmio Zélio de
Ouro, no valor de R$ 10 mil.

Compõem o grupo de jurados
a artista plástica e gratifeira Giu-
lia Zen, os cartunistas João Ario-
zo, Valmir Orlandeli, Germana
Viana, o editor Paulo Tadeu, e os
comediantes Marcelo Madureira

e Leandro Hassum. Devido à pan-
demia Covid 19, os sete jurados
receberam os trabalhos inscritos
por uma ferramenta virtual, es-
colhendo os 308 trabalhos que
irão compor a mostra principal.

ABERTURA E PREMIA-
ÇÃO - Os premiados da edição se-
rão anunciados em uma cerimô-
nia no dia 04/09, sábado, às 21h,

quando será aberta a exposição,
ambas em ambiente virtual. No
mesmo dia será aberta a votação
do Prêmio Júri Popular Alceu Ma-
rozzi Righeto, para esculturas,
também no valor de R$ 5.000.

Ao todo, a edição recebeu 2.075
trabalhos, enviados por 349 artis-
tas de 49 países. Destes, 533 car-
tuns, 400 charges, 313 caricaturas,

281 trabalhos com o tema Saúde,
281 trabalhos com o tema Jogos
Olímpicos, 260 tiras e 8 esculturas.

O 48º Salão Internacional de
Humor de Piracicaba 2021 é reali-
zado pela Prefeitura de Piracica-
ba, por meio da Secretaria Muni-
cipal da Ação Cultural, e acontece
de 04/09 a 31/10, no site www.
salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br

Trabalho de Carlos
Cunha Duarte - Brasil

Divulgação
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INTRÓITO
Olá, beldades, personalidades e celebridades!
A edição desta semana está recheada de notícias
culturais, com destaque para as Curtidinhas com
os vídeos da atriz Jennifer Garcia, cantarolando
e encantando seus seguidores. A emoção de Na-
thalia Lopes como atriz e apresentadora na es-
treia do espetáculo Paixão de Cristo de Piracicaba,
edição 100% on-line. O anúncio de desligamento
da apresentadora Mariana Maneghini dos pro-
gramas transmitidos pelo Portal Nova 15. A felici-
dade do casal Lucas e Caroline Dias pela reve-
lação do sexo da primogênita. O registro do amor
de Elisabete Bortolin aos animais foi destaque
nas comemorações de aniversário de Piracicaba.
Na live “trajetória” desta semana, Elson de Be-

* Jennifer Garcia
canta e encanta nas
suas redes sociais. A
atriz que ficou conhe-
cida por papeis mar-
cantes no teatro ulti-
mamente vem postan-
do vídeos cantarolan-
do, arrancando elogi-
os pela sua perfor-
mance e bons comen-
tários dos seus ami-
gos e seguidores.
Recentemente postou
um vídeo interpretan-

do a canção “Velha e louca” da Mallu Magalhães.
* A atriz Nathalia Lo-
pes está super emo-
cionada e orgulhosís-
sima pela sua partici-
pação no espetáculo
Paixão de Cristo de
Piracicaba, desta vez
como apresentadora
guia e atriz. Além da
emoção a atriz está
surpreendente no re-
gistro fotográfico do
premiado fotografo
Tiago Rochetto.
* A apresentadora
Mariana Meneghi-
ni anunciou que não
apresentará mais os
programas “Trocando ideias” e “Frente a frente” pelo

Portal Nova 15. De acor-
do com a radialista, o mo-
tivo foi o término da se-
gunda temporada, porém
o “Trocando ideias” terá
continuidade no seu canal
no YouTube.

* O músico Lucas Bueno
Dias e sua esposa, a pro-
fessora Caroline Ribeiro Mello Dias, serão pa-
pais de uma menina. A primogênita se chamará Isa-
bela e foi anunciada no chá revelação ocorrido no
último final de semana. Lucas, que recentemente se
apresentou no Hotel Escola SENAC em Águas de
São Pedro, é o novo paizão do momento. O casal
tem as bençãos de Maria mãe santíssima.

lém conversa com Douglas Neves, “Ras”, eleito
pelo voto popular do Prêmio Pirarazzi de Cultura
como melhor cantor de 2019. No quadro de inter-
câmbio cultural “Cantinho do Seu Belém”, onde
destaca os artistas de Belém do Pará, apresenta-
mos a atriz e cantora Nazaré Pereira. No perfil
artístico o destaque é para a atriz e diretora cultu-
ral da cidade de Iracemápolis SP, Dalila Lamour.

Uma semana de muitos corações fraternos.
#espalhepaz
Edição 114 Agosto/2021 Piracicaba SP

Elson de Belém
Ator, produtor, apresentador e colunista cultural

CurCurCurCurCurtidinhastidinhastidinhastidinhastidinhas Fotos: reprodução Facebook e Instagram

Dalila Lamontagna Mouro ou Dalila LaMour é uma aqua-
riana encantada pelo Universo Artístico desde criança.
Começou a escrever poesia aos 10 anos e escreve até
hoje. Teve um grupo de Spice Girls Cover na adoles-
cência e já se envolveu em diversos cursos de artes
expressivas como teatro, dança, escrita criativa, can-
to, graffiti, palhaço e teatro musical. Graduou-se em
Pedagogia na UNESP de Rio Claro onde se encantou
pelo trabalho de Educação Popular tendo atuado por
dez anos nessa área em diversos projetos sociais no
interior de São Paulo, se especializando no atendimen-
to às crianças e adolescentes vítimas de violência e
chegando a atuar por um período no cargo de Conse-
lheira Tutelar em Campinas/SP em 2015. Em 2016 fez
duas malas e decidiu partir numa viagem de intercâmbio
e autoconhecimento para a Irlanda estudar a língua in-
glesa. Esse processo a levou a fazer um curso de
Clown e Desenvolvimento Pessoal em Lisboa - Portugal
onde encontrou com sua palhaça ZiggyFrida. Desde
então não parou de aprofundar nessa descoberta, es-
tuda sobre Palhaço, Desenvolvimento Pessoal e Dra-
maturgia na Palhaçaria Feminina. É escritora de peque-
nos contos humorísticos e já realizou intervenções
de street clowning e também em algumas instituições so-
ciais. Foi integrante da equipe de desFacilitadores do Pro-
jeto Oficina Clown em Lisboa, e apresentou seu primeiro
espetáculo intitulado In Reflexo no BOLINA Festival Inter-
nacional de Palhaças em Castelo de Vide – Portugal,
2019. Atualmente está como Diretora de Cultura na sua
terra natal, Iracemápolis desde janeiro deste ano.

Nome profissional: Dalila LaMour
Nascida em que cidade: Iracemápolis (SP)
Qual é sua maior qualidade? Criatividade
E seu maior defeito? Preguiça
Qual é a característica mais importante em um ser
humano? A capacidade de amar.
O que mais aprecia em seus amigos? A generosida-
de e a disponibilidade em ajudar.
Sua atividade favorita é: Dar Risada!
Qual é sua ideia de felicidade? Ar puro, água limpa,
alimentos saudáveis, boas companhias, música
ao vivo e uma mente tranquila.
E o que seria a maior das tragédias? Deixar de existir
música no mundo.
Quem gostaria de ser se não fosse você? Uma gran-
de dançarina da Broadway.
Qual é sua viagem preferida? Sou apaixonada por
MG, mas escolho a Chapada Diamantina – Bahia.
Qual é sua cor predileta? Roxa
Uma flor? Girassol
Um animal? Admiro muito o cavalo.
E seu prato favorito? Lasanha de berinjela.
Quais são seus autores preferidos? Cora Coralina,
Eduardo Galeano, Paulo Freire, Viviane Mosé.
E seus cantores (as)? Maria Bethânia, Milton Nas-
cimento, Robert Plant (Led Zeppelin), Clara Nu-
nes, Elza Soares, Elton John, Eddie Vedder, Lau-
ryn Hill, Florence...
Seus filmes? Patch Adams – o amor é contagioso
– marcou muito minha vida e me inspirou.
Que superpoder gostaria de ter? Viajar de graça para
conhecer vários países e saber falar a língua deles
O que mais detesta? Desonestidade.
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria? Conhecer
a civilização Maia.
Como gostaria de morrer? Em paz, com sentimento
de missão cumprida.
Qual é seu atual estado de espírito? Sempre em bus-
ca do meu autoconhecimento.
Que defeito é mais fácil perdoar? A ignorância (mas
não sei se isso é defeito)

PERFIL DA DIRETORA DE CULTURA DE IRACEMÁPOLIS/SP

Qual é o lema de sua vida? É preciso permitir-se se
permitir (essa frase é minha mesmo!)
Momento preferido do dia? O entardecer. Amo o por
do sol.
No que pensa quando acorda? Bom dia, vida!
Uma mania? Cutucar o rosto.
Gasta muito com? Produtos integrais.
Sonho de consumo não realizado? Uma moto estra-
deira.
Lembranças de infância? Jogar pé na lata com a
criançada na rua da casa dos meus pais.
Em que ocasião mente? Quando não quero partici-
par de algo e receio dizer não.
O primeiro beijo? Foi um pouco frustrante, escovei
a boca umas 5 vezes... rs
Uma vaidade? Brincos
Qual é seu maior pecado? Não acreditar em pecados.
O que é sagrado para você? Me respeitar em pri-
meiro lugar e tomar um cafezinho de manhã.
Do que não gosta no seu corpo? Os pelos das per-
nas.
O que faria com um prêmio de milhões de reais? Faria
uma super trip com a minha moto estradeira com
meu companheiro (meio ao estilo de Diários de
Motocicleta) e conheceria vários projetos sociais.
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Quando tive
depressão aos 12 anos e a maior parte das pes-
soas achavam que era frescura.
Como foi seu início de carreira? Me formei em Peda-
gogia e fui logo trabalhar com projetos sociais
com crianças e adolescentes onde aprendi e
cresci muito!
Um ponto turístico de Iracemápolis? A Praça da Ma-
triz.
Uma personalidade de Iracemápolis: a Dora do Pedá-
gio, uma mulher muito querida.
Um fato ocorrido em Iracemápolis? Tivemos a primei-
ra mulher eleita como prefeita na última eleição.
Um cantor e uma cantora de Iracemápolis? João Cor-
rêa e Thais Regiane.
Um ator e uma atriz de Iracemápolis? Hugo Delariva e
Suelen Zacharias da Cia Pé de Cana.
O que falta em Iracemápolis? As pessoas aprende-
rem a se elogiar mais e se criticarem menos.
Uma frase de incentivo: Se julgares as pessoas não
terás tempo para amá-las (Madre Teresa de Cal-
cutá).
Seu projeto mais recente é: planejar a criação de um
centro cultural em Iracemápolis.
Quem será Dalila Mouro pós-pandemia? Uma grande
abraçadeira! Estou ansiosa para poder abraçar e
juntar as pessoas queridas sem preocupações.
Fotos cedidas pela artista
Instagram @dalilalamour

O entrevistado desta semana na Live trajetória, promo-
vida pelo Prêmio Pirarazzi de Cultura, será o cantor de
rappper Douglas Neves, “Ras”, eleito melhor cantor
pelo voto popular do ano de 2019. A entrevista será
presencial pelo Programa Pirarazzi nas ondas do rádio,
dia 6 de agosto, às 20h, pelo Portal Nova 15, rádio,
notícias e TV. Douglas Neves, nome artístico RAS, 28
anos é rapper e poeta da cidade de Piracicaba há 6
anos. Seus trabalhos que mais se destacaram foram:
os vídeos clipes “Humildade e Disciplina” 2017, “Paz
Entre Nós” 2019, “019 é o Terror” 2019 e “Tipo um Fuzil”
2020. Já tendo se apresentado em diversos eventos
culturais e casas de shows, como Curto Circuito Fest
no Sesc, Batalha Central, Parada Poética, Afropira, fun-
dação Casa, Sarau Lugar Diverso, Baile no Canil. Suas
letras enfatizam o empoderamento no intuito de denun-
ciar os preconceitos e desigualdades estruturais.
Instagram @ras.019

PRÊMIO PIRARAZZI DE CULTURA — LIVE TRAJETÓRIA APRESENTA
DOUGLAS NEVES “RAS”, ELEITO MELHOR CANTOR DE 2019

Pela passagem dos seus 254 anos, Piracicaba rece-
beu várias homenagens, entre elas destacamos algu-
mas ações culturais como:
BAQUE CAIPIRA - Lançado o vídeo “A Dança do mara-
catu do Interior”. Essa data foi escolhida pelas come-
morações do aniversário de 254 anos de Piracicaba e
também dia do Maracatu em Pernambuco. A produção é
independente e está disponível no canal do YouTube.
HINO - Criado na década de 1930, o “Hino de Piraci-
caba” (cujos versos são conhecidos nacionalmente)
ganha uma releitura inédita, sob execução da OSP
(Orquestra Sinfônica de Piracicaba), na voz da can-
tora Aninha Barros e regência do maestro Jamil
Maluf, diretor artístico e regente titular do conjunto
musical. A homenagem é da Câmara Municipal de Pi-
racicaba e Prefeitura do Município de Piracicaba. A
cantora bastante emocionada comemorou brindando
com um bom vinho em sua residência quando assis-
tia com familiares o lançamento na TV.
SHOW - O violeiro Mazinho Quevedo apresenta o
show Canta Piracicaba, no Teatro do Engenho, às 18h.
Já a partir das 19h diversas apresentações de moda
caipira serão feitas ao público para o evento “Viva Pira-
cicaba: 254 Anos”, com transmissão pelo canal da Se-
cretaria de Ação Cultural, no YouTube.

PIRACICABA RECEBE PRESENTES NAS COMEMORAÇÕES
PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO DE 254 ANOS

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

TOM SERENO - Apresentação musical com Sirlene
Martins, Eva Leoni, Jecino Silva e César Panci-
rolli, apresentado no último domingo no Centro Cultu-
ral Maria Dirce de Camargo Estação da Paulista.
PAIXÃO DE CRISTO DE PIRACICABA - Espetáculo
teatral foi lançado neste domingo a versão virtual
pelo canal da Associação Guarantã, que será exi-
bido até dia 5, no YouTube.
Fontes:
www.aprovincia.com.br
www.g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao

CANTINHO DO SEU BELÉM APRESENTA
ATRIZ E CANTORA NAZARÉ PEREIRA

Nazaré Pereira, natural do Xapuri no Acre, aos sete
anos de idade migrou com sua família para Belém do
Pará e desde então moradora do bairro de Icoaraci até
fixar residência a mais de 30 anos em Paris, França.
Sua trajetória artística se inicia quando viajou para o Rio
de Janeiro na década de 70, estudou dança e teatro,
participou da novela “E nós, aonde vamos” da extinta
TV Tupi. Em 1969, ao lado de Leila Diniz, atuou em
diversas novelas. Por essa mesma época, ganhou um
prêmio no programa “A grande chance”, de Flávio Ca-
valcanti, na TV Tupi. O prêmio foi uma passagem para
Portugal. De Lisboa, viajou para Nancy, na França. Nesta
cidade, estudou teatro com Jack Lang, mais tarde mi-
nistro da Cultura do governo Mitterrand. Fez graduação
no Centre Universitaire Internacional de Formation et
des Recherches Dramatiques de Nancy. No ano de
1971, em Paris, sob a direção de Bob Wilson, integrou o
elenco da peça “Les Regard du Sourd”, encenada no
Teatre de La Musique. No ano seguinte, representou o
Brasil no Festival de Teatro de Quito (Equador). Dois
anos depois, participou do “Festival de Teatro de Nan-
cy”. Por essa época, começou a cantar em casas no-
turnas de Paris. Trabalhou também como dançarina,
integrando os grupos Les Étoiles e Os Maracatus. Atuou
também ao lado de Tânia Maria, Teca Calazans e
Ricardo Villas. Sua primeira música composta foi “
Xapuri do Amazonas” em 1978. Foi a primeira Mulher a
gravar um disco de Carimbó chamado “Ver-o-peso na
terra dos carimbós”.  Seu mais recente trabalho musi-
cal foi a gravação do 20º álbum intitulado “Meus cami-
nhos, meu destino” pela natura musical e está prepa-
rando o lançamento de um EP com participações de

cantoras de Belém, são elas: Nanna Reis e Rosânge-
la Maria, com canções autorais. Recentemente gra-
vou em Paris dueto com Chico César para seu novo
trabalho a música “Pedra de responsa”.
Para conhecer mais detalhadamente a biografia e dis-
cografia completa da artista acesse o site:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazare_Pereira
Colaboração: Anderson Moyses  /  Foto: arquivo
Fonte: https://www.oliberal.com/cultura/nazare-perei-
ra-completa-80-anos
Instagram @nazarepereiraoficial

* Foi com grande expectativa a estreia do espetáculo
Paixão de Cristo realizado pela Associação Cultural
Guarantã, no último domingo. Este ano, devido a pande-
mia do novo coronavírus, a produção foi 100% virtual
sob direção de Marcos Thadeus. Jesus e Maria são
interpretados pelos atores Giovani Bruno e Mayra
Kristina, que repetiram a dobradinha da última edição.

* O produtor cultural e escritor Rafa Gonzaga e a
ilustradora Poliana Fernandes foram super presti-
giados pelas personalidades culturais de nossa ci-
dade, no lançamento do livro “A jornada de Pablo”, no
último final de semana. A vereadora Raí de Almeida,
o secretário Adolpho Queiroz e a artista plástica
Lídice Salgot, entre outros, marcaram presença.
Nós da Pirarazzi agradecemos o convite.

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

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

* A elegância, religiosidade e sensibilidade com os ani-
mais marcaram a presença de Elisabete Bortolin
nas comemorações do evento de aniversário de 254
anos de Piracicaba, no Engenho Central. O registro
fotográfico destaca seu amor pelos animais e sua re-
ligiosidade ostentando a Bandeira do Divino ao lado do
secretário da Ação Cultural, Adolpho Queiroz.
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Já está no ar o site do Ensi-
no Médio de São Paulo. Além de
oferecer o Guia do Estudante, a
página vinculada à Seduc-SP
(Secretaria da Educação do Es-
tado) apresenta as principais in-
formações da proposta, que
apresenta um currículo mais fle-
xível e promove o protagonismo
estudantil, através da oferta de
conhecimentos específicos, con-
forme interesse individual. En-
tre elas, a organização dos itine-
rários formativos, o aprofunda-
mento curricular nas áreas do
conhecimento, Novotec Expres-
so, Integrado, perguntas e res-
postas, além de vídeos com ori-
entações veiculados em progra-
mações especiais no CMSP (Cen-
tro de Mídias São Paulo).

O Ensino Médio de São

Paulo garante o desenvolvi-
mento das competências gerais
e específicas de todos os com-
ponentes curriculares organi-
zados por área de conhecimen-
to, com aprofundamento e am-
pliação das aprendizagens relaci-
onadas às competências gerais.

Neste ano, a proposta se tor-
nou realidade para 460 mil es-
tudantes da 1ª série do ensino
médio, com a implementação de
um novo currículo, que objetiva
a formação integral do estudan-
te. O processo de construção co-
letiva contou, em 2021, com uma
escuta organizada em seminári-
os virtuais, com participação de
mais de 154 mil estudantes e 18
mil professores. O objetivo foi
coletar insumos para a constru-
ção dos Itinerários Formativos.
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Site reúne informações da
implementação em curso
Proposta curricular mais flexível promove o protagonismo estudantil;
a partir de 2022, ocorre a ampliação das aulas semanais na rede

Como resultado, foram constru-
ídas propostas concretas para os
aprofundamentos curriculares.

PARTICIPAÇÃO DE 89%
- Mais de 376 mil estudantes da 1ª
série do ensino médio da rede pú-
blica estadual - ou 89% do total -
manifestaram interesse nos itine-
rários formativos do ensino mé-
dio de São Paulo. Com os dados
obtidos via SED (Secretaria Esco-
lar Digital), as escolas estaduais
terão mais subsídios para defini-
rem os aprofundamentos curri-
culares no decorrer deste ano. Na
prática, a oferta desses conteú-
dos será realidade para a 2ª sé-
rie, a partir do ano que vem.

“Os Itinerários Formativos re-
presentam a possibilidade concre-
ta de os estudantes estarem no cen-
tro do processo de aprendizagem”,

indica Gustavo Mendonça, gestor
do Ensino Médio de São Paulo.

MAIS AULAS - A partir de
2022, ocorre a ampliação das au-
las semanais. A 2ª série do perío-
do diurno passará de 35 para 40
aulas (8 por dia). Enquanto isso,
1ª e 2ª séries do noturno terão 33
aulas (hoje, são 25). Em 2023, as
3ª séries também passam pela mu-
dança. O diurno contará com 40
aulas e o noturno com 33 aulas.

GUIA DO ESTUDANTE -
Disponível no portal Seduc-SP, o
documento (linkar com o Guia) de-
talha propostas, possibilidades e
objetivos envolvidos na iniciati-
va, que aproxima os estudantes
das transformações sociais, do
mercado de trabalho e do ensino
superior. Site: https://novoensi-
no medio.educacao.sp.gov.br/ .
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PL pode garantir gratificação a
servidores: depende da Câmara

Os projetos de leis nº 153/21
e 154/21, que introduzem altera-
ções nas leis de gratificações de
servidores municipais de Piraci-
caba das secretarias de Educa-
ção e Saúde, deram entrada na
sessão da Câmara de Vereado-
res de ontem (dia 3). A data para
votação desses PLs ainda será
confirmada pela Casa de Leis.

O presidente da Câmara, Gil-
mar Rotta, atendeu pedido do
Sindicato dos Trabalhadores
Municipais de Piracicaba e Re-
gião, que encaminhou ofício, em
junho, solicitando as alterações
que “visam garantir o pagamen-
to da gratificação, e assim valori-
zar os profissionais da educação
e da saúde, principalmente nesse
momento de pandemia do Covid-
19”, explica Alexandre Pereira,
vice-presidente do Sindicato.

Segundo Alexandre, quando
os diretores do Sindicato apresen-
taram o pedido ao Legislativo, le-
varam em conta que a alteração na
legislação não provocará qualquer
aumento de despesas ao Executi-
vo, pois a legislação já tem previsão
orçamentária legal em sua criação,
sendo que nessa situação de pan-
demia é dever do Executivo garan-
tir aos servidores que, por motivo
de afastamento por suspeita ou
contaminação da Covid-19, rece-
bam os respectivos abonos ou
gratificação, evitando que gere
enorme prejuízo aos servidores.

A lei nº 3925/95 diz respeito
dos servidores da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) e institui o
abono-desempenho para os inte-
grantes das unidades de saúde e
estabelece as normas para o recebi-
mento e dá outras providências.

Com a aprovação projeto de lei
154/21 pelos vereadores de Piraci-
caba, haverá alteração no art. 4º
da Lei 3925/95, passando a vigo-
rar com a seguinte redação: “Art.
4º a planilha determinando os itens
para apurar a atuação individual e
coletiva de cada Unidade de Saúde
será baixada por Decreto, execu-
tam-se, nas normas editas, a Assi-
duidade plena em virtude de ates-
tado médio por calamidade públi-
ca ou pandemia em que o servidor
for afastado de suas funções”.

O projeto de lei nº 153/21 in-
troduz alterações a Lei 6.964/10,
que institui gratificação aos docen-
tes, monitores e aos integrantes de
classe de suporte pedagógico à do-
cência, em exercício nas unidades
escolares e na estrutura da Secre-
taria Municipal de Educação.

Após aprovação pelos vereado-
res, o art. 2ª da Lei 6.964/10 passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Para cálculo da gratificação de
que trata a presente Lei serão con-
siderados como dias de efetivo exer-
cício, os dias do período de avalia-
ção em que o servidor tenha exer-
cido regularmente suas funções,
desconsiderada toda e qualquer
ausência, à exceção das que se ve-
rifiquem em virtude de férias regu-
lamentares, licenças maternidade,
paternidade, adoção, nojo e gala e
ausências decorrentes de acidentes
de trabalho e de comparecimentos
a serviços obrigatórios designados
por lei, calamidade pública decreta-
da pelo executivo municipal e em
decorrência da pandemia, em que o
trabalhador for afastado de suas
funções por atestado médico de-
vido suspeita ou contaminação”.

“As unidades escolares rece-
bem alunos diariamente e colocam
os profissionais a exposição ao ví-
rus constante devido o contato
próximo com os alunos e comuni-
dade escolar; já os profissionais
da saúde que atuam na linha de
frente da pandemia, mais precisa-
mente no atendimento as vítimas
do covid-19, não tenham perdas
em suas respectivas avaliações,
tanto do abono-desempenho, bem
como da tabela de classificação de
número de faltas anuais prevista
na lei de gratificação da educa-
ção”, esclareceu Alexandre Perei-
ra, vice-presidente do Sindicato.

O sindicalista Alexandre Pe-
reira ressaltou “a importância do
pedido de alteração na legisla-
ção, levando em conta que os
profissionais desempenham com
grande maestria suas atividades
frente ao atendimento a popula-
ção, com riscos constantes na
Educação e principalmente da li-
nha de frente da saúde e quando
o servidor é acometido do vírus”.

“Além de ter que se afastar das
atividades laborais, com perdas nos
abonos mensais da Saúde e gratifi-
cação anual da educação, as ativi-
dades da linha de frente são de ris-
cos constantes e inclusive poderi-
am ser catalogadas como acidente
de trabalho, já que ocorre, muitas
vezes, no exercício da função. Infe-
lizmente temos entendimentos que
não ajudam a resolver o problema.
A única forma de resolver é alte-
rando a lei e deixando explícito na
legislação a questão de pandemia,
que nunca tivemos qualquer men-
ção em legislações anteriores”,
completou Alexandre Pereira.
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CAT vai concentrar atendimento às sextas
Os interessados em solicitar

o benefício do Seguro-Desempre-
go em Piracicaba terão, a partir
de 6/08, uma data exclusiva para
atendimento no CAT (Centro de
Apoio ao Trabalhador), ligado à
Semdettur (Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Traba-
lho e Turismo). O serviço estará
disponível para este público
sempre às sextas-feiras, das 9h
às 15h, mediante a distribuição
de 40 senhas emitidas por ordem
de chegada (as senhas serão
distribuídas a partir das 8h45).

A medida, além de evitar
aglomerações, visa oferecer aten-
dimento mais ágil aos interessa-
dos. O CAT está localizado no pré-
dio da Semdettur, na rua Mon-
senhor Manoel Francisco Rosa,
900. Os interessados em solicitar
o Seguro-desemprego, devem
comparecer portando os seguin-
tes documentos: Modalidade for-
mal – prazo de 120 dias contados
da data de demissão - RG ou
CNH; CPF; Carteira de Trabalho
(física ou digital); Cartão do PIS
ou Cartão Cidadão ou Compro-
vante de saque do FGTS; Com-
provante de endereço de Piraci-
caba; Termo de Rescisão e Quita-
ção devidamente assinado pelo
empregador (Se o aviso prévio foi
indenizado, deverá constar a
anotação da empresa do último
dia efetivamente trabalhado na
página de anotações gerais da Car-
teira de Trabalho); Requerimento
do Seguro Desemprego devidamen-
te assinado e carimbado pelo em-
pregador; 3 últimos holerites.

MODALIDADE EMPRE-
GADA DOMÉSTICA – prazo
de 90 dias contados da data de
demissão: RG ou CNH; CPF;
Carteira de Trabalho (Física ou
Digital); Cartão do PIS ou Car-
tão Cidadão; Comprovante de
endereço; E-Social. Se o aviso
prévio foi indenizado, deverá
constar a anotação pelo emprega-
dor do último dia efetivamente tra-
balhado na página de anotações
gerais da Carteira de Trabalho.

MODALIDADE JUDICI-
AL – prazo de 120 dias conta-
dos da data da expedição da Ata
Judicial (Sentença): RG ou
CNH; CPF; Carteira de Traba-
lho (Física ou Digital); Cartão do
PIS ou Cartão Cidadão; Compro-
vante de endereço; Ata Judicial.

TERMO DE RESCISÃO –
Segundo os profissionais do CAT é
importante lembrar aos interessa-
dos que o termo de rescisão, o re-
querimento e o comprovante de
residência deverão ser apresen-
tados contendo o mesmo endere-
ço. Outras informações podem ser
obtidas pelo telefone 3437-2222.

CARTEIRA DIGITAL - Os
interessados em solicitar o benefí-
cio do Seguro-Desemprego tam-
bém podem fazê-lo via aplicativo,
procurando por Carteira de Tra-
balho Digital, disponível via celu-
lar para versão Android ou iPho-
ne. Vale a pena lembrar que o apli-
cativo só contempla a modalidade
formal do Seguro-Desemprego.

CAT vai atender às sextas pedidos de Seguro-Desemprego

Divulgação

A moção 145/2021, do verea-
dor André Bandeira (PSDB), apela
para que o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro (sem partido),
vete o aumento do Fundo Eleitoral
na Lei de Diretrizes Orçamentári-
as (LDO). A propositura foi apro-
vada, em regime de urgência, du-
rante a 19ª reunião ordinária de
2021, nesta segunda-feira (2).

André Bandeira apela na
moção que, em respeito ao povo
brasileiro, o valor do aumento
do Fundo Eleitoral seja direci-
onado à saúde pública, educa-
ção e geração de empregos.

O Congresso Nacional apro-
vou o Projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para 2022.
De acordo André Bandeira, o texto
da LDO prevê a ampliação de re-
cursos para o Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
“Segundo técnicos da Câmara e
parlamentares, o fundo terá mon-
tante de R$ 5,7 bilhões em 2022,
ano de eleições presidenciais, qua-
se o triplo do registrado em 2018 e
2020, anos eleitorais em que o fun-
do era de R$ 2 bilhões”, frisou.

Para André Bandeira, o re-
ajuste é “inadmissível” porque
acontece enquanto o país enfren-
ta momentos de dificuldades
econômicas, problemas na saú-
de, habitação, educação, assis-
tência social, emprego e renda,
entre diversas outras áreas, em
razão da pandemia de Covid-19.

“É inaceitável que em meio
à pandemia o Congresso aprove
um novo aumento para o Fundo
Eleitoral. Esse dinheiro tem que
ser gasto no que realmente pre-
cisa e que tanto falta no país:
educação, saúde, segurança, ge-
ração de empregos e que agora,
serão desperdiçados com campa-
nhas eleitorais. Aumentar o fun-
do eleitoral de R$ 2 bilhões para
cerca de R$ 6 bilhões, a esta al-
tura, soa como uma afronta aos
brasileiros”, declarou o vereador.

Durante a discussão da mo-

ção, que ocorre antes da votação,
os vereadores Paulo Camolesi
(PDT), Paulo Campos (Pode-
mos), Cássio Luiz Barbosa, o
Cássio Fala Pira (PL) e Fabricio
Polezi (Patriota) parabenizaram
André Bandeira pela autoria da
moção e se manifestaram contra
o aumento do Fundo Eleitoral.

“Eu digo que o verdadeiro
artista é o trabalhador porque
ele faz arte para sobreviver. Lá
em cima é de onde poderia vir
projetos para amenizar a situa-
ção desse povo que está sofren-
do e eles querendo aprovar esse
absurdo. Tomara que isso não
passe”, declarou Paulo Camolesi.

Para Paulo Campos, a apro-
vação do Fundo Eleitoral é uma
“aberração”, sobretudo, no mo-
mento em que estamos vivendo.
“Crise sanitária sem preceden-
tes, famílias sem comida na mesa,
e eles querendo aumentar o fun-
dão. Tenho a convicção de que
será vetado sim”, disse.

O vereador Cássio Fala Pira
afirmou que a moção deveria
servir para todos os municípios
do Brasil, e não somente Piraci-
caba. “Esse país está uma vergo-
nha. Já não basta tudo o que está
acontecendo e agora querem fa-
zer isso para agregar na sua
campanha política”, criticou.

“O presidente Bolsonaro já si-
nalizou que vai vetar essa canalhi-
ce. É uma canalhice sem tamanho
dos deputados que, sabendo da im-
portância da aprovação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, imputa-
ram essa canalhice ao Executivo
para que fosse colocada na LDO”,
afirmou o vereador Fabricio Polezi.

Os vereadores Anilton Rissa-
to (Patriota), Laércio Trevisan jr.
(PL), Aldisa Vieira Marques, o Pa-
raná (Cidadania), Fabricio Polezi
(Patriota), Paulo Campos (Pode-
mos), Thiago Ribeiro (PSC) e Rai
de Almeida (PT) irão assinar a
moção de apelo, juntamente com o
vereador André Bandeira (PSDB).
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Moção apela para que aumento
do Fundo Eleitoral seja vetado
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Ensino inicia retomada
gradual das aulas presenciais
Cerca de 7.500 alunos retornaram às salas de aulas, nessa segunda-
feira (2), respeitando o Plano São Paulo de combate ao coronavírus

Ferrato acompanhou o início das aulas na EM Diva de Araújo Lemos

Prefeitura/CCS

Aproximadamente 7.500
alunos da Rede Municipal de
Ensino retornaram às aulas pre-
senciais, nessa segunda-feira (2),
em Piracicaba. Todos os protoco-
los sanitários, respeitando o Pla-
no São Paulo de combate ao co-
ronavírus, estão sendo seguidos
pela Secretaria Municipal de Edu-
cação no retorno, assim como a
capacidade de atendimento.

A presença dos alunos não é
obrigatória na pré-escola e no en-
sino fundamental no momento
e o retorno acontecerá gradual-
mente. O revezamento será en-
tre os alunos cujas famílias op-
taram pelo retorno presencial.

O prefeito Luciano de Almei-
da e o secretário de Educação, Ga-
briel Ferrato, visitaram a EM Diva
de Araujo Lemos, na manhã de
hoje, 03/08, acompanhando o re-
torno presencial dos alunos. Eles
foram recebidos pela diretora da
unidade Giovana Dezorzi Oliveira
Sousa. A escola de educação in-
fantil, localizada no bairro Vila Re-
zende, recebeu 125 alunos e deve
chegar a 130 alunos por dia até o
final da semana, respeitando os
protocolos de segurança do Plano
São Paulo. “Esse retorno das cri-
anças é fundamental. A vacina-

ção tem avançado e os números
começam a sinalizar positivamen-
te”, analisou Luciano Almeida.

O secretário de Educação res-
saltou a alegria das crianças nes-
se retorno às escolas. “Também
senti o entusiasmo dos profissio-
nais que trabalham na escola e o
sentimento da responsabilidade no
cuidado e na preparação das ati-
vidades para essas crianças. En-
fim, parece uma volta ao sentido
de viver”, disse Gabriel Ferrato.

A diretora da EM Diva de
Araujo Lemos, Giovana Dezorzi
Oliveira Sousa, também reforçou
que o retorno era muito esperado
tanto pelas crianças quanto pelas
famílias e equipe escolar. “Ontem,
dia 2, chegou o grande dia. Per-
cebemos o quanto foi prazeroso
para as crianças voltar à escola,
que voltou a ser feliz com o baru-
lho e risadas delas. A equipe se
preparou com muito carinho e
dedicação, planejando todos os
detalhes, desde a organização dos
espaços como os horários de refei-
ção de forma a evitar aglomera-
ções”, disse a diretora Giovana.

RETORNO – O retorno às
aulas segue planejamento. As cre-
ches (berçário e maternal, seis me-
ses a três anos) retornaram com

até 35% da capacidade, com priori-
dade aos alunos que se enquadram
nos critérios de vulnerabilidade
social ou cujas mães comprovem
que trabalham fora. Não haverá
revezamento nessa faixa etária, em
razão da necessidade de uma me-
lhor adaptação das crianças.

Para os estudantes da pré-es-
cola e anos iniciais do Ensino Fun-
damental, as aulas retornam com
50% da capacidade, em um sistema
de rodízio, de acordo com a capaci-
dade física das unidades, respeitan-
do o distanciamento de 1 metro en-

tre os alunos. Já para os alunos do
Cieja (Centro de Integração de Edu-
cação de Jovens e Adultos), o retor-
no presencial de 100% ocorrerá de
acordo com a capacidade física das
salas, também respeitando o distan-
ciamento de 1 metro entre cada um.

A progressão de atendimen-
to de todas as faixas até alcan-
çar 100% - o total de de estu-
dantes é 36.321 - será feita de
forma gradual, respeitando os
protocolos de segurança. Prevê-
se que até setembro a totalidade
dos alunos esteja em sala de aula.
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Comissão de Obras discute
e delibera três proposituras

Comissão de Obras se reuniu nesta terça-feira (3)

Davi Negri

Divulgação

Edvaldo Brito e a equipe do
canal EBTV estiveram, na tar-
de dessa terça-feira (3), na
sede do Caphiv (Centro de
Apoio aos Portadores de
HIV/Aids e Hepatites Virais),
para conhecer de perto a en-
tidade. Paulo Soares é o pre-
sidente do Caphiv, que nas-
ceu há 11 anos, e atualmen-
te a entidade desenvolve sete
projetos: “Não viralize a igno-
rância, conheça”; “Prevenção
na Quebrada”; “Capvida 1”;
“Capvida 2”; “Mesa Farta1”;

“Projeto de Acolhimento e
Assistência às Vitímas de
Violência”;  “Prevenir  Faz
Bem”. Brito, conheceu todas
as dependências da entidade,
conversou com os residentes
da Casa de Apoio à Vida – Ca-
pvida e se declarou admirado
com os trabalhos realizados.
O Caphiv é referência regio-
nal e foi recentemente certifi-
cada como a única organi-
zação Promotora dos Direi-
tos Humanos do aglomera-
do urbano de Piracicaba.

ONG CAPHIV

A Comissão Permanente de
Obras, Serviços Públicos e Ativi-
dades Privadas reuniu-se terça-
feira (3). Formada pelos vereado-
res Pedro Kawai (PSDB), presi-
dente, Anilton Rissato (Patriota),
relator, e Aldisa Vieira Marques,
o Paraná (Cidadania), membro,
na pauta do encontro estava a
discussão para se discutir o Pro-
jeto de Resolução 7/2021, do ve-
reador Cássio Luiz Barbosa, o Cás-
sio Fala Pira (PL); receber o Proje-
to de Lei 126/2021, do Executivo, e
também analisar a resposta ao Re-
querimento 515/2021, da própria
comissão, sobre obras públicas.

Porém, antes da deliberação
da pauta, Kawai falou do recebi-
mento de ofício do Sindicato dos
Motoristas de Piracicaba, assina-
do pelo presidente João Soares, que
tratou do Projeto de Lei 58/2021,
do Executivo. A propositura pro-
põe a inclusão de representante do
Sindicado das Empresas do
Transporte de Cargas de Piracica-
ba (Sindetrap) no Conselho Mu-
nicipal da Mobilidade (Comob).

Segundo João Soares, a suges-
tão da entidade é de que seja indi-
cado para esse conselho ou um re-
presentante do Sindicato dos Mo-
toristas ou da empresa concessio-
nária do serviço de transporte ur-
bano da cidade. Kawai disse que,
na segunda-feira (2), na reunião
ordinária, foi pedido o adiamen-
to da discussão deste projeto por
causa do recebimento do ofício.

A comissão já tentou conver-
sar sobre o projeto com a direção
do Sindetrap e também com a Se-
cretaria Municipal de Trânsito e
Transportes (Semuttran). Ficou
deliberado que a comissão convi-
dará representantes do Sindicato
dos Motoristas e do Sindetrap
para a debater o assunto. Essa
agenda deverá ocorrer no próxi-
mo dia 10, às 10h, na Câmara. Na
quinta-feira, Pedro pedirá o adia-
mento da discussão do PL 58/2021
por três reuniões ordinárias.

Por unanimidade, a comis-
são decidiu emitir parecer contrá-
rio ao Projeto de Resolução 7/
2021, do vereador Cássio Luiz
Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL),
que propõe o uso remoto da Tribu-
na Popular da Câmara. Os mem-
bros entenderam que não é o mo-
mento de mudança, principalmen-
te pela dificuldade de controle das
falas se isso acontecer de maneira
remota. Todos argumentam que o
uso presencial da Tribuna da Câ-
mara deverá ocorrer em breve.

A comissão também recebeu o
Projeto de Lei 126/2021, do Execu-

tivo, que propõe alterações à Lei
6.246/2008 que modifica disposi-
tivos que tratam do Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social
(CMAS) e do Fundo Municipal da
Assistência Social (FMAS). Os ve-
readores decidiram estudar os im-
pactos da mudança até a próxima
reunião no dia 10, quando preten-
dem emitir parecer. Os membros
entenderam que precisam anali-
sar a questão porque envolve o
Fundo e como fica a questão da
movimentação de seus recursos.

O Executivo alega que as al-
terações foram solicitadas pelo
Conselho Municipal de Assistên-
cia Social, com o objetivo de me-
lhorar a auto-organização. De acor-
do com a argumentação, a legisla-
ção vigente é antiga e precisa se ade-
quar aos tempos atuais e às neces-
sidades de celeridade das decisões
do Conselho. Com essas alterações,
por exemplo, o Fundo Municipal
poderá receber repasses financei-
ros de fundos estaduais e fede-
rais, mediante transferências
automáticas fundo a fundo, em
favor de entidades públicas ou
privadas com sede na cidade.

REQUERIMENTO 515/
2021 - O último assunto da pau-
ta foi a discussão da resposta do
Executivo ao Requerimento 515/
2021, da própria comissão, que
pediu informações sobre obras
públicas em andamento desde 1º
de janeiro. Os integrantes fizeram
críticas à maneira como receberam
a resposta. Somente a Secretaria
Municipal de Obras informou as
obras que acompanha e sugeriu
que as demais sejam requeridas
às demais pastas, como Meio Am-
biente, Trânsito e Educação.

Os integrantes da comissão
deverão reapresentar o requeri-
mento quinta-feira (5), ratifican-
do o pedido de informações so-
bre as obras públicas em anda-
mento de todas as secretarias
municipais. Há preocupação da
comissão com as obras da escola
infantil do Tatuapé, que está para-
da, e da Unidade de Saúde da Fa-
mília (USF) do Vida Nova, que se-
gue, segundo eles, em ritmo lento.

Os vereadores Anilton Ris-
sato e Paraná reclamaram de
respostas evasivas aos seus re-
querimentos, porque não escla-
recem as perguntas e ainda aca-
bam não resolvendo os proble-
mas que foram apontados pela
população dos bairros. Isso tem
obrigado os vereadores a faze-
rem novos questionamentos ou
até a visitar os locais onde os
problemas são apontados.

VVVVVETERINÁRIOETERINÁRIOETERINÁRIOETERINÁRIOETERINÁRIO

Desistência de hospital gera questionamento
Piracicaba não terá mais um

hospital veterinário. A informação
foi revelada nesta segunda-feira (2)
pelo governador João Doria Jr.
(PSDB), que assinou os convênios
com as cidades contempladas pelo
programa Meu Pet, o qual prevê a
liberação de recursos para a cons-
trução de dez unidades no interi-
or. Duas já estão em fase de im-
plantação: uma em Araçatuba e
outra em Votuporanga. As demais
serão construídas, até o final de
2022, em Barueri, Ribeirão Preto,
Sorocaba, Santos, Registro, Jundi-
aí, São José do Rio Preto, e da vizi-
nha Santa Bárbara d’Oeste.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) recebeu a notícia com sur-
presa e disse não compreender o
porquê de a cidade ter “ficado fora”
da relação das cidades atendidas
pelo programa estadual. “Já estou
requerendo informações ao prefei-
to para que ele se explique. Não é
aceitável que, depois de todo o em-
penho da prefeitura e da articula-
ção com ONGs e cuidadores de
animais, nossa cidade perca esta
unidade tão importante para a saú-
de dos animais domésticos”, disse.

Kawai lembrou que, no dia 26
de junho, uma comitiva formada
pelo presidente da Câmara, Gilmar
Rotta (Cidadania), a vereadora e
protetora dos animais Alessandra

Reunião com Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional,
em que foi tratada a vinda do Hospital Veterinário ao Município

Assessoria Parlamentar

Bellucci (Republicanos) e por ele,
esteve no Palácio dos Bandeiran-
tes, em audiência com o secretá-
rio estadual de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi, para
tratar dos detalhes para a implan-
tação do Hospital Veterinário.

Na oportunidade, o presiden-
te da Câmara informou a Vinholi
que a Câmara já havia votados o
projeto para doação de área e que
todo o processo estava “muito bem
encaminhado”. Além disso, Rotta
mencionou que a demanda que
gerou pedidos da Câmara ao Exe-
cutivo ao longo da última década.

A área já havia sido doada
pela gestão do ex-prefeito Bar-
jas Negri (PSDB), no Terra
Rica-Taquaral, por meio do de-
creto 18.188/2020, assinado
em 14 de fevereiro de 2020. O
terreno tem 1.742 metros, nas
dimensões determinadas pelo Es-
tado para instalação do hospital.

“Me causa estranheza sa-
ber que uma cidade que acaba
de se tornar polo de uma re-
gião metropolitana tenha per-
dido a oportunidade de ganhar
um equipamento público dessa
importância”, disse Kawai.

Depois da construção do hos-
pital, a proposta era realizar parce-
rias com cursos de veterinária da
cidade e com instituições do tercei-

ro setor para a gestão e o atendi-
mento gratuito a animais domésti-
cos de pequeno porte. “Piracicaba
desperdiçou uma valiosa oportu-
nidade, abrindo mão dessa parce-
ria, que poderá demorar anos para
surgir como uma nova oportuni-
dade”, lamentou o parlamentar.

ALESSANDRA BELLUC-
CI - A vereadora Alessandra Be-
lucci (Republicanos), que há 30
anos trabalha como protetora de
animais, lamentou o anúncio do
governo do Estado de que Piraci-
caba ficou fora da lista das cida-
des que receberão um hospital ve-
terinário. A fala foi feita durante

a 19ª reunião ordinária, que foi
realizada na segunda-feira (2).

"Eu estou aqui hoje podendo
representar os animais de maneira
diferente. Usar a minha experiên-
cia para adicionar as políticas pú-
blicas. Estou cumprindo tudo o que
eu me propus no meu mandato. Os
animais não podem mais esperar e
eu estou aqui para isso. Tenho muito
orgulho de dizer que os animais es-
tão sendo representados por mim e
por todos os vereadores", disse. Ela
disse ainda que acredita que não é
que o hospital não vai vir e que Pira-
cicaba não vai ter o hospital. "Esta-
mos em stand by", acrescentou.
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Irmãos Borges recebem moções de aplausos
O vereador Acácio Godoy (PP)

entregou duas moções de aplausos
aos irmãos e lutadores Felipe e Re-
nato Borges, que participaram do
Campeonato Mundial No-Gi da
Confederação Brasileira de Jiu-Jit-
su Esportivo (CBJJE) – Região de
Campinas Gi, competição dispu-
tada em Araçariguana (SP). O
vereador destacou a trajetória
dos atletas que começaram a pra-
ticar o esporte num projeto da Casa
do Hip Hop, a convite do mestre
André Cavalcante da Silva.

Na Moção de Aplausos 41/
2021, Acácio homenageia Rafael
Borges, 16 anos, que disputou e foi
campeão mundial na faixa Roxa,
categoria peso absoluta com e sem
kimono. Atualmente, ele é campeão
mundial, brasileiro, paulista e ain-
da sul-americano. Rafael é da equi-
pe Alliance que tem como treina-
dor Flávio Junqueira e conta com
o apoio de seu pai Oswaldo Borges.

Já na Moção de Aplausos 42/
2021, Acácio faz homenagem a Fe-
lipe Borges, 13 anos, que conquis-
tou o título de campeão na catego-

ria infanto-juvenil B até 66 quilos
– faixa verde. Assim como o irmão
Rafael, também começou a treinar
na Casa do Hip Hop num projeto
que chegou a atender 50 pessoas.
Ele já foi campeão mundial, brasi-
leiro, paulista e sul-americano.

Acácio ressaltou a dedicação
dos irmãos que continuam fre-
quentando suas escolas, treinam
quase que diariamente e dispu-
tam campeonatos. Rafael e Felipe
acreditam que receber uma  mo-
ção de aplausos pode abrir este
caminho para a busca de recursos
para custeio de suas despesas, prin-
cipalmente nos campeonatos.

Na entrega das moções não
faltou uma fala especial ao pai
dos lutadores, Osvaldo Borges.
A convite do mestre André Sil-
va, ele foi conhecer o projeto na
Casa do Hip Hop com a intenção
de que os filhos praticassem o
jiu-jitsu. Osvaldo gostou tanto
que também resolveu participar
do projeto. Com muita dedicação
acabou se profissionalizando e
agora é professor e treinador.

Acácio Godoy destacou que lutadores começaram
em projeto na Casa do Hip Hop

Assessoria Parlamentar
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Operação Inverno tem ocupação
de 75% das vagas de pernoite
Na semana passada, houve ampliação imediata de 70 vagas por noite, por conta da
onda de frio; o total poderia chegar a 100 vagas, caso as primeiras se esgotassem

Na operação Inverno da últi-
ma semana, que teve início na
quarta-feira, 75% das vagas de per-
noites disponibilizadas foram ocu-
padas pelas pessoas em situação
de rua em Piracicaba. A amplia-
ção do serviço foi realizada pela
Smads (Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social) em duas unidades de aco-
lhida: a Casa de Passagem e Al-
bergue Noturno. O total de ocu-
pação não inclui pessoas que já
estavam nos Serviços de Acolhi-
mento. Na semana passada, hou-
ve ampliação imediata de 70 vagas
por noite, por conta da onda de frio.
O total poderia chegar a 100 vagas,
caso as primeiras se esgotassem.

Na noite de sexta-feira, a
mais fria dos últimos dias, 64
dessas 70 vagas chegaram a ser
ocupadas. A titular da Smads,
Euclidia Fioravante, acredita que
a adesão se deu, principalmente,
pelo trabalho do Seas (Serviço Es-
pecializado em Abordagem Soci-
al), que intensificou as aborda-
gens e ampliou o horário de tra-
balho, e pela parceria inédita com

Abordagem das pessoas em situação de rua foi ampliada

Prefeitura/CCS

a Guarda Civil. Os educadores
sociais estiveram nas ruas até à 0h
(meia-noite), e uma equipe de guar-
das-civis atuou das 18h às 6h.

"Nosso plano de ação para
proteger as pessoas em situação
de rua nessa onda de frio foi além
da ampliação das vagas de per-
noite. Nosso Serviço de Aborda-
gem foi intensificado. Nos reuni-
mos com a Guarda e atuamos em
parceria. É preciso atuar com
muita dedicação e respeito nes-
sas abordagens, para que os que
precisam realmente sejam levados
aos abrigos, protegidos do frio,
em locais apropriados, com ba-
nho e refeição.”, ressalta Euclidia.

O Centro Pop (Centro de Re-
ferência Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua) tam-
bém intensificou os encaminha-
mentos para as vagas, e as ações
contaram com auxílio de volun-
tários da sociedade civil, que rea-
lizam ações solidárias com essa
população. Os voluntários cola-
boraram conversando e infor-
mando às pessoas para que pu-
dessem ser dirigidas aos abrigos.

CCCCCONSTRUTORAONSTRUTORAONSTRUTORAONSTRUTORAONSTRUTORA

Pagano estreia em Piracicaba
com apresentação a corretores

A Construtora Pagano e a
Aguassanta Desenvolvimento Imo-
biliário realizam nesta quinta-feira
(5), o meeting de corretores da
empresa que estreia em Piracica-
ba neste mês de aniversário da
cidade. O evento de apresentação
ocorrerá no Reserva Jequitibá, a
partir das 18h30, no Garden
Mall Reserva Jequitibá, à ave-
nida Cezira Giovanoni Moreti, 755.

Mais nobre e inovador bairro
planejado de Piracicaba, por seus
projetos sustentáveis e de espaços
diversificados que vão do uso cor-
porativo ao residencial, passando
pelas áreas de serviços e conveni-
ências, o Reserva Jequitibá ganha-
rá, em breve, um novo condomínio
de casas, moderno e exclusivo.

Em quase quatro décadas de
existência, a Pagano construiu 39
empreendimentos e entregou mais
de 10 mil imóveis. O crescimento
dos últimos anos estruturou o
novo passo, que é a chegada a Pi-
racicaba e a ampliação do raio de
atuação. As vendas da construto-
ra cresceram 400% de 2018 para
2020. Para 2021, a previsão é de
aumento de 85% nas vendas. Um
salto de 845% do VGV (Valor Ge-
ral de Vendas) em três anos.

O sucesso dos primeiros em-
preendimentos lançados na dé-
cada de 1980 em Ribeirão Preto
impulsionou a ampliação da atu-
ação da Pagano para outras ci-
dades da região. Atualmente, está
presente em mais 11 cidades:
Araraquara, Cravinhos, Descal-
vado, Franca, Matão, Piracicaba,
Santa Rita do Passa Quatro, São
Carlos, São Joaquim da Barra,
Sertãozinho e Taquaritinga.

Nesses 37 anos de atuação no

mercado da construção civil, a
Construtora Pagano foi crescendo
gradativamente, sempre traba-
lhando com ética e profissionalis-
mo, comprometida com a excelên-
cia e buscando oferecer aos clien-
tes todas as tendências do setor.

RESERVA JEQUITIBÁ -
O Reserva Jequitibá é um bairro
completo e planejado, consolida-
do como multiuso por concentrar
condomínios de alto padrão,
grandes empresas, mall de servi-
ços, espaço para eventos sociais e
corporativos, institutos de pesqui-
sas, colégios e faculdades, além
de aceleradoras e incubadoras.

Reconhecido como um dos
principais polos de desenvolvimen-
to e valorização de Piracicaba, o
Reserva Jequitibá conta atualmente
com a sede da Raízen, Torre Cor-
porativa Office Reserva Jequitibá,
Garden Mall de Serviços, Parque
Jequitibá, Colégio CLQ, Fatec, Ins-
tituto Federal de Educação e os re-
sidenciais Alphaville, Villa D’Áquila
e Villa Bela Vista. Abriga também o
mais representativo ecossistema de
startups ligadas ao agronegócio
brasileiro, destacando-se o Parque
Tecnológico de Piracicaba, o Pulse
Hub/Raízen e AgTech Garage.

AGUASSANTA DI - Criada
para desenvolver a essência imobi-
liária da holding do Grupo Cosan,
a Aguassanta Desenvolvimento
Imobiliário é uma empresa compro-
metida com projetos de uso misto
altamente sustentáveis e de baixo
impacto ambiental.  Seu foco de in-
vestimentos se concentra em áreas
com grande potencial de cresci-
mento e valorização no interior
paulista e próximos a centros ur-
banos e principais vias de acesso.

ARRECADAÇÃO - A Prefei-
tura, por meio do Fussp (Fundo
Social de Solidariedade de Piraci-
caba), também coordenou arreca-
dação emergencial entre os dias 27
e 28/08, de agasalhos e itens de
inverno, junto a grupos da socie-
dade civil. Em reunião na noite de
26/08, proposta pelo poder públi-
co, estiveram presentes represen-
tantes do Exército de Formigui-

nhas, Filhos do Brasil, Aliança de
Misericórdia, Diocese de Piracica-
ba, Igreja Presbiteriana e projeto
Coração de Rua. Foram definidos
nove pontos de arrecadação com
esses grupos. Além das doações
direcionadas à Central de Proje-
tos do Fussp, o Exército de Formi-
guinhas distribuiu itens arrecada-
dos em dez comunidades e con-
junto habitacional da cidade.
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Academia ao ar livre: obras
da estrutura concluídas

A estrutura está pronta para receber os equipamentos

Prefeitura/CCS

As obras da estrutura para
abrigar a academia de ginástica ao
ar livre no bairro Santa Fé II estão
concluídas. Sob coordenação da
Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente), a es-
trutura ocupa uma área de 359,72
metros quadrados, entre as ruas
Carlos Chagas e Poços de Caldas.

A intervenção foi executa-
da pela empresa Costa & Costa
Construtora Ltda. A academia

ao ar livre é uma solicitação do
vereador Paulo Campos. O pró-
ximo passo será a instalação dos
equipamentos da academia.

Segundo a Divisão de Obras
Civis da Sedema, foram executa-
dos os muros de contenção para
nivelamento do piso; construídos
passeio em concreto e bases em
concreto para academia, instala-
ção de iluminação e bebedouros e
plantio de grama esmeralda.
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Organizador proíbe a entrada da força-tarefa e será multado

Bar interditado no Cecap

Força-tarefa

A força-tarefa criada pela
Prefeitura para coibir o desrespei-
to aos protocolos de prevenção à
Covid-19 foi proibida de entrar
numa festa que aconteceu no últi-
mo sábado (31), em chácara no
distrito de Tupi. O organizador do
evento, já conhecido da força-ta-
refa por ser reincidente, será au-
tuado e multado, assim como o
proprietário do imóvel e os músi-
cos que participavam da ativida-
de irregular, todos conhecidos pela
força-tarefa. Não foi possível iden-
tificar quantas pessoas estavam
aglomeradas no local. Essa foi a
principal ocorrência registrada
durante blitz noturna, que aconte-
ceu de 30/07 a 1º/08, com a fiscali-
zação de 49 eventos, que resultaram
em 4 notificações e 5 interdições.

Por meio de denúncia anô-
nima, a força-tarefa interditou

outra festa clandestina realizada
no bairro Taquaral, também no
sábado, que reunia aproximada-
mente 60 pessoas. Neste caso não
houve resistência e o proprietá-
rio do local receberá um auto de
infração. Na sexta-feira, 30/07,
a equipe interditou as atividades
de um bar/adega no bairro Ce-
cap que promovia aglomeração.

SEGUEM PROIBIDOS -
Segundo o Plano São Paulo do
Governo do Estado, os eventos
que geram aglomerações – casas
noturnas, shows de médio e gran-
de porte, competições esportivas
com público, etc, continuam proi-
bidos, com possibilidade de rea-
bertura condicionada aos resul-
tados de eventos modelo, sob su-
pervisão das autoridades de saú-
de e averiguação pelo Centro de
Contingência do Coronavírus.

PARA DENUNCIAR - As
denúncias sobre festas clandes-
tinas e aglomerações podem ser

feitas pelos telefones 199 (Defe-
sa Civil), 153 (Guarda Civil) e
3426-1996 (Pelotão Ambiental)
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Pedro Kawai destaca atuação da Frente Parlamentar de Cultura
O vereador Pedro Kawai

(PSDB) fez uso dos cinco minu-
tos regimentais, como líder par-
tidário, nesta segunda-feira (2),
durante a 19ª reunião ordinária,
para destacar o trabalho da Fren-
te Parlamentar de Cultura, na fis-
calização do acervo de cultura
existente no Engenho Central.

“A Frente Parlamentar de
Cultura recebeu uma denúncia
que na faxina realizada havia al-

guns materiais que não deviam ser
descartados. O secretário Adolpho
Queiroz se colocou à disposição
para gente estar olhando. A gente
não pode se privar de exercer a
função de vereador. Quero regis-
trar que a frente parlamentar agiu
conforme as orientações, quero aqui
registrar que nós vamos continuar
trabalhar para que Piracicaba con-
tinue melhorando”, ressaltou.

O vereador destacou também

o trabalho conjunto com o Exe-
cutivo. “De fato, em toda secre-
taria, em toda gestão, existem me-
lhorias a serem feitas e algumas
melhorias, na ansiedade de ser
feita, são extrapoladas, são pas-
sadas algumas coisas por puro
desconhecimento. O importante é
que essa Casa tem que ter uma
boa relação com o Executivo, sim.
Alguns secretários, infelizmente,
ainda não entenderam como fun-

ciona a relação com a Casa”, dis-
se. Sobre o Engenho Central, Pe-
dro Kawai parabenizou a recupe-
ração do local. “Foram feitos vári-
os investimentos, melhorias de pré-
dios, troca de piso. É um planeja-
mento a longo prazo”, concluiu.
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Vereadoras abrem semana de divulgação
A Semana de Divulgação da Lei Maria da Penha foi aberta segunda, pela TV Câmara, com as vereadoras Rai de Almeida e Silvia Morales

Proposta pela Procuradoria
Especial da Mulher da Câmara
Municipal de Piracicaba, a Sema-
na de Divulgação da Lei Maria
da Penha foi aberta segunda-fei-
ra (2), pela TV Câmara, com as
vereadoras Rai de Almeida (PT)
e Silvia Morales, do mandato co-
letivo A Cidade é Sua (PV), auto-
ras do requerimento 2/2021. A
atividade contou com a coorde-
nadora do Cram (Centro de Re-
ferência de Atendimento à Mu-
lher), Marilda Soares, e da repre-
sentante do Conselho Municipal
da Mulher, Luana Bruzasco.

A vereadora Rai de Almeida
(PT) louvou os avanços da Lei
Maria da Penha, mas também des-

tacou ainda há muito a ser feito
para que cultura da violência con-
tra as mulheres deixe de existir.
“Nós precisamos mudar essa cul-
tura que está tão introjetada, cris-
talizada na nossa sociedade, que é
estrutural”, disse a parlamentar.

Muitas dessas violências,
de acordo com a vereadora, se
dão em razão do patriarcado,
“um sistema que vê o homem
sobrepondo-se à mulher, com
poder de decisão, poder econô-
mico, e que submete as mulhe-
res a seu mando”, completou.

Para a parlamentar, a edu-
cação das futuras gerações, um
dos focos da Lei Maria da Pe-
nha, é indispensável para que a

sociedade entenda a importân-
cia de se evitar a violência.

A vereadora Sílvia Morales
ponderou que, apesar de a lei ser
conhecida pela maioria das pesso-
as, “ainda há muito o que se fa-
zer”, e destacou os avanços no
combate à violência contra a mu-
lher em Piracicaba. Ela citou como
exemplos a criação do Conselho
Municipal da Mulher, da Procu-
radoria Especial da Mulher da Câ-
mara, da Rede de Proteção de
Combate à Violência contra a Mu-
lher e a Patrulha Maria da Penha.

Ela também destacou a impor-
tância de que sejam oferecidos me-
canismos para que as mulheres, de
fato, se empoderem “para que não

tenham medo de denunciar o
agressor ou de levar o processo
adiante, por conta de quaisquer
dependências, sejam financeiras ou
emocionais”, e citou programas e
projetos em outras cidades, como o
"Tem Saída", na cidade de São Pau-
lo, que ajuda as mulheres vítimas
de agressão a conseguirem empre-
go, e a "Escola de Homens", no esta-
do do Rio de Janeiro, uma espécie
de terapia em grupo que ajuda os
homens agressores a entenderem as
motivações de seus atos violentos.

Marilda Soares, coordenado-
ra do Cram, lembrou que existem
datas comemorativas e alusivas às
mulheres no município, mas que
"este é o primeiro ano em que há,

oficialmente, dentro da Câmara
Municipal de Piracicaba um
evento como esse, uma semana
dedicada a divulgar a temática".

Ela frisou que a violência
contra a mulher não é apenas um
problema de uma parcela da po-
pulação, mas sim de toda a soci-
edade. "Onde há violência, há
uma sociedade adoecida, que
precisa ser pensada, repensada
e cuidada em outros moldes".

De acordo com Marilda, ao
longo de cinco anos, o Cram aten-
deu mais de 1.200 casos, entre re-
ferenciados e pontuais. No entan-
to, ela acredita que os números se-
jam ainda maiores, "seja por conta
da dificuldade em acessar o serviço,

seja porque desacreditam nas polí-
ticas públicas ou porque a violência
já foi tão naturalizada que essas
mulheres têm dificuldade em acre-
ditar que algo possa efetivamente
ser feito no sentido de protege-las".

Luana Bruzasco, membro do
Conselho da Mulher de Piracica-
ba, defendeu a centralidade de uma
abordagem multidisciplinar, a exem-
plo da que é feita pelo Cram. "Quan-
do a lei foi desenvolvida, muito se
falava, e muito se fala ainda hoje,
sobre as penas na esfera criminal.
No entanto, o Cram vem numa or-
dem inversa, que a lei também pre-
vê, que é o atendimento e o foco
na mulher, como ajudar a mulher
a romper o ciclo da violência."

MMMMMULHERULHERULHERULHERULHER

Vereadora quer ampliar medidas de proteção
A vereadora Ana Pavão

(PL), em seu pronunciamento
durante a 19ª reunião ordiná-
ria, segunda-feira (2), destacou
seu trabalho de proteção à mu-
lher. Ela citou uma reunião com
a deputada Maria das Rosas
(Republicanos), juntamente com
o vereador André Bandeira
(PSBD), na qual foi conversado
sobre a patrulha Maria da Penha.

"Ela nos colocou em conta-

to com a secretária nacional de
Políticas Públicas para Mulhe-
res, Cristiane Brito, que já fa-
lou que pode ser ou não im-
plantada em nossa cidade, em
número de população, a patru-
lha Maria da Penha", afirmou.

Ana Pavão acrescentou ain-
da que continuará trabalhando
para que as mulheres sejam pro-
tegidas e que não passem mais
esperando até segunda-feira,

quando acontece um crime na sex-
ta-feira, para fazer a denúncia.

Ela citou também o plantio
de 254 árvores no Jardim Ori-
ente em comemoração ao aniver-
sário da cidade. "Conseguimos
fazer toda a limpeza e nós pude-
mos devolver a esse bairro, o
quanto eles querem de saúde e,
quanto ao meio ambiente, aca-
baram as queimadas que tanto
prejudicavam o local", afirmou.

Ana ainda contou que já
teve dois cânceres, um de apên-
dice e um no baço, e aguarda
uma biopsia do pulmão. "O re-
sultado pode ser positivo ou ne-
gativo, eu estou abrindo para
vocês, não para me vitimizar,
mas eu quero falar sobre o Deus
que eu creio, não quero que vo-
cês tenham dó, mas orem por
mim, se eu precisar passar por
uma quimioterapia", finalizou.

Assessoria Parlamentar

O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) esteve na tar-
de de segunda-feira (2) na
Sedema (Secretaria Munici-
pal de Defesa do Meio Ambi-
ente), para se reunir com o
titular da pasta, Alex Gama
Salvaia. Na oportunidade, tra-
taram sobre assuntos relati-
vos à Secretaria, tendo como
foco principal a discussão
sobre a coleta de lixo como
um serviço essencial presta-

do pelo Executivo. Alex Gama
informou ao parlamentar que
a Secretaria está trabalhan-
do em prol da população, no
atendimento das demandas,
que são realizadas pelo ca-
nal 156, nos protocolos inter-
nos e externos, e ainda nos
pedidos dos vereadores.
Paulo Henrique se colocou à
disposição em ajudar, "naqui-
lo que for possível", dentro de
suas condições de legislador.

MEIO AMBIENTE
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Com o objetivo de compati-
bilizar as regras de coleta de lixo
com a Lei Federal 14.026/2020,
que trata do saneamento básico,
o Executivo encaminhou à Câ-
mara Municipal de Piracicaba o
projeto de lei complementar 9/
2021. A propositura deu entrada
na Casa durante a 19ª reunião
ordinária, segunda-feira (2), e
agora tramitará pelas comissões
internas antes de ir à votação.

O teor do projeto motivou uma
reunião da Mesa Diretora da Câ-
mara com membros do Executivo,
na tarde desta segunda-feira. A
preocupação é que a proposta irá
gerar aumento de custos à popu-
lação em um momento que a eco-
nomia ainda se recupera por con-
ta do impacto da pandemia.

Na sala da presidência da Câ-
mara, estiveram o secretário de
Governo, Carlos Beltrame, o pro-
curador-geral do município, Fá-
bio Dionísio, a assessora do gabi-
nete do prefeito, Juliana Bacca-

PLCPLCPLCPLCPLC

Regra federal encarece coleta de lixo
Propositura deu entrada segunda (2) e Mesa Diretora demonstra preocupação sobre o aumento de custos à população na pandemia

Vereadores se reuniram com representantes do Executivo
para buscar contrapartida ao aumento nos custos da população

Fabrice Desmonts

rin, e a chefe da Divisão de Resí-
duos Sólidos, Celise Romanini.

A reunião teve a presença dos
vereadores que compõem a Mesa
Diretora, que além de Gilmar Rot-
ta na presidência, tem Acácio Go-
doy (PP) como vice-presidente; Ana
Pavão (PL) como primeira-secretá-
ria; Pedro Kawai (PSDB) como se-
gundo-secretário; Thiago Ribeiro
(PSC) como suplente da vice-presi-
dência; e Alessandra Bellucci (Re-
publicanos), suplente da segun-
da-secretaria. Também partici-
pou o líder do governo na Câma-
ra, Zezinho Pereira (Democrata).

Com a nova legislação em vi-
gor, os valores para usos comer-
cial e industrial passariam de R$
523,55 para R$ 674,88 (coleta e
remoção do lixo diária) e de R$
349,03 para R$ 449,92 (coleta e
remoção do lixo alternada).

Além disso, as cobranças
passariam de R$ 261,78 para R$
337,44 (coleta e remoção diária)
e de R$ 174,52 para R$ 224,96

(alternada) para uso residenci-
al, misto, territorial, de templos
religiosos, entidades recreativas,
desportivas, sociais, filosóficas,
culturais, clubes de serviço e ce-
mitérios sem fins lucrativos.

A base de cálculo utilizada pela
prefeitura tem como referência
entre janeiro e dezembro de
2020, quando os custos estima-
dos dos serviços foram de R$
55.303.132,25, referentes ao que foi
pago pelo Executivo à empresa
Ambiental, responsável pela conces-
são do serviço na cidade. A estima-
tiva da prefeitura é que a cidade
tenha 210 mil imóveis em 2022.

CONTRAPARTIDA – O
presidente da Câmara, Gilmar
Rotta, defende que o Executivo
apresente uma contrapartida em
relação aos custos gerados para
a população. Embora o chefe do
Legislativo entenda que a alte-
ração e elevação dos valores es-
tejam condicionadas à mudan-
ça da lei federal, ele cobra da Pre-

feitura a introdução do Refis,
para refinanciamento de dívidas.

Rotta é autor do projeto de lei
complementar 1/2021, aprovado na
Câmara para criar “Sistema de Fa-
cilitação Tributária no Município”,
mas vetado pelo Executivo. Em 18
de maio, o Legislativo acatou o veto,
mas pediu diálogo a respeito de in-
centivos fiscais com o objetivo de
criar opções de financiamento para
quem convive com dificuldade fi-
nanceira por conta da pandemia.

Durante a reunião de segun-
da-feira (2), Rotta também recla-
mou do curto período para apre-
ciação do PLC 9/2021. “O projeto
entrou hoje e tem que ser votado
até dia 10 do mês que vem, tive-
mos uma reunião com o Executi-
vo, que irá conversar com os vere-
adores, mas temos um prazo me-
nor de 30 dias para votar, então
não venham falar que o projeto
ficou ‘pendurado’ aqui”, disse.

Primeira-secretária da Mesa
Diretora, a vereadora Ana Pa-

vão (PL) externou sua preocu-
pação em relação à propositura
de mudança nas regras de cole-
ta de lixo e que irá gerar novos
custos à população. “Nós conver-
samos com o secretário do Meio
Ambiente em 2 de junho sobre essa
questão e gostaria de lembrar que

este aumento é resultado de uma
decisão presidencial”, destacou.

Após a entrada na 19ª reunião
ordinária, o Departamento Legis-
lativo da Câmara remeteu o proje-
to – já nesta terça-feira (3) – à CLJR
(Comissão de Legislação, Justiça e
Redação) para emissão de parecer.

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Conselho debate formação na Escola do Legislativo
O Conselho da Escola do

Legislativo “Antonio Carlos
Danelon – Totó Danelon”, da
Câmara Municipal de Piracica-
ba, discutiu a importância de
debater temas que geram polê-
mica a fim de promover a for-
mação educacional do cidadão.
A reunião mensal do Conselho
foi realizada on-line, na manhã
de terça-feira (3), e todos os
membros estavam presentes.

Propostas de palestras, ro-
das de conversa e cursos foram
apresentadas e debatidas entre os
membros do Conselho. Os temas
“As possibilidades interdiscipli-
nares na educação na diversida-

de das pessoas com deficiência”,
“Política, região e futebol se dis-
cute sim!” e “Diversidade Sexual
e Legislação LGBTI” serão abor-
dados futuramente pela Escola.

A diretora da Escola do Legis-
lativo, vereadora Silvia Morales, do
mandato coletivo A Cidade é Sua
(PV), destacou que os temas apre-
sentados vêm de questões da atua-
lidade e a discussão é necessária.

Foi decidido que as rodas de
conversa que irão abordar “políti-
ca, religião e futebol” terá media-
dores para manter o caráter im-
parcial e trazer os olhares sobre os
temas. “Nossa métrica é o respeito
e a mediação é para isso”, frisou

a professora Heliani Berlatto
(Esalq/USP), conselheira da Escola.

Para o professor Josué
Adam Lazier (Unimep), os temas
são pertinentes e as pessoas en-
volvidas estão qualificadas e sa-
bem fazer a abordagem. “Temos
que formar o cidadão, educá-lo,
e essa é a melhor via para não
ficar no achismo”, afirmou.

Os vereadores Pedro Kawai
(PSDB) e Josef Borges (Solidari-
edade), coordenador e conse-
lheiro da Escola, respectivamen-
te, reforçaram a importância da
questão educacional dos temas.
“Além do preconceito, tem a ig-
norância porque as pessoas sa-

bem do tema superficialmente
e quanto mais ignorância, mais
preconceito tem”, disse Josef
Borges. Já Pedro Kawai, desta-
cou que os temas que serão
abordados em formato de cur-
so são uma questão educacional
e a Escola está “fomentando a
educação de como se comportar
numa sociedade, em pleno 2021".

O Conselho da Escola do Le-
gislativo é formado pela vereado-
ra Silvia Morales (PV), diretora,
pelo vereador Pedro Kawai
(PSDB), coordenador, e pelos
conselheiros Heliani Berlatto, Jo-
sué Adam Lazier, Josef Borges
(Solidariedade) e Bruno Didoné.
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2
banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Con-
tato (19) 983657145.
------------------------------------------
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 d i reto
proprietário, a cinco minutos do
Centro. Ideal para depósito, com
450 metros quadrados, com me-
zanino. Escritório em 2 pisos.
Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
ALUGA-SE  apartamento Praia
Grande, cel: 99101-8784.
------------------------------------------

VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
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.
------------------------------------------

MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE –
O Lar dos Velhinhos de Piracica-
ba oferece por contribuição ou
permuta. Av.: Renato Wagner,
770. Telefone e Whatzapp (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
------------------------------------------
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  chevro le t  c lass ic
2013 com 4 portas 15000+ as-
sumir parcelas - maiores infor-
mações 19 991911944.
------------------------------------------

SR. VALDEBRANDO CONTARINI
faleceu ontem, nesta cidade, con-
tava 84 anos, filho dos finados
Sr. Fermino Contarini e da Sra.
Natalia Zambão, era casado com
a Sra. Lucia Mazarin Contarini,
deixa os filhos: Sandra Apareci-
da Contarini Carlini, viúva do Sr.
Luiz Carlini; Osmir Contarini, ca-
sado com a Sra. Angela Maria de
Arruda Contarini; Idineia Contarini
e Marcos Contarini. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 10h30 do Ve-
lório do Cemitério Municipal de
Charqueada – SP, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LAZARA CRESPIM DA SIL-
VA LIMA faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 62 anos, filha dos
finados Sr. Joaquim Crespim da
Silva e da Sra. Maria Martimiana
da Silva, era casada com o Sr. Au-
reliano Bezerra Lima; deixa os fi-
lhos: Itamar Aparecida da Silva
Lima de Arruda, casada com o Sr.
Carlos Leandro de Arruda; Vini-
cius da Silva Lima, casado com a
Sra. Renata Helena Morato Lima;
Otavio Augusto da Silva Lima, ca-
sado com a Sra. Paola Lima e Pe-
dro Rafael da Silva Lima. Deixa ne-
tos, demais familiares e amigos. Seu

sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 10h30 da sala
01 do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. OSVALDO AIRES DE OLIVEI-
RA faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 82 anos, filho dos
finados Sr. Felisbino Aires de Oli-
veira e da Sra. Carolina da Silva
Aires, era casado com a Sra. Te-
resinha Aires de Oliveira; deixa
o filho: Stefan Aires de Oliveira.
Deixa irmãos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 da sala “A” do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. SIDNEY FERRAZ faleceu ante-
ontem, nesta cidade, contava 61
anos, filho dos finados Sr. Jose Fer-
raz e da Sra. Ruth de Camargo Fer-
raz, era casado com a Sra. Rosan-
gela Teresa Vitti Ferraz; deixa os
filhos: Michele Vitti Ferraz, casada
com o Sr. Rapahael Gomes Duarte e
Fernanda Cristina Vitti Ferraz. Dei-
xa netos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às

10h30 do Velório da Saudade,
sala 08, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO JOSE GUARNIERI
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 66 anos, filho dos fina-
dos Sr. Antonio Guarnieri e da
Sra. Amelia Formaggio Guarnie-
ri, era casado com a Sra. An-
dreia Veridiana Reis Guarnieri;
deixa os filhos: Anna Clara Reis
Guarnieri; Edgar Guarnieri, casa-
do com a Sra. Camila e Eloina Fer-
nanda Guarnieri. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala
07 para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. THERESINHA DE BARROS
BORTOLETO faleceu ontem, nes-
ta cidade, contava 93 anos, filha
dos finados Sr. João Maciel de Bar-
ros e da Sra. Anna Barbosa de
Barros, era casada com o Sr. Ro-
dolpho Bortoleto; deixa os filhos:
Sueli Aparecida Bortoleto Miyata,
casada com o Sr. Massaru Miyata;
Paulo Cesar Bortoleto, casado com
a Sra. Flavia Fajardo Bortoleto e
Eloisa Elena Bortoleto. Deixa netos,

bisnetos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala
02 para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PASTOR JOSE PEDRO DE AL-
CANTARA NETO faleceu ontem,
nesta cidade, contava 77 anos, fi-
lhos dos finados Sr. João Pedro
de Alcantara e da Sra. Josefa
Florência de Alcantara, era casa-
do com a Sra. Maria Aparecida
Bueno de Alcantara; deixa os fi-
lhos: Josias Bueno de Alcantara,
casado com a Sra. Josemara Cris-
tina Munhoz de Alcantara; Josué
Bueno de Alcantara; Joselias Bu-
eno de Alcantara, casado com a
Sra. Nilda Rosa da Silva Alcantara
e Josiel Bueno de Alcantara, ca-
sado com a Sra. Daniele Maria da
Silva Alcantara. Deixa netos, bis-
netos, demais familiares e amigos.
Seu velório ocorrerá hoje, das
06h30 às 11h00 na Igreja Assem-
bleia de Deus sito à Rua Bom Je-
sus nº 40 em Rio das Pedras – SP,
seguindo para o Velório da Sau-
dade de Piracicaba, sala 04, onde
será velado até às 15h00 e poste-
riormente sepultado no Cemitério
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ARNALDO MARIA COLETTI
faleceu anteontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 71 anos de idade e
era casado com a Sra. Vandinha
Forti Coletti. Era filho do Sr. Ayrton
Jose Coletti e da Sra. Terezinha de
Campos Coletti, ambos falecidos.
Deixou as filhas: Tatiana Jerusa Co-
letti Arthur casada com Rodrigo Ar-
thur e Samanta Carolina Coletti ca-
sada com Albert. Deixa ainda netos
e demais parentes. O seu sepulta-
mento deu-se ontem  as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
“C” do Cemitério Parque da Ressur-
reição, para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ARNALDO COELHO BARBO-
SA faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba 52 anos de idade e era
casado com a Sra. Leonora Mato-
so de Oliveira. Era filho do Sr. An-
tônio do Carmo Lopes da Silva e
da Sra. Rosalina Coelho Barbosa,
ambos falecidos. Deixou o filho:
Leandro. O seu sepultamento dar-
se-á hoje as 10:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Munici-
pal de Vila Resende - Sala 02,  para
a referida necrópole, onde será
inumado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ODILA LONGATO faleceu
anteontem  na cidade de Piraci-

caba, aos 107 anos de idade e
era viúva do Sr. Sylvio Longato.
Era filha do Sr. Cezarino Ferraz
de Toledo e da Sra. Hermínia Fer-
raz de Toledo, ambos falecidos.
Deixou os filhos: Antônio Longato
casado com Dilma Vicino Longato
e Jose Ismael Longati, já falecido
que foi casado com Maria Helena
Longati.  Deixa ainda 06 netos, 07
bisnetos e 07 tataranetos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
15:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 04,
para a referida necrópole, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ADELINO OZORES JUNIOR
faleceu ontem na cidade de São
Pedro, aos 94 anos de idade e era
viúvo da Sra. Alda Carnelos Ozo-
res. Era filho dos finados Sr. Ade-
lino Ozores e da Sra. Angela Go-
mes Ozores. Deixa os filhos: Pau-

lo, Sonia, Ricardo, Carlos e Adeli-
no (falecido). Deixa netos, bisne-
tos e demais parentes. O seu se-
pultamento deu se ontem ás 14:00
hs saindo a urna mortuária do Ve-
lório Memorial Bom Jesus – sala 1
seguindo para o Cemitério Munici-
pal naquela localidade onde foi inu-
mado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA DA GLORIA ARRU-
DA CAMPANHOLE faleceu ontem
na cidade de São Pedro, aos 66
anos de idade e era viúva do Sr.José
Valentim Campanhole .Era filha dos
finados Sr.Juvenal de Arruda e da
Sra.Malvina Barbosa de Arruda
.Deixa as filhas : Eléia Karina e Ma-
rislene Kety .Deixa netos e demais
parentes.  O seu sepultamento deu
se ontem ás 13:00 hs no Cemitério
Municipal naquela localidade onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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