
INSENSÍVEL
O presidente que conduz

um genocídio durante a pan-
demia, Jair Bolsonaro, fez crí-
ticas ao ex-prefeito Bruno Co-
vas, que faleceu após uma luta
contra o câncer. Tristeza.

DEFESA
"Meu pai sempre foi um ho-

mem sério e fez questão de me
levar ao Maracanã no fim da sua
vida para curtirmos seus últi-
mos momentos juntos. Isso é
amor! Bolsonaro nunca enten-
derá esse sentimento", escreveu
Tomás Covas, filho de Bruno.

DESUMANO
Bolsonaro tem um histórico

de falas desumanas e desrespeito-
sas, já desejou a morte de FHC em
entrevista na TV, uma saga que
mistura psicopatia com falso pa-
triotismo. Está fazendo escola em
Piracicaba? Perguntar não ofende,
mas parece que sim, infelizmente.

CALADINHO
Paladinos da moral e hones-

tidade, agora, elogiam corruptos,
defendem criminosos e fazem par-
te das ações neofascistas em Pira-
cicaba. Os ossos se movem nos tú-
mulos. Imaginam quais são?

200 DIAS — I
Este Capiau perguntou ao ex-

prefeito Barjas Negri (PSDB) —
ao lado do “ex-ministro” Miro-
mar Aparecido Rosa, o Miro — o
que ele achou dos 200 dias do go-
verno Luciano Almeida (DEM). O
tucano foi curto e grosso: “Espe-
ro que tenha dado tempo de ler
os relatórios com cinco mil pági-
nas apresentados na comissão
de transição em dezembro 2020.
Afinal, ler 25 páginas por dia
não é um sacrifício grande”.

200 DIAS — II
De leve, se é que este Capiau

— idoso e cansado — entendeu,
foi uma resposta ao artigo do pre-
feito Luciano na edição do dia 29
de julho passado, página A4. O tex-
to assinado pelo prefeito Luciano
Almeida (DEM) deu uma página
deste jornal, formato padrão, in-
clusive ilustrado com várias fotos.

200 DIAS — III
Nas redes sociais, sobre os

200 dias da Administração Mu-
nicipal sob Luciano Almeida
(DEM), o chefe do Executivo não
consegue muitos elogios. O “Pira
sem direção” já está na terceira
edição e destaca matérias publica-
das pelos jornais A Gazeta e Jornal
de Piracicaba. “Há 200 dias sem
governo”, destacam os críticos.

REPÚDIO — I
Por iniciativa do vereador

Walter dos Santos – Nego Walter
(PSB), o plenário da Câmara Mu-
nicipal de Guarujá aprovou moção
de repúdio em virtude da instala-
ção de Praça de Pedágio na Rodo-
via Padre Manoel da Nobrega e
pela instalação do CPP (Centro de
Progressão Penitenciária), na re-
gião Metropolitana da Baixada
Santista. Parece, ou é engano deste
Capiau, foi o que fez a Câmara de
Piracicaba em relação aos temas?

REPÚDIO — II
A Baixada Santista, no últi-

mo dia 30, completou 25 anos
como a primeira Região Metropo-
litana do Brasil, tendo sido insti-
tuída em 30/07/1996. Juntos, os

municípios que a integram somam
aproximadamente 1 milhão e
800 mil habitantes, sendo a 17ª
região mais populosa do País.

REPÚDIO — III
O que seria motivo de come-

moração para os moradores da
Baixada Santista, virou razão de
repúdio após as novas determina-
ções do Governo do Estado de São
Paulo que trarão mais gastos e
preocupações para a região, e pior,
sem  a anuência da população lo-
cal que sequer foi consultada.

TREVISAN
Quanto a suspensão do Hos-

pital Veterinário, o vereador La-
ércio Trevisan Junior (PL) escre-
veu a este Capiau: “É lamentável o
fato ocorrido, pois os fatos já fo-
ram definidos na gestão anterior,
e agora acontece isso, onde está a
verdade?” Além da pergunta, o
vereador Trevisan informa que
“vou entrar com um Requerimen-
to para questionar tal fato e, quan-
to à minha vereança, continua
sempre na defesa dos animais
também, é só ver as leis existentes
de minha autoria, que dá pra en-
tender a melhora, principalmente
na época da reforma e ampliação
do canil, a construção do gatil,
indicação minha e compromisso
do secretário Pedro de Mello”. Tre-
visan foi autor da moção de apelo
para a construção do hospital ve-
terinário ao Governo do Estado.

GREVE
A adesão à greve sanitária nas

Etecs e Fatecs, iniciada em 2 de
agosto, já mostra expressivo cres-
cimento. Das cerca de 50 unida-
des com adesões no primeiro dia,
há 74 unidades no movimento, de
acordo com mapeamento fechado
com dados recebidos pelo Sindica-
to da categoria (Sinteps) até dia 3.
A greve sanitária caracteriza-se pela
recusa ao trabalho presencial, en-
quanto a pandemia não estiver sob
controle, com o prosseguimento das
aulas remotas. O Sindicato fará
assembleia geral sábado (7).

VETERINÁRIO — I
O prefeito Luciano Almeida

(Democratas) respondeu ao que
definiu de “ataques orquestrados”
depois que o Governo do Estado
disse que Piracicaba não será con-
templada no programa Meu Pet, o
que, na prática, receberia recur-
sos para construção de um hospi-
tal veterinário na cidade. “Já en-
trou na pauta das pessoas que nada
fazem a eleição de 2022”, disse.

VETERINÁRIO — II
Almeida justificou que, pelos

custos operacionais, estimados em
R$ 150 mil ao mês, com a previsão
de realizar 15 castrações ao dia, o
programa do Estado não resolve o
problema da falta de acesso das
camadas mais pobres da popula-
ção ao serviço que hoje já é ofere-
cido no CCZ (Centro de Controle
de Zoonoses), mas têm dificulda-
de de chegar até o local por conta
da distância. “Não faz sentido uma
estrutura desta no fim do mundo”,
disse, ao lembrar que área doada
fica no Jardim Terra Rica III.

VETERINÁRIO — III
A solução, acrescentou o pre-

feito, está na possibilidade de es-
tabelecer parcerias com clínicas
na cidade, criando uma rede mais
ampla para atender a população
que precisa do serviço público nos
cuidados dos animais. Almeida
elogiou, ainda, a atuação da ve-
readora Alessandra Bellucci (Re-
publicanos), “que tem buscado op-
ções de melhoria nesta área cons-
tantemente”, e criticou quem fi-
cou “16 anos no governo e não
faz absolutamente nada para a
melhoria da saúde dos animais”.

Edição: 20 páginas

CHARGE DO CAPIAU
Não faltam charges nas re-

des sociais para críticas ao Go-
verno Federal, também ao Es-
tadual e os artistas locais estão
pensando muito no Governo
Municipal. Apenas críticas com
humor, aliás, para o professor

Adolpho Queiroz, titular da Se-
mac, assunto que o empolga e
pode-se dizer que o Salão Inter-
nacional de Humor de Piracicaba
(SIHP) é parte da sua vida. Va-
mos às charges, colaboradores
deste idoso e cansado Capiau.

Redes Sociais

Divulgação

MOMBUCA CONTRA COVID-19
Foi realizada, na Câmara Municipal de Mombuca, reunião da equipe da Saúde com vereadores e o prefeito Formiguinha. O encontro
foi marcado pela presidente Mariane Messias e pelos vereadores Coco, Zunga, Gigio, Ronivon e Chico Cezarin, com a diretora de
Saúde do Município, médica Maria Cristiane Nicolai, para discutirem melhorias no processo de vacinação contra a Covid-19. A18

Bebel promove audiência
pública sobre a RMP, hoje
Além da RMP (Região Metropolitana de Piracicaba), Alesp vai debater, na
mesma audiência, criação da Região Metropolitana de São José do Rio Preto

A deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) promove,
nesta quinta (5), audiência pú-
blica on-line para debater a cri-
ação das regiões metropolita-
nas de Piracicaba e São José do
Rio Preto. A audiência, que terá
transmissão pela rede da Alesp
(Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo), acontecerá

Card utilizado nas redes sociais para divulgação da importante
audiência pública na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de SP)

A convocação de uma au-
diência pública sobre o pla-
no de ações voltado à mora-
dia popular no município
será, novamente, discutida
na 20ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Piraci-
caba, na noite desta quinta
(5), a partir das 19h30. O re-

Habitação volta a ser
pauta na Câmara

querimento 701/2021, dos
vereadores Gustavo Pompeo
(Avante) e Zezinho Pereira
(Democratas), foi discutido
na segunda (2), mas acabou
não sendo votado por falta
de tempo regimental, agora
retorna para ser apreciado
em discussão única. A14

a partir das 19h e será em par-
ceria com o deputado estadual
Murici (PT), membro efetivo da
Comissão de Assuntos Metro-
politanos e Municipais daquela
Casa. A população também po-
derá participar através da pla-
taforma Zoom e o acesso é:
HTTPS://bit.ly/3ioQZim e o ID
da reunião: 6959318906. A4

Divulgação

Semuttran faz readequações
no sentido das ruas no
bairro Glebas Natalinas

A Semuttran (Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes) realiza re-
adequações nos sentidos das ruas
no bairro Glebas Natalinas. Os
ajustes no trânsito e na sinaliza-
ção das ruas foram alinhados com
representantes do bairro e as alte-
rações tiveram início na última
quinta (29). A finalização da im-
plantação do projeto de sinaliza-

ção está prevista para esta sema-
na, até sexta (6). O bairro dispõe
de muitas chácaras, geralmente
servidas por vias estreitas. O au-
mento do fluxo de veículos nos
últimos anos, após o asfaltamento
das vias, vinha provocando trans-
tornos e insegurança aos motoris-
tas. As mudanças visam melho-
rar a mobilidade dos motoristas,
bem como dos moradores locais.

Rua Angelina dos Santos Silva no Glebas Natalinas

Divulgação
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Coluna EspíritaColuna EspíritaColuna EspíritaColuna EspíritaColuna Espírita

Como os espíritos obsessores
conseguem  invadir os

templos religiosos?
Alvaro Vargas

Asegurança dos templos re-
ligiosos está diretamente
 ligada ao nível moral e

aos objetivos de seus dirigentes e
frequentadores. Várias obras es-
píritas descrevem que os abne-
gados mentores espirituais, es-
tabelecem a proteção dessas agre-
miações contra os espíritos mal-
fazejos e higienizam o ambiente,
eliminando as energias mentais
negativas, bacilos espirituais etc.
(Na Seara da Bem, Antonio C.
Tonini e Luiz A. Ferraz; Nos
Domínios da Mediunidade, An-
dré Luiz e Chico Xavier). A ne-
cessidade dessa proteção é decor-
rente da ação de espíritos moral-
mente atrasados, que provocam
uma obsessão coletiva em todos
os setores das atividades huma-
nas. Esses obsessores, são as al-
mas dos próprios homens, que
quando encarnados praticavam
iniquidades e, na erraticidade,
perpetuam os vícios e crimes que
praticavam quando encarnados.

Conforme o espírito André
Luiz (Ação e Reação, Chico Xavi-
er), as instituições no plano espi-
ritual, necessitam construir ver-
dadeiras fortificações de modo a
prevenir e evitar a entrada dos
espíritos pervertidos no mal.
Com relação às edificações terre-
nas, o espírito Antonio Tonini
(Op. cit. cap. X) esclarece que os
humanos podem adentrar na
casa espírita livremente, mas exis-
te uma triagem dos espíritos de-
sencarnados, de modo a permi-
tir apenas a entrada daqueles
que demonstrem sincera inten-
ção de aprendizado dos ensina-
mentos do Cristo. Barreiras mag-
néticas são criadas para evitar a
entrada dos vândalos espiritu-
ais, que poderiam criar tumul-
tos e dificultar a realização dos
trabalhos doutrinários e mediú-
nicos da casa. O espírito Manoel
P. Miranda (Trilhas da Liberta-
ção, cap. “Comprometimentos
Negativos”, Divaldo Franco), cita
que “embora as casas espíritas
possuam essa proteção, evitan-
do a invasão pelos grupos de es-
píritos malfazejos, isso não im-
pede que os hospedeiros de ob-
sessão, carreguem os seus co-
mensais e lhes atravessem as
áreas guardadas. Sabemos que
as fixações profundas nos cen-
tros mentais não são de fácil li-
beração. Isto posto, embora os
invasores, logrem ultrapassá-las,
sentem-lhes as constrições impe-
ditivas, no entanto, são arrasta-
das pelo imã psíquico das suas
vítimas. O que são interceptados,
são as invasões dos assaltantes
desencarnados, quando inves-
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Crônica do Beco
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Alê Bragion

O que eu vejo é
 o beco, como
Bandeira em

seu poema. Nada de
Glória, baía ou linha
do horizonte. Só o
beco – às vezes sujo,
às vezes úmido, às
vezes seco. Talvez não
haja poesia sem certa – e boa –
dose de dor no olhar do conta-
dor, do cantador que enuncia.
Não que tudo seja dor vivida,
apenas – como tão bem versou
Pessoa em seu poema de autop-
sicografia. Não a dor que o poe-
ta, fingidor, finge que tem. Mas
aquela que está na paisagem da
janela, impregnada nas coisas
das gentes e nas gentes que as
coisas têm. Aquela que tem eco
silencioso, ruidoso segredo sono-
ro em imagético obscuro degre-
do. Aquela dor que só se mostra
a quem sabe – por dentro – que,
por mais que o ambiente se am-
plie em correntes de vento, o que
há no fim das contas do interi-
or mo(vi)mento é apenas – e tão
somente – o berro, o beco.

Dizem alguns biógrafos que
Mozart compôs suas obras mais
melancólicas e espirituais em
momentos de maior estabilida-

de econômica e exterior
alegria. Outros afir-
mam que o grande
mestre do que talvez se
possa chamar de tango
argentino moderno, o
genial Astor Piazzolla,
certa vez teria afirma-
do que – apesar de ser
uma pessoa alegre –
suas músicas inevitavel-

mente eram todas tristes. Nunca
acreditei muito nessas histórias, e
meu tédio também jamais me esti-
mulou a verificar se são verdadei-
ras. Mas como elas me agradam,
aceito de bom grado que assim o
sejam – e fico com o bonito e o
doloroso que ensejam: o fato certo
que o ato criativo – profissional e
ou intuitivo – se dá por dentro, no
artista, exatamente em seu beco.

Do conjunto imenso de duas
ou mais palavras que sei da lín-
gua alemã, a palavra-beco que me
pega em cheio é “Ich”. Curta. Agu-
da. Cortante. Sem recheio.  “Ich”
raspa no âmago da gente como se
corrêssemos, em redes, as unhas
dos dedos das mãos pelas pare-
des. “Íiichi” seria, se talvez pudés-
semos tentar reproduzir ingenu-
amente o som cadente que anun-
cia no alemão o que em bom por-
tuguês de dia de semana se tra-
duziria como “eu.” Nada mais tão

estreito do que a palavra “Ich”
para materializar o que somos (ou
o que sou?) no mundo-beco em
que habita o nosso nada-eu. Tal-
vez por isso, Ich, de alguma for-
ma, se assemelhe musical e estru-
turalmente a palavra “Nichts” –
que no idioma de Nietzsche quer
justamente dizer “nada”.  Um
nada, portanto, composto do eu.

E nada somos depois do nada
da arte, da solidão do fim da es-
crita, do fim do texto, do fim do
nexo, da ausência de aplausos de-
pois do teatro fechado, da reali-
dade vivida após a peça encerra-
da, da música cantada, da plateia
saída. Somos a imateralidade do
existir que vem depois, em casa,
de um jogador de futebol que, an-
tes, em uma partida, faz um gol e
vibra num estádio de vidas cheio
que torce e grita. O que vem de-
pois? – é o beco. O que sobra e o
que sem tem é o nada de colo e
seio que fica após o quadro pinta-
do, o livro lavrado, o ser inventa-
do ao meio. Ich. Nichts. Eu. Nada.

Sou (ou somos?) sempre o que está
no depois da galeria fechada.

Das lendas que talvez sejam
reais, uma das que mais gosto e
que também não fui pesquisar se
verdadeira ou se verdade em for-
ma de ficção, conta que a grande
dama da voz, a inigualável mestra
da canção, Elis Regina, ao respon-
der como poderia ela ser e sentir-
se tão triste após cantar para um
teatro de pessoas caindo a seus pés
em adoração teria dito – em de-
claração sincera, sem ironias e, de
nada, mesquinha: “é que, depois
que o show acaba e as pessoas
vão embora, eu fico só comigo,
no camarim da vida, sozinha”. Elis,
de luz. Se real ou não, sua história é
sim tão nossa, tão minha.

De Nichts, de Ich, de Eu, de
Nada somos feitos e refeitos. Mas,
mais importante que a viagem,
talvez seja estrada. Talvez seja o
contemplar, o entender e o can-
tar, por fim, do rumo que mora
no beco: eco, real, do que temos
e seguimos – não sem um pou-
co de ficção – nesta jornada.

———
Alê Bragion, doutor em
Teoria e História Literá-
ria pela Unicamp, editor
do portal Diário do En-
genho e cronista des-
ta Tribuna desde 2017

tem, a sós, ou em grupos, sem
o contributo da energia men-
tal dos que lhes compartem os
interesses no corpo físico”.

O trabalho de desobsessão
no centro espírita é geralmente
precedido por uma análise da
complexidade da situação, pois,
ambos, obsediado e algoz, ne-
cessitam de serem atendidos. A
vítima de hoje pode ter sido o
algoz do passado em outra en-
carnação. Existem situações, em
que esse parasitismo espiritual é
tão profundo, que o processo de
desobssesão não poderia ser
abrupto, devido ao risco de cau-
sar danos na saúde da vítima.
Embora cause estranheza a pos-
sibilidade da presença de enti-
dades perversas nos recintos
cuidadosamente preservados e
dedicados à ação do bem, os
mentores espirituais respeitam
o livre arbítrio dos indivíduos.
“Quando, esses obsessores são
atraídos pelas mentes viciosas
que os convidaram, trata-se de
uma eleição pessoal. Como cada
ser respira no clima psíquico que
lhe apraz, é inevitável essa comu-
nhão espiritual, tornando-se res-
ponsável o invigilante pelos da-
nos que se impõe, assim como por
aqueles que produz nas outras
almas” (Manoel P. Miranda. Op.
cit. cap. “Escândalo e Paz”).

Trabalhadores e frequenta-
dores de um templo religioso
devem estar cientes da possível
presença de espíritos obsessores
nas instituições em se encon-
tram. Fundamental que se res-
guardem na oração e nos pen-
samentos edificantes, de modo
a usufruir das energias benéfi-
cas emanadas do alto, e colabo-
rarem na manutenção da paz e
do equilíbrio no local em que se
encontram. Pensamentos inde-
vidos podem estabelecer pontes
de conexão com as entidades
perversas, podendo iniciar um
doloroso processo obsessivo aos
invigilantes que estabelecerem
com eles uma sintonia mental.

———
Alvaro Vargas, enge-
nheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Pi-
racicaba, palestrante
e radialista espírita

Desemprego
Humberto

Casagrande

Em um país com
tantos e tão ur-
 gentes proble-

mas a resolver, ganha
destaque uma priorida-
de: a empregabilidade
dos jovens. Não é mais
possível conviver com a
indiferença do governo frente à
taxa recorde de desemprego de
14,7%, índice que salta para  31%
quando se trata de jovens, ain-
da mais com a curva ascenden-
te desses dois indicadores - se-
gundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

Os óbvios impactos econômi-
cos e sociais desse quadro devas-
tador levam  diferentes níveis do
governo, principalmente nos pe-
ríodos que precedem eleições, a
buscar soluções mágicas que ca-
recem de fundamento e que são
adotadas de maneira açodada .
Foi o que aconteceu com pontos
da Medida Provisória 1.045 que
está no Congresso. Em meio a

Conhecimento deConhecimento deConhecimento deConhecimento deConhecimento de
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outras medidas legis-
lativas supostamente
voltadas à redução do
desemprego, foram en-
xertadas à proposta
original da MP suges-
tões do relator da ma-
téria, deputado Chris-
tino Áureo (PP-RJ).
Entre essas “novida-
des” que carregam ví-

cios de origem, o parlamentar pro-
pôs a criação dos programas Pri-
ore (Programa Primeira Oportu-
nidade e Reinserção no Empre-
go) e Requip (Regime Especial de
Trabalho Incentivado, Qualifica-
ção e Inclusão Produtiva).

A proposta do parlamentar é
inadequada e desnecessária. Ao
lerem o texto, ao menos nove enti-
dades que somam décadas de atu-
ação na assistência social, capaci-
tação e inclusão de jovens no mun-
do do trabalho e na criação de
ações voltadas ao público em vul-
nerabilidade social, decidiram re-
pudiar a criação dos programas
propostos no relatório. Essas enti-
dades consideram que a sugestão
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O que acontece com a República? (VII)

do parlamentar, em vez de enca-
minhar soluções para reduzir o
desemprego, cria formas de tra-
balho desprotegido e representam
grande incentivo à evasão escolar.

Para as entidades, são tan-
tos os malefícios que a criação
desses programas trariam que
foi difícil enumerá-los. Mas
nessa longa lista de impactos
negativos, o grupo destacou:

Evasão Escolar. Qualquer
programa de ocupação dos jo-
vens, ainda que em caráter emer-
gencial, deve ter o ensino acopla-
do às atividades laborais. Não se
pode negligenciar mais com a for-
mação de milhões de jovens. Ob-
ter um emprego isoladamente
para um jovem é a melhor ma-
neira de incentivar o abandono
dos estudos. Ao conseguir um
emprego, o jovem, incentivado
pela família, evade da escola para
possivelmente nunca mais retor-
nar. Estudo recente do Insper
mostra que o Brasil perde 283 bi-
lhões de reais por ano com a eva-
são escolar. Mais: junto da perda

financeira vem a maior delas,
que é a má formação do jovem.

Não atende as necessidades
das empresas. Os programas su-
geridos pelo parlamentar, além
de não oferecerem aos jovens ga-
rantias de qualificação profissi-
onal, não asseguram às empre-
sas a contratação de mão de
obra preparada para ser absor-
vida de imediato. Não é porque
há um subsídio que necessaria-
mente as empresas irão contratar.

Não traz segurança jurídica
às empresas. Por não estarem
ancorados na legislação já exis-
tente para a contratação, os pro-
gramas sugeridos pelo relatório
do deputado não dão respaldo
jurídico às empresas e não as
protege de futuros processos tra-
balhistas referentes a benefícios
que foram negados aos funcio-
nários à época da contratação.
Há dúvidas importantes quanto
à constitucionalidade da criação
dos programas Requip e Priore.

Destrói a estrutura de forma-
ção de jovens: Sob pretexto de fi-
nanciar os programas com recur-
sos do Sistema S, a proposta des-
trói a estrutura existente hoje que
separa as Escolas Técnicas, as Es-
colas do Sistema S, o Programa
Aprendiz e os estagiários. Existe
hoje uma arquitetura de forma-

Giuliano Pereira D’Abronzo

Primeiramente, devemos des-
 tacar que a sequência de tex-
tos com a denominação aci-

ma não é uma análise profunda
da evolução da República nem da
divisão dos poderes. É apenas
uma exposição de ideias mos-
trando, sua origem, as falhas
atuais do sistema e buscando al-
ternativas para o sistema atual.

Pois bem, após ampla análise
de vários aspectos que afligem a
República, chegamos a uma análi-
se da divisão do poder sugerido
por Benjamin Constant, francês
como Montesquieu, e que, dife-
rente deste, sugeriu outra forma
de divisão do poder. No caso da-
quele, a proposta apresentava cin-
co divisões para melhor controle.

Destaque-se que a evolução
do estudo de Benjamin Constant
levou ao surgimento de um quar-
to poder, que conviveria com os
demais poderes (Executivo, Le-
gislativo e Judiciário). Falamos
do Poder Moderador. E esse po-
der foi instituído no Brasil impe-
rial e em Portugal. Mas não só.

É óbvio ser importante en-
tender o contexto histórico de
seu surgimento e sua evolução,

que culmina na existência desse
poder, não mais com o nome de
Poder Moderador, mas como
prerrogativa do chefe de Esta-
do. Essa prerrogativa aparece
em diversos países de sistema
parlamentarista (monarquias ou
repúblicas), como Portugal, Itá-
lia, Alemanha, França, Espanha,
Inglaterra, Japão ou Noruega.

O que há em comum nesses
países? Ao contrário do que se
diz, a divisão do poder não é tri-
na. Ela apresenta um “poder” a
mais, exercido pelo chefe de Es-
tado. Diferente nas repúblicas
presidencialistas, a chefia de go-
verno e de Estado é dividida en-
tre duas figuras. O governo é
exercido pelo primeiro-ministro.
Já a chefia de Estado cabe ao pre-
sidente ou monarca, conforme o
caso. Aquele exerce o poder de
gerir a nação, com bases nas leis
elaboradas pelo parlamento, sob
fiscalização também do Poder
Judiciário. Já o rei ou presidente
tem pouca função política. Mas
pouca não significa nenhuma.
Todos eles têm a prerrogativa de
dissolver o parlamento caso haja
flagrante violação de sua atua-
ção como representantes do povo.

Ora, enquanto no presidenci-

alismo há a concentração de che-
fia de Estado e de governo na
mesma pessoa, o parlamentaris-
mo divide-o, impedindo que o ex-
cesso de poder torne-se um abuso.

Pois bem, então, pouco impor-
ta, pelos vistos, ser uma república
ou monarquia, o importante é ter
o sistema parlamentarista. Certo?
Não completamente. Para países
com regime político bem consoli-
dado, como os acima citados, pode
ser possível escolher um ou outro
regime. Mas onde a corrupção
impera, como no Brasil, essa divi-
são pode tornar-se inócua se o pre-
sidente e o primeiro-ministro fo-
rem do mesmo partido, pois ja-
mais o presidente derrubaria o
governo de seus partidários. Por
outro lado, poderia impedir a boa
governança, com ameaças infun-
dadas caso o governo e o chefe de
Estado fossem de grupos políticos

antagônicos. Precisa de muito
discernimento e compreensão do
ocupante do cargo político para
exercer aquele poder. Conve-
nhamos, no caso brasileiro…

Aliás, se formos a ver bem o
uso dessa medida extrema é
rara, pois citados países têm sua
democracia consolidada, seja no
regime republicano ou monár-
quico. Porém por vezes é preciso
lembrar da sua existência. A ra-
inha da Inglaterra, recentemen-
te, quando do Brexit, ameaçou
utilizá-lo para que o Parlamento
cumprisse a vontade popular.
Precisou a rainha dizer que o
Parlamento deveria cumprir a
ordem que emanou do povo.

Será que o Parlamento de lá
teria esquecido quem eles repre-
sentam? E como vai o nosso parla-
mento? Estarão cumprindo as leis?
E qual tipo de lei? Atendem a qual
interesse? Qual interpretação é dada
às leis? Será que a vontade popular é
respeitada? Basta ver como exem-
plo o anseio pelo voto auditável
e, no entanto, parlamento e ju-
diciário colocam-se contra. O que
acontece com a nossa República?

———
Giuliano Pereira D’Abron-
zo, servidor público federal

ção dos jovens que, se não funcio-
na melhor, é por falta de incenti-
vo, atenção e recursos. A maneira
de consertar as falhas não é a des-
truição total do que existe para ser
substituído por algo de resultado
duvidoso. No Brasil, não raramen-
te, deixa-se de prestigiar estrutu-
ras consagradas (como a Lei do
Aprendiz) que têm anos de exis-
tência, para abandonar tudo em
prol de uma nova construção.

Canibalização de vagas. Os
programas, como propostos, não
garantem a criação de novas
oportunidades de trabalho. Pelo
contrário, criam uma concorrên-
cia insustentável de trabalho
desprotegido com modalidades
já existentes e consolidadas - que
continuam a enfrentar inexpli-
cável resistência dos governos.

Segregação entre os candida-
tos e precarização. Os critérios es-
tabelecidos para a criação dos pro-
gramas de empregos propostos
pelo relatório são inadequados e
aprofundam a precarização da
mão de obra jovem em situação de
vulnerabilidade. O jovem é negati-
vamente qualificado e em seguida
oferecido ao mundo do trabalho.

Trata-se, portanto, de uma
proposta que trará muitos pro-
blemas e nenhuma solução. Por
isso, as entidades repudiam a su-

gestão e propõem que se presti-
gie propostas como, por exemplo,
o Estatuto do Aprendiz, que está
no Congresso, entre outras me-
didas legislativas. Além disso,
sugerem a criação de um amplo
programa de apoio à criação de
empregos ancorados nas consa-
gradas experiências de Estágio e
de Aprendizagem, que depois de
anos têm um legado de sucesso
comprovado e respeitam a identi-
dade única do jovem brasileiro.

Não se pode errar novamen-
te em um tema tão vital. Para
que se chegue a propostas na
direção correta é preciso envol-
ver quem conhece a fundo a pre-
cária situação do emprego e sabe
os caminhos que levam à inser-
ção correta de jovens não só no
mercado de trabalho, mas tam-
bém como cidadãos. O momento
é de agir aproveitando as experi-
ências que deram certo e usando
essa expertise para desenhar um
futuro melhor com uma visão
acurada e abrangente, que pen-
se em soluções de verdade. Cri-
ar novos problemas é tudo o
que o Brasil não precisa no mo-
mento, ainda mais quando se
trata do futuro de seus jovens.

———
Humberto Casagrande,
CEO do CIEE São Paulo
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Bebel quer criar a Comissão
Especial na Alesp para debate
A proposta está contida no requerimento 1119, de autoria da deputada
Bebel, publicado nessa quarta-feira (4), no Diário Oficial do Estado

Responsável pelo tratamento
de grande parte de todo o esgoto
coletado à margem esquerda do
Rio Piracicaba, a ETE Bela Vista é
reconhecida nacionalmente por
sua estrutura física e tecnológica,
que contempla metodologias e
equipamentos avançados. Recen-
temente, a concessionária Mirante
adquiriu e implementou um méto-
do de peneira rotativa, que vai apri-
morar e agregar mais agilidade e
eficiência à etapa preliminar.

Com investimento na ordem
de R$ 460 mil, o equipamento -
que está em operação há duas se-
manas, atua como uma espécie de
filtro que separa os resíduos sóli-
dos dos líquidos, dentro da etapa
de tratamento preliminar e, desta
forma, direciona o efluente à pró-
xima fase do processo de forma
mais rápida e com menor incidên-
cia de surgir algum material inde-
sejável na etapa posterior.

Antes da implantação da
peneira, o procedimento era

Deputada Bebel diz que imprescindível que a Alesp atue com
profundidade na questão do retorno das atividades presenciais

Divulgação

A deputada Professora Bebel
(PT) quer a criação de uma Co-
missão Especial na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, composta
por nove deputados, com a finali-
dade de, no prazo de 120 dias, di-
alogar com os servidores públicos,
usuários das escolas públicas e
seus responsáveis, inclusive seus
sindicatos e associações, e com os
agentes públicos com atividade de
gestão nas escolas públicas, dire-
torias de ensino, e na Secretaria
de Educação, visando estabelecer
sistema permanente de diálogo
para debelar conflitos e ajustar
entendimentos na questão relaci-
onada à volta das atividades pre-
senciais nas escolas públicas do
Estado de São Paulo. A proposta
está contida no requerimento
1119, de autoria da deputada Be-
bel, publicado nessa quarta-feira
(4), no Diário Oficial do Estado.

Para Bebel, é imprescindível
que a Alesp (Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo) atue
com muita profundidade na
questão do retorno das ativida-
des presenciais nas escolas do
Estado de São Paulo em meio ao
maior surto pandêmico já vivido
pela humanidade. “Não podemos
assistir passivos que a vontade do
Poder Executivo possa ser implan-
tada sem que exista em primeiro
lugar, profundo diálogo com to-
dos os membros da comunidade
escolar e com os órgãos gestores
da Secretaria de Educação, e este
diálogo dificilmente vai ocorrer
sem que haja mediação desta
Casa, uma vez que há, infelizmen-
te, dificuldades impostas pela pas-
ta responsável pela gestão do pro-
blema neste diálogo, que vem con-
versando com setores outros, que
não seus servidores, justamente
aqueles que estão nas escolas, caso

exista mesmo massivo retorno
das atividades presenciais”, diz.

Para a Professora Bebel, que
também é presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do En-
sino Oficial do Estado de São Pau-
lo), também é necessário que a
ALESP conheça, de fato, a real si-
tuação das escolas públicas da rede
paulista, e opine sobre a possibili-
dade ou não de retorno, sobre o
que precisa ser feito para garantir
um retorno seguro e apresente
sugestões sobre o assunto.  “Volta
às aulas na pandemia é um aten-
tado à vida humana. São milhões
de pessoas infectadas e milhares de
mortos pela Covid-19 no Brasil. A
principal ação para a preservação
da vida durante a pandemia é o
Isolamento Social. O trajeto escolar
oferece riscos de contaminação, o
deslocamento até a escola, realiza-
do por transportes públicos ou a pé
pela maioria dos estudantes e fa-
mílias, amplia os riscos de conta-
minação. A sala de aula aumenta a
probabilidade de contágio. Não há
garantia do distanciamento entre
adolescentes e, sobretudo, entre
crianças nas escolas”, ressalta.

Na justificativa do requeri-
mento, Bebel diz que “se analisar-
mos as questões de infraestrutura
o problema é ainda maior. O IAB
(Instituto dos Arquitetos do Bra-
sil) e o Dieese (Departamento In-
tersindical de Estatísticas e Estu-
dos Socioeconômicos) realizaram
um levantamento sobre a infraes-
trutura das escolas da rede esta-
dual de São Paulo e os dados indi-
cam que 99% das unidades esco-
lares não possuem enfermaria,
consultório médico ou ambulató-
rio. O estudo aponta ainda que
82% das escolas estaduais não
têm mais de dois sanitários para
uso dos estudantes”, enfatiza.

Para Bebel, em resposta às
demandas da pandemia, mas tam-
bém visando a constituir um es-
paço permanente de apoio à saúde
dentro da escola, faz-se necessá-
rio que todas as edificações te-
nham um ambulatório ou um es-
paço de acolhimento, onde possam
ser realizados atendimentos de
primeiros socorros e isolamento de
pessoas que apresentem sintomas
durante sua permanência na es-
cola, sejam estes da covid-19 ou
de quais- quer outras enfermida-
des", diz o relatório divulgado pelo
IAB e Diesse. “Se considerarmos o
número de profissionais da edu-
cação, que já era insuficiente, será
menor, descontando os de grupo

de risco e menor ainda após o con-
tágio, adoecimento e óbito desses
profissionais. Muitos estudantes e
professores podem estar conta-
minados e serem assintomáticos.
São milhões de vidas que são co-
locadas em risco diariamente. O
retorno às aulas pode contribuir
para o colapso do SUS. A maio-
ria dos municípios brasileiros
não tem UTIs e leitos hospitala-
res suficientes. As Aulas se recu-
peram, vidas não! A legislação
educacional possibilita a reorga-
nização do calendário escolar
para retomar as aulas apenas
quando a população tiver acesso
a vacina e especialmente criando
condições sanitárias”, conclui.
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Mirante investe em tecnologia
com peneira rotativa em ETE

Investimento foi da ordem de R$ 460 mil

Divulgação

realizado manualmente pelo
operador da unidade, o que
configurava um tempo maior
para a realização da atividade.

O supervisor de Serviços e
Operações da concessionária Mi-
rante, Andrey de Souza, avalia a
implementação como um impor-
tante avanço para o sistema, que
vai conferir benefícios à empresa
e à população de forma geral.

“Apesar da unidade ser au-
tomatizada, ainda existem al-
guns procedimentos que necessi-
tam da intervenção humana,
como o caso da remoção do lixo e
materiais sólidos na etapa preli-
minar, que acabam demandando
um tempo maior de execução. Com
essa implementação, os benefícios
ultrapassam a esfera operacional,
que ganha mais agilidade, reduz
o risco de incidentes e o esforço
físico do colaborador. Além dis-
so, as outras demandas dos usu-
ários podem ser atendidas de for-
ma mais rápida”, avalia Andrey.
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Eixo SP faz doação para Inverno Solidário

Corumbataí está entre os municípios beneficiados pela ação

Divulgação

A Eixo SP Concessionária de
Rodovias acaba de fazer uma do-
ação de cobertores e agasalhos
para a Campanha Inverno Solidá-
rio. A iniciativa do Governo do
Estado de São Paulo recebe apoio
da Artesp – Agência de Regulado-
ra de Transportes do Estado de
São Paulo e objetiva arrecadar co-
bertores e outras peças para doa-
ção aos que mais necessitam. Além
da doação de cobertores realizada
pela Eixo SP, os colaboradores da
concessionária e a população tam-
bém contribuíram, entregando
roupas em boas condições na sede
da empresa e regionais, e nos SAU
(Serviços de Atendimento ao Usu-
ário) da Eixo SP nos municípios
de Itirapina, São Carlos e Bauru.

O diretor-presidente da Eixo SP,
Sergio Santillan, ressalta que 200
cobertores, além das peças arreca-
dadas, foram distribuídos aos mu-
nicípios de Itirapina, Corumbataí,
Bauru, Martinópolis e Garça. “Essa
é uma forma da concessionária co-
laborar com famílias mais carentes
e minimizar o frio das pessoas
que precisam de ações como esta
para auxílio imediato”, comenta.

A presidente do Fundo Soci-
al de Solidariedade de Corumba-
taí comemora a doação e enfatiza
que a área rural do município é
muito extensa e por isso, muitos
moradores em situação de vulne-
rabilidade não conseguem se des-

locar até a cidade para pedir au-
xílio. “Vamos levar esses coberto-
res até eles e isso vai ajudar mui-
to”, comenta Cátia Martinez.

Em Itirapina, os itens também
foram recebidos com muita ale-
gria. “Vamos ficar até o final de
agosto com o ginásio disponível
para acolher moradores de rua e
estávamos precisando desses co-
bertores. A doação chegou em boa
hora”, ressalta Patrícia Helena
Pinto, presidente do Fundo Soci-
al de Solidariedade de Itirapina.

Em Bauru, os itens também
foram entregues ao Fundo Soci-
al de Solidariedade, que imedia-
tamente fará o encaminhamen-

to das peças para entidades as-
sistenciais cadastradas. Já em
Garça, representantes da Eixo SP
entregaram as doações para
membros do Fundo Social de So-
lidariedade, cujas peças vão aque-
cer aqueles que mais precisam.

No oeste paulista, no muni-
cípio de Martinópolis, membros
do Fundo Social agradeceram a
contribuição da Eixo SP e infor-
mam a imediata distribuição
para as pessoas em estado de
vulnerabilidade nas ruas da ci-
dade. No total, cerca de 300 pe-
ças, entre cobertores e agasalhos
em excelente estado foram doa-
dos pela Eixo SP aos municípios.

SOBRE A EIXO SP - A Eixo
SP Concessionária de Rodovias
administra o lote Pipa (Piracica-
ba-Panorama), malha com mais
de 1.273 km de estradas que pas-
sam por 62 municípios da região
de Rio Claro, no centro do Esta-
do, até Panorama, no extremo
oeste, na divisa com o Mato Gros-
so do Sul. O maior contrato sob
supervisão da Artesp – Agência
Reguladora de Transportes do
Estado de São Paulo, terá inves-
timentos na ordem de R$ 14 bi-
lhões em obras de ampliação, con-
servação, além da modernização de
serviços ao usuário. Mais informa-
ções acesse: www.eixosp.com.br.
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Concurso anuncia os
finalistas nesta sexta

Nesta sexta-feira (6), às 10h,
os três finalistas de cada catego-
ria do Concurso Cultural Paradas
pro Sucesso serão divulgados na
WEB. São três categorias: a) Fun-
damental do 1º ao 5º ano - dese-
nho; b) Fundamental do 6º ao 9º
- desenho e/ou vídeo; c) Ensino
Médio – desenho e/ou vídeo. Os
prêmios do concurso são bolsas de
estudo de 100% oferecidas por es-
colas de música e de artes da cida-
de: Escola de Música Momento
Musical, Escola de Desenho Vi-
suart, Estúdio Di Canto, Newton
Oliveira Models e Escola de Mú-
sica Vivace. Os premiados serão
conhecidos no dia 27 de agosto.

O concurso reuniu 95 traba-
lhos de estudantes entre vídeo
(13 produções) e desenho (82
obras) de 24 escolas estaduais do
ensino Fundamental e Médio de
Piracicaba. A iniciativa é uma
parceria entre a Diretoria de En-
sino Região de Piracicaba e a
campanha antitabagista Paradas
pro Sucesso para estimular a cri-
atividade e as habilidades artís-
ticas dos alunos, além de promo-
ver a discussão sobre o tema.

Para o Dirigente Regional de
Ensino Fábio Augusto Negreiros,
a atividade cultural proposta “é
muito importante para conscien-
tizar os alunos e as famílias sobre
os perigos causados pelo tabagis-
mo. Nas comunidades caren-
tes, onde a informação é mais
difícil de chegar aos lares, ao
discutirmos o tema com os alu-
nos, eles fazem o papel de agentes
multiplicadores dessas informa-
ções e replicam com as famílias”.

De acordo com a cardiologis-
ta Juliana Barbosa Previtalli, ide-
alizadora da campanha Paradas
pro Sucesso, “a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) define o ta-
bagismo como doença pediátrica
por ser muito comum os usuários
iniciarem o consumo em idade es-
colar”. Tanto que o Artigo 7º da
Resolução 213/2018 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) determina que, nos pos-

tos de venda, o tabaco e derivados
sejam “expostos o mais distante
possível de balas, gomas de mas-
car, bombons, chocolates, gelados
comestíveis e brinquedos, de
modo a não facilitar a visibilida-
de por crianças e adolescentes”.

Segundo Negreiros, a recepti-
vidade ao concurso foi excelente e
mostrou a importância do assun-
to: “Os professores abraçaram
com muito entusiasmo o projeto,
os alunos acolheram bem a ideia e
não tiveram receio de responder
aos professores sobre o uso den-
tro da família. Foram participati-
vos, realizaram as atividades pro-
postas, questionaram os docentes
sobre as dúvidas, realizaram pes-
quisas com os parentes. E assim, o
projeto envolveu a escola toda”.

A seleção dos trabalhos, fei-
ta por banca formada por mem-
bros da Diretoria de Ensino, pela
professora de música Ivete Ma-
chado e pela médica, obedeceu
aos critérios do edital do concur-
so, como por exemplo, criativi-
dade e originalidade. Segundo o
dirigente, “foi muito difícil sele-
cionar apenas alguns, pois per-
cebemos que em todos os traba-
lhos houve muita dedicação da
escola, dos professores e, princi-
palmente, dos alunos em produ-
zir obras pertinentes e criativas”.

Negreiros defende que essa
discussão seja inserida no cotidi-
ano das escolas com orientações
precisas e corretas para reduzir o
uso do cigarro entre os adolescen-
tes. Ele explica que a maior difi-
culdade que poderia ocorrer é “a
abordagem do assunto de forma a
se encaixar na faixa etária dos es-
tudantes. Daí a importância tam-
bém de orientações aos docentes
para adotarem práticas adequa-
das à idade dos alunos nas aulas
e nas atividades sobre o tema”.

Campanha Paradas pro
Sucesso - Facebook -  https:/
/www.facebook.com/paradas
prosucesso/ e  Instagram -
https://www.instagram.com/
julianabarbosaprevitalli/ .

CCCCCIDADANIAIDADANIAIDADANIAIDADANIAIDADANIA P P P P POLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICA     EMEMEMEMEM M M M M MOVIMENTOOVIMENTOOVIMENTOOVIMENTOOVIMENTO

Programa recebe Anselmo Figueiredo, hoje
O Programa Cidadania Po-

lítica em Movimento recebe, nes-
ta quinta-feira (5), às 20h, o ati-
vista social pela pauta LGBT, An-
selmo Figueiredo. A transmissão
será no Canal Resistentes, no
YouTube e o Tema do programa
é: Diálogo com Anselmo Figuei-
redo, analisando a importância
e o papel do Conselho para Polí-
ticas LGBT. O tema vem em um

momento em que as eleições para
o Conselho Estadual LGBT estão
rolando e, em Piracicaba, aca-
bou-se de iniciar o mandato/
gestão 2021-2023 do Conselho
Municipal de Políticas para LGBT.

Anselmo Figueiredo é gra-
duado em Comunicação Social -
Jornalismo pela Unimep (Uni-
versidade Metodista de Piraci-
caba), graduando em História -

licenciatura, pela Universidade
Estácio de Sá. Educador Social
e Arte educador, é Figueiredo é
coordenador Geral da ONG Cas-
vi, através da qual coordenou
os Projetos Fuçando o Armário,
Vivendo a Diversidade e Nós da
Prevenção, de 2004 a 2019, em
parceria com a Secretaria Esta-
dual de Educação (DE- Regio-
nal Piracicaba), Programa Esta-

dual de IST Aids/CRT e Secre-
taria Municipal de Saúde de Pi-
racicaba. Membro da Coorde-
nadoria Executiva do Fórum
Paulista LGBT e da Frente Par-
lamentar pela Cidadania LGBT
da Alesp (Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo).
Também é o atual presidente do
Conselho Municipal de Políti-
cas para LGBT de Piracicaba.
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Bebel promove audiência
pública sobre a RMP, hoje
Além da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP), a Alesp vai debater,
também, a criação da Região Metropolitana de São José do Rio Preto

Bebel convidou para a audiência prefeitos, vereadores, secretários
municipais e segmentos organizados das cidades envolvidas

Divulgação

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) promove, nesta
quinta (5), audiência pública on-
line para debater a criação das
regiões metropolitanas de Pira-
cicaba e São José do Rio Preto. A
audiência, que terá transmissão
pela rede da Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo acon-
tecerá a partir das 19 horas e será
realizada em parceria com o de-
putado estadual Murici, membro
efetivo da Comissão de Assun-
tos Metropolitanos e Municipais
daquela Casa. A população
também poderá participar atra-
vés da plataforma zoom e o
acessoé: HTTPS://bit.ly/3ioQZim
e o ID da reunião: 6959318906.

Para a deputada Professora
Bebel, a reorganização do terri-
tório paulista deve ser instru-
mento efetivo de promoção do
desenvolvimento do Interior.
“Por isso, mais do que nunca,
temos que nos unir e garantir
que o texto aprovado represente
a necessidade e desejo de cada
região”, diz a parlamentar que
fez convite oficial aos prefeitos,
vereadores, secretários munici-
pais e principais segmentos orga-

nizados dos 25 municípios da re-
gião de Piracicaba para que par-
ticipem desta audiência pública.

A Região Metropolitana de
Piracicaba (RMP), conforme esta-
belece o projeto de lei complemen-
tar 22/2021, do governador do
Estado de São Paulo, que já tra-
mita na Assembleia Legislativa de
São Paulo, é composta pelos mu-
nicípios de Águas de São Pedro,
Analândia, Araras, Capivari,
Charqueada, Conchal, Cordeiró-
polis, Corumbataí, Elias Fausto,
Ipeúna, Iracemápolis, Laranjal
Paulista, Leme, Limeira, Mombu-
ca, Piracicaba, Pirassununga,
Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras,
Saltinho, Santa Gertrudes, Santa
Maria da Serra Santa Cruz da
Conceição e São Pedro, soma cer-
ca de 1,6 milhões de habitantes.

EMENDAS — A deputada
Professora Bebel, como forma de
aperfeiçoar o projeto, inclusive já
apresentou diversas emendas, en-
tre elas a que estabelece prazo de
90 dias, a contar da data da sua
promulgação do Projeto de Lei
22/21,  para que o governo esta-
dual  encaminhe ao Poder Legis-
lativo Estadual a proposta de dis-

positivo legal que criará as es-
truturas de governança interfe-
derativa, conforme prevê o pará-
grafo único do artigo 4º da propo-
situra, para que possa funcionar.

A parlamentar, que também
é líder da bancada do PT na Alesp,
apresentou ainda outra emenda
ao PLC 22, incidente no mesmo
artigo 4º, que autoriza o Poder
Executivo Estadual a constituir
Consórcio Público, em conjunto

com os municípios integrantes da
Região Metropolitana de Piracica-
ba, nos termos da lei federal
11.107, de 6 de abril de 2005. “O
objetivo é de criar condições para
que a Região Metropolitana de
Piracicaba alcance maior robus-
tez e eficácia institucional e ope-
racional na governança interfe-
derativa”, ressalta a deputada
Professora Bebel, que vem decla-
rando total apoio à propositura.

BBBBBOMBEIROSOMBEIROSOMBEIROSOMBEIROSOMBEIROS

Morais garante mais
R$ 250 mil para veículo

Roberto Morais, Capitão Rossetti e Tenente Beraldo
do 16º Grupamento de Bombeiros de Piracicaba

Divulgação

A Secretaria da Casa Civil do
Governo de São Paulo liberou nes-
ta quarta (04) mais uma emenda
solicitada pelo deputado estadu-
al Roberto Morais (Cidadania) no
valor de R$ 250 mil reais. O re-
curso é destinado para compra de
veículo e equipamentos para o 16º
Corpo de Bombeiros de Piracica-
ba e já está disponibilizado para a
entidade. A emenda atendeu so-
licitação feita pelo Comando da

Corporação desde o início do ano.
Segundo os Bombeiros a aquisi-
ção será efetuada pela corpora-
ção centralizada na capital São
Paulo e depois entregue em Pira-
cicaba o mais breve possível.
“Agradecemos muito o empenho
do Deputado por essa conquista
que vem reforçar a nossa Corpo-
ração para continuar prestando
o melhor serviço para a popula-
ção”, destaca o Tenente Beraldo.

PELO ESPORTE
O presidente da Associação
de Árbitros de Piracicaba e
Região, Renato Canadinho,
e o diretor-geral da Associ-
ação Atlética Banco do Bra-
sil, Everton Costa dos San-

tos, reuniram-se, dias des-
ses, para explanar ações
que possam fortalecer as
duas entidades, a atuação
dos árbitros, além do fomen-
to do esporte piracicabano.

Divulgação

PPPPPANDEMIAANDEMIAANDEMIAANDEMIAANDEMIA

Acácio Godoy celebra regularização de trabalhos artísticos em bares
O vereador Acácio Godoy

(PP) ocupou a tribuna da Câma-
ra, na segunda-feira (2), durante
a 19ª reunião ordinária, em seus
10 minutos de pronunciamento,
para comemorar a volta do tra-
balho de músicos em bares e res-
taurantes, regularizados pela ci-
dade. “Foi uma vitória e essa vitó-
ria não é de uma única pessoa,
agradeço também à Apaflar e ao
sindicato dos comerciários”, disse.

O parlamentar ressaltou a
volta gradativa da normalidade

diante da primeira sessão na Câ-
mara, com a presença de todos os
vereadores. “Esperamos que todos
os setores da economia possam
também voltar à normalidade e
que continuemos com todos os
procedimentos de segurança e de
higiene”, desejou. Acácio Godoy
também parabenizou Piracicaba
por seus 254 anos de fundação,
comemorados no domingo (1º).

Ele lamentou a perda da vi-
são do olho esquerdo, sofrida pela
líder comunitária Josiane da Silva

Souza, que foi alvejada com um
tiro de bala de borracha, durante
fiscalização em aglomerações.
“Esse ato mereceu nossa atenção e
foi lamentável (...) vamos acom-
panhar até o final as averiguações
do caso da dona Josiane”, afirmou
o vereador que ressaltou que ele e
os vereadores continuam apoian-
do o trabalho da fiscalização de
festas que não estão autorizadas.

“Será apurado com todo ri-
gor e acompanhamos a apuração.
Foi um ato lamentável. Continua-

mos apoiando a fiscalização de
festas que não estão autorizadas.
Mas também vamos acompanhar
até o final as averiguações do
caso da dona Josiane”, destacou.

O parlamentar também co-
mentou sobre as apurações da CPI
da Merenda. “Os trabalhos estão
intensos, a documentação é vasta
e iremos apontar todas as irregula-
ridades que encontramos”, disse.

Aberturas em asfaltos nos
bairros periféricos, realizados
pelo Semae (Serviço Municipal de
água e Esgoto), e reivindicações
de corte de árvore também fo-
ram pautas do vereador duran-
te a reunião ordinária. “Vamos
cobrar os serviços demandados
no nosso gabinete”, ressaltou.
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Fórum tem rodas de
conversas e apresentações
Evento virtual acontece entre sexta (6) e domingo (8) e é considerado
um grande encontro entre fazedores da cultura de Piracicaba

Acontece entre sexta-feira (6)
e domingo (8), de forma virtual e
gratuita, o 12º Fórum das Tradi-
ções Populares de Piracicaba, que
contará com rodas de conversas e
apresentações musicais, com par-
ticipações do Batuque de Umbiga-
da e do Samba de Lenço, além do
Encontro de Viola Caipira. O even-
to, que reúne fazedores da cultura
popular do município, pode ser
conferido por meio do endereço
virtual www.youtube.com/SescPi-
racicaba. Na sexta, a TV Câmara
também transmitirá o evento.

Em 2021, o Fórum tem or-
ganização da Associação Pró-
Cultura (Instituto Curau) e do
ComCult (Conselho Municipal de
Política Cultural), com apoio do
Sesc e do Mandato Coletivo A
Cidade é Sua (Câmara de Vere-
adores) e é realizado por meio
do ProAC LAB (Lei Aldir Blanc).

Piracicaba é uma cidade que
guarda muito da cultura popular
brasileira em suas expressões e é
um reduto da cultura popular
paulista e caipira. Ritmos popula-
res importantes possuem raízes e
histórias na cidade e seus arredo-
res, como o samba de lenço, batu-
que de umbigada, cururu, con-
gada, moda de viola, sertanejo,
serestas, catira, entre outros.

“Apesar deste protagonis-
mo, é um grande desafio a ma-
nutenção das culturas popula-
res do município e da região e
diversos ritmos de raiz como o
Cururu e a Catira, que já proje-
taram a cidade nacionalmente,

hoje encontram raríssimos es-
paços na cidade”, afirma a pro-
dutora cultural Mari Pedrozo.

O Fórum das Tradições Po-
pulares de Piracicaba é realiza-
do desde 2008, quando diversos
fazedores da cultura piracicaba-
na e representantes de institui-
ções públicas e privadas se jun-
taram para apresentar e reveren-
ciar as tradições do município,
além de discutir e construir pro-
postas de políticas públicas e ações
coletivas para manutenção e for-
talecimento da cultura popular.

ESPAÇOS DE ENCON-
TRO - O Fórum das Tradições
tem como objetivo proporcionar
espaços de encontro entre os faze-
dores da cultura popular de Pira-
cicaba e instituições públicas e pri-
vadas, para a conversa e a cons-
trução de políticas públicas e ações
coletivas para essas manifestações.
Nesta edição, esta parte formati-
va dará início com a palestra
"Construção e a importância de
políticas públicas para as cultu-
ras populares e tradicionais”, com
Aurélio Prates, que é artista po-
pular periférico e independente.
É Articulador de Políticas Públi-
cas Culturais dentro do Fórum de
Cultura de Cidade Ademar e Pe-
dreira na zona sul de SP; e Inte-
grante do MCCSP (Movimentos
Culturais da Cidade de São Paulo).

No sábado, haverá Roda de
conversa com os grupos da cultu-
ra popular de Piracicaba, de for-
ma a promover trocas de experi-
ências sobre a fazer cultural e suas

diversas manifestações, com par-
ticipação do "Samba Lenço - Mes-
tre Tonho"; "Batuque de Umbi-
gada - Casa de Batuqueiro" e re-
presentantes da Viola Caipira. O
encerramento ficará à cargo de
um grande fórum para elabora-
ção de uma carta de intenção para
as culturas tradicionais com in-
tuito de valorização, melhoria e
ampliação das políticas públicas
culturais para este segmento.

Compondo a programação,
ainda acontecerão três shows com
os grupos populares piracicabanos
Samba de Lenço Mestre Tonho,
Casa de Batuqueiro (Batuque de
Umbigada) e um Encontro de Vi-
ola de Caipira com Marcela Costa,
Toninho da Viola e Nazaré, Gus-
tavo e Gabriel, Pedro e Pedrinho.
As apresentações foram gravadas
diretamente da Casa do Povoador
e de espaços na beira do Rio Pira-

cicaba, território de muita impor-
tância para todas estas culturas.

Toda a programação será
transmitida ao vivo pelo canal do
Sesc Piracicaba no YouTube, e na
sexta-feira, além do Sesc, será
transmitida também pela TV Câ-
mara. Para assistir: https://
www.youtube.com/SescPiracicaba

Este projeto é uma organi-
zação da Associação Pró Cultu-
ra de Piracicaba (Instituto Cu-
rau) e Conselho Municipal de
Política Cultural (CoMCult), com
apoio do Sesc Piracicaba, Man-
dato Coletivo A Cidade é Sua,
Câmara dos Vereadores e Secre-
tária de Cultura de Piracicaba,
realizado a partir do ProAC LAB
com realização Secretaria Espe-
cial de Cultura do Ministério do
Turismo e Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa do Go-
verno do Estado de São Paulo.

Toninho da Viola participa do Fórum

Bruno Fernandes

SSSSSEDEMAEDEMAEDEMAEDEMAEDEMA

Poda evita a queda
de galhos próximos
ao Engenho Central

Poda de galhos ajudou a deixar o local mais
claro e mais seguro para os cidadãos

Divulgação/CCS

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema), execu-
tou poda e corte de galhos em
árvores nas ruas Lázaro Pinto
Sampaio e Joaquim do Marco,
nas imediações do Engenho Cen-
tral. O serviço, realizado pelas
equipes de manutenção, roça-
da e poda, incluiu a raspagem
de terra acumulada nas guias,
limpeza e posterior varrição.

A poda e o corte são realiza-
dos para prevenir acidentes que
podem ocorrer durante ocorrên-
cia de vento, chuva ou do próprio
desgaste da árvore. A Sedema
também retirou a terra acumula-
da nas sarjetas das mesmas ruas.

“A Sedema efetuou uma
varredura em todo o local. É
um trabalho essencial, necessá-
rio. Estamos executando os ser-
viços mais robustos neste mo-
mento de estiagem para evitar
mais transtornos e acidentes
graves quando as chuvas che-
garem”, avalia Sinval de Jesus
Sarto, responsável pela fiscaliza-
ção desses serviços da Sedema.

O material resultante – galhos
e terra - foram encaminhados para
o setor de Compostagem da em-
presa EcoTerra. Essa é uma for-
ma de reduzir gastos com alguns
insumos e fazer o reaproveitamen-
to de materiais de forma susten-
tável e ambientalmente correta.
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Piracicaba está entre as 50
cidades que mais contrataram
Município gerou 4.108 vagas de trabalho na somatória do 1º semestre;
as informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Previsão é que o setor de Turismo de curta distância fique aquecido rapidamente

Felipe Ferreira

Piracicaba está ranqueada
entre as 50 cidades do País que
mais contrataram com carteira
assinada no primeiro semestre
de 2021, com a criação de 4.108
novos postos de trabalho. O re-
sultado coloca o município em
12º lugar no Estado de São Pau-
lo entre os que mais criaram em-
pregos com carteira assinada. O
número representa o saldo en-
tre admissões e demissões no
período. A informação foi divul-
gada, nessa terça-feira (3), pelo
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados) ao
noticiar que o Brasil gerou 1,5
milhão de empregos formais de
janeiro a junho deste ano.

Os dados mostram um cená-
rio favorável, lembrando que no
mesmo período em 2020 foram
fechadas 1.198.363 vagas no mer-
cado de trabalho. Nos primeiros
quatro meses do ano, a indústria
foi quem apresentou o melhor sal-
do na geração de empregos em Pi-
racicaba. No mês de maio, quem
liderou as contratações foi o seg-
mento do Comércio. A Constru-
ção Civil, por sua vez, apareceu
em 1° lugar na geração de empre-
gos formais no mês de junho.

Diante do cenário apresen-
tado, o secretário de Desenvol-

vimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur), José Luis
Guidotti Jr. comentou que, mes-
mo diante de todas as incerte-
zas do 1º semestre, com o pico
da 2ª onda da pandemia do Co-
ronavírus nos meses de abril e
maio, Piracicaba tem mantido
um bom desempenho em 2021.

“Desde o início do ano temos
apresentado um saldo positivo,
com as contratações superando o

número de demissões, o que re-
força nosso entendimento que o
2º semestre será de expansão do
mercado e, consequentemente,
ampliação das ofertas de empre-
go”, ressaltou o secretário.

TURISMO AQUECIDO -
Para Guidotti Jr., os setores que
mais devem crescer nos próximos
meses na geração de empregos for-
mais são a Indústria, Construção
Civil, Comércio, Serviços e Turis-

mo. “O Turismo é um setor que
está aquecido com o avanço da
vacinação, diminuição de conta-
minados pela pandemia e melho-
ras nos números da saúde de ma-
neira geral. Com a reabertura
parcial, já observamos uma de-
manda expressiva, sabendo que
as viagens de curta distância se-
rão privilegiadas pelo turista, o que
deve aquecer nossa região neste
processo de retomada”, frisou.

MMMMMONTEONTEONTEONTEONTE L L L L LÍBANOÍBANOÍBANOÍBANOÍBANO

Rua Marilice Rodrigues da
Silva Pinto será interditada

A Semuttran (Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes) informa
que, nesta quinta-feira (5), have-
rá interdição total do trânsito na
rua Marilice Rodrigues da Silva
Pinto, no bairro Jardim Monte
Líbano, das 8h às 16h30, devi-
do a obras do Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto).

A interdição no sentido Cen-
tro/bairro será no cruzamento
com avenida São Paulo. Já no sen-
tido bairro/Centro, no cruzamen-
to com a Rua Abdo Maluf. Como
alternativa, a Semuttran orienta
que os motoristas acessem o bair-
ro pela rua Pacaembu. De acordo
com o Semae, as obras não afeta-
rão o abastecimento da região.

Divulgação

NO PINTADO NA BRASA
O professor e escritor Vitor Pi-
res Vencovsky – presidente da
Academia Piracicabana de
Letras (APL) —esteve no Pin-
tado na Brasa, juntamente
com a família que veio de São
Paulo. Na foto, com Newton
Penha (à direita), cunhado que
mora em São Paulo, e o pro-

prietário do restaurante Regi-
naldo Costa (esquerda). O re-
cado foi feliz e objetivo: “A famí-
lia adorou o pintado”, disse Vi-
tor Pires, e o proprietário ficou
feliz, mais uma vez, com mais
uma visita e novos clientes. O
Restaurante Pintado na Brasa
fica na rua Bom Jesus, 1770.

PPPPPARANÁARANÁARANÁARANÁARANÁ

Vereador presta condolências a familiares de vítimas da Covid-19
O vereador Aldisa Vieira

Marques, o Paraná (Cidada-
nia), prestou condolência às
famílias das vítimas da Covid-
19, ao fazer uso de 10 minutos
de pronunciamento na tribuna
da Câmara, na segunda-feira
(2), na 19ª reunião ordinária.

“Quero aqui deixar o senti-
mento a todas as famílias por cau-
sa de uma pandemia, que não ti-
nha jeito, era poucas vagas nos
hospitais, muitas por falta de aten-
dimento melhor, mas não foi só o
caso de Piracicaba, mas do País em
geral, que Deus conforte o cora-

ção de cada pessoa que perderam
seus entes queridos”, ressaltou.

O parlamentar destacou o im-
portante trabalho do Legislativo em
conjunto com o Executivo. “É um
trabalho difícil, é um novo manda-
to, é outro prefeito, são outros se-
cretários, são projetos polêmicos
que já começam a vir para essa Casa
e temos sempre que honrar a popu-
lação que nos elegeu, então, esses
projetos a gente já pode mandar dar
um recado, a gente sempre vai de-
fender os nossos eleitores, é o pa-
pel, pelo menos, o meu, de defen-
der os meus eleitores”, disse.

Paraná reconheceu ainda o
trabalho fundamental dos profis-
sionais da saúde no combate à pan-
demia. “Teve profissional que virou
24h por dia trabalhando, e com cer-
teza, o que você fez, Deus vai lhe
recompensar, porque você traba-

lhou para salvar vidas. Estive no
COT, fui muito bem atendido, ve-
readores passaram lá e fui muito
bem atendido, quero agradecer a
equipes dos hospitais e unidades de
nossa cidade, que Deus possa aben-
çoar cada um de vocês”, concluiu.
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Relacionamento abusivo é tema de live
Evento abordou os ciclos de abuso e violência doméstica e promoveu debate sobre a "Lei do Feminicídio", aprovada em 2015

Em 2021, completam-se 15
anos desde a sanção da lei fede-
ral 11.340/2006, a "Lei Maria da
Penha". Com o objetivo de discu-
tir o histórico e o que está previs-
to na lei, a Escola do Legislativo,
da Câmara Municipal de Piraci-
caba, promoveu, terça-feira (3), a
segunda palestra sobre o tema
"Lei Maria da Penha, relaciona-
mento abusivo e feminicídio".

O evento abordou os ciclos
de abuso e violência doméstica,
detalhou as formas de identifi-
car relacionamento abusivo e
promoveu debate sobre a lei fe-
deral 13.104/2015, a "Lei do Fe-
minicídio". A live, via platafor-

ma Zoom, teve transmissão si-
multânea no YouTube e foi co-
ordenada pela diretora da Es-
cola, a vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo “A Ci-
dade É Sua”. A íntegra pode ser
revista no canal oficial da Esco-
la do Legislativo no YouTube.

Participaram Thaís Cremas-
co, formada em direito pela Unip
(Universidade Paulista), pós-
graduada em direito do traba-
lho e previdência e cofundadora
e atual presidente do Coletivo
Mulheres pela Justiça; e a advo-
gada Sylvia Bianca Pellegrino,
formada pela Unip, com atuação
na área cível, em especial no di-

reito de família, defesa da mu-
lher e Código de Defesa do Consu-
midor, e atual vice-presidente do
Coletivo Mulheres pela Justiça.

"O Brasil é o quinto no núme-
ro de feminicídios. Não tem como
entendermos o porquê de estarmos
entre os cinco países que mais ma-
tam mulheres em decorrência de
violência sem pensar no relaciona-
mento abusivo", destacou Thaís.

De acordo com a advoga-
da, esse é o primeiro aspecto de
violência a ser observado e não
significa, necessariamente, ape-
nas a violência física. "O rela-
cionamento abusivo muitas ve-
zes nem chega à violência físi-

ca. Precisamos desvencilhar
essas duas ideias para enten-
der que existem inúmeras for-
mas de violência", ressaltou.

Além da agressão, Thaís
destacou que outros aspectos
da violência são de difícil iden-
tificação, como as violências psi-
cológica, sexual e financeira.

Para ela, é importante ob-
servar a sutileza de como essas
micro agressões se apresentam.
"Existem muitas vezes uma
pseudo arrogância de achar que
aquilo não vai acontecer com ela,
mas também porque vivemos em
uma sociedade altamente ma-
chista, que acaba naturalizan-

do violências que jamais deveri-
am ser naturalizadas", afirmou.

Thaís explicou que a violên-
cia contra a mulher pode ser com-
preendida de forma cíclica. O ci-
clo da violência constitui a forma
como a agressão se manifesta em
algumas das relações abusivas e
é composta por três etapas. A pri-
meira é a da tensão, quando co-
meçam os momentos de raiva,
insultos e ameaças, deixando o re-
lacionamento instável. Ela é se-
guida pela fase da agressão,
"quando o agressor se descontro-
la e explode violentamente", libe-
rando a tensão acumulada.

A terceira fase é a chamada
"lua de mel", em que o agressor
pede perdão e tenta mostrar ar-
rependimento, prometendo mu-
dar suas ações. Esse ciclo se re-
pete, diminuindo o tempo entre
as agressões, e se torna sempre
mais violento, segundo Thaís.

"Precisamos entender que
não existe a máxima de que 'em
briga de marido e mulher, não
se mete a colher', de cada um
resolve a sua vida, mas enten-
der que a questão do relaciona-
mento abusivo é uma questão
pandêmica no Brasil", disse.

Entre as formas de identifi-
car um relacionamento abusivo,
a advogada ressaltou que é ne-
cessário observar se existem ciú-
me excessivo, invasão de priva-
cidade, afastamento da família e
do círculo de amigos, chanta-
gens, exigência por relações se-
xuais, ameaças e violência física.

Em relação aos aspectos ju-
rídicos da Lei Maria da Penha,
Thaís enfatizou que a violência
psicológica é crime e que a pes-
soa que age dessa forma respon-

de a processo. "Inclusive a mu-
lher deve não só fazer o processo
criminal, como também o proces-
so cível, pedindo indenização por
danos morais, porque uma mu-
lher que sofre a violência psico-
lógica tem inúmeras dificuldades
para trabalhar e viver", explicou.

Sylvia ressaltou que foi a
partir de 2015, com a aprova-
ção da lei 13.104/15, que o ho-
micídio qualificado contra o gê-
nero feminino passou a ser con-
siderado crime de feminicídio.

De acordo com ela, é im-
portante destacar que o femi-
nicídio não está apenas na vio-
lência doméstica. "Também pode
ser cometido por alguém com
quem essa mulher nunca teve ne-
nhuma relação", explicou.

Dados levantados pelo Insti-
tuto DataFolha e pelo Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública apon-
tam que a violência atinge 35% de
mulheres separadas e divorciadas.
As solteiras representam 30,7%;
viúvas, 17,10%, e casadas, 16,8%.

Segundo a cor da pele, a pes-
quisa mostra que mulheres pretas
representam 28,3%, pardas 24,6%
e brancas 23,5%. Por idade, o per-
centual, na faixa de 16 a 24 anos, é
de 35,2%; na de 25 a 34 anos,
28,6%; na de 35 a 44 anos, 24,4%;
na de 45 a 59 anos, 18,8%; e na
de 60 anos ou mais, 14,1%. "Te-
mos que aprender a reconhecer
os abusos, assim como a violên-
cia psicológica, que é gravíssima
e muito relativizada", observou.

Para denúncias, estão dis-
ponibilizados os canais telefôni-
cos 180, 100 e 190. Também é
possível enviar mensagem pelo
aplicativo Telegram, no canal
"Direitoshumanosbrasilbot".
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Legislação avança, mas casos persistem
Roda de conversa via Zoom, promovida pela Escola do Legislativo, abordou a Lei Maria da Penha e seu histórico

Roda de conversa integrou Semana de Divulgação da Lei Maria da Penha

Reprodução/Internet

Pensamentos machistas e
misóginos enraizados na cultura
e sociedade brasileira dificultam
a redução da violência domésti-
ca, apontou Adelaide Albergaria,
advogada criminalista, para
quem as leis não conseguiram fa-
zer com que este tipo de violência
diminuísse. “É inegável o avanço
da Lei Maria da Penha, em relação
às recentes alterações, mas preci-
samos entender essa lei dentro do
contexto brasileiro atual”, disse.

A roda de conversa “Lei Ma-
ria da Penha, Relacionamento
Abusivo e Feminicídio”, realiza-
da terça-feira (3), via Zoom,
abordou a trajetória de Maria da
Penha e marcos na legislação
penal que contribuíram com a
maior rigidez das leis contra a
violência doméstica. O encontro,
promovido pela Escola do Legisla-
tivo, contou com as vereadoras da
Casa e foi conduzido pela gradu-
anda em história Thalita Gallucci
Sotero e a advogada Adelaide.

A advogada criminalista pon-
tuou que a legislação brasileira foi,
por muito tempo, baseada nos pre-
ceitos da colonização portuguesa.
“Só tivemos um código penal bra-
sileiro em 1830, 330 anos depois
da colonização, esse código foi fei-
to por homens portugueses que
representavam uma sociedade
conservadora, patriarcal, conser-
vadora e enxergavam as mulhe-
res como propriedade”, observou.
Adelaide apontou que estes aspec-
tos estão enraizados na legislação
e seguem até os dias atuais.

“Essas leis conseguiram fa-
zer com que diminuísse a violên-
cia? Infelizmente não, porque a
lei não consegue dar conta de
coibir esses atos ilícitos, a gran-
de questão da violência é a ques-
tão cultural, social”, comentou a

advogada. Adelaide ainda men-
cionou violências domésticas na-
turalizadas em novelas para exem-
plificar a influência da dramatur-
gia na construção do machismo.

Para Adelaide, é necessário
enxergar a Lei Maria da Penha
como uma possibilidade de pou-
par a morte de alguém futura-
mente. “A partir do momento em
que começarmos a discutir cau-
sas de violência, talvez consigamos
fazer com que diminua”, disse.

HISTÓRICO - A história
de Maria da Penha, apresenta-
da por Thalita Sotero, se repete
na narrativa de diversas outras
mulheres vítimas de violência
doméstica, segundo a palestran-
te. Thalita contou a trajetória da
mulher que deu nome à lei de cri-
minalização a todo o caso de vio-
lência doméstica e intrafamiliar.

A graduanda em história e
comunicadora social se baseou no
livro “Sobrevivi... posso contar”,
escrito por Maria da Penha em
1994. “Acho emblemático este tí-

tulo em razão daquelas que não
sobreviveram e não puderam con-
tar suas histórias”, comentou.

A Lei Maria da Penha foi
implementada em 2006, quan-
do a OEA (Organização dos Es-
tados Americanos) condenou o
Estado brasileiro por negligên-
cia, omissão e tolerância à vio-
lência doméstica, diante do não
cumprimento da sentença re-
sultante do julgamento de Mar-
co Antônio, seu agressor.

FEMINICÍDIO - Detalhes
das tentativas de feminicídio co-
metidas pelo marido de Maria da
Penha, como um tiro enquanto
dormia e choque elétrico, além de
cárcere privado e outras agressões,
foram descritos por Thalita. “Ela
conta que sua realização se baseia
no fato de que sua história alte-
rou a legislação brasileira para
ajudar as mulheres que são sub-
metidas a essa violência”, contou.

De acordo com a advogada
Adelaide, o decreto que qualifica o
feminicídio como crime foi alvo de

grande discussão em 2015, quan-
do foi implementado. “Foi uma
dificuldade dentro de uma socie-
dade machista, é necessário saber-
mos quantas mulheres morrem
por serem mulheres, para que
políticas públicas possam ser es-
tabelecidas”, disse e comentou
que estas mortes não se enqua-
dram simplesmente como homi-
cídio, pois acontecem em um con-
texto específico de ódio à mulher.

As vereadoras Ana Pavão
(PL), Rai de Almeida (PT) e Sil-
via Morales, do Mandato Cole-
tivo “A Cidade é Sua” (PV), tam-
bém contribuíram com a roda
de conversa. A vereadora Rai sa-
lientou que é necessário lutar
pela construção de políticas pú-
blicas que combatam a violên-
cia contra a mulher. Silvia des-
tacou que o Brasil está em quin-
to lugar no ranking de países com
mais casos de feminicídio. Ana
Pavão ainda agradeceu a colabo-
ração das palestrantes e ressal-
tou a importância da temática.

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Presidente elenca ações para o
retorno de reuniões presenciais

O presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba, verea-
dor Gilmar Rotta (Cidadania),
detalhou os protocolos de segu-
rança sanitária adotados no re-
torno presencial das reuniões or-
dinárias, na noite desta segunda-
feira (2). As ações foram apresen-
tadas por ele no Plenário Fran-
cisco Antônio Coelho, ao vivo pela
TV Câmara, durante participação
no programa Primeiro Tempo.

Segundo o parlamentar, a
Câmara foi instruída pela Vigilân-
cia Sanitária Municipal de Piraci-
caba e, entre os procedimentos,
instalou placas de acrílico entre as
mesas dos vereadores, procedi-
mento também adotado na Câma-
ra dos Deputados. "Todas as me-
sas estão com álcool em gel e todos
estão usando máscara. O uso da
tribuna está liberado, mas temos
uma funcionária do setor de Ceri-
monial fazendo a higienização an-
tes do vereador fazer sua fala."

Rotta lembrou que esta foi

Guilherme Leite

a primeira vez que 13 dos 23
parlamentares se reuniram no
plenário, por estarem no pri-
meiro mandato e a Câmara ter
realizado apenas sessões on-
line. "Eles irão sentir como é
debater no olho-olho", disse.

Além disso, o vereador co-
mentou das expectativas para a
criação da Região Metropolitana
de Piracicaba e, com ela, o prota-
gonismo do Parlamento Regional.
"Vamos unir forças para Piracica-
ba. No dia 10, às 10h, reuniremos
o Parlamento Regional para dis-
cutir o pedágio que está sendo co-
brado antecipadamente e valores
exorbitantes, entre Piracicaba-São
Pedro e Piracicaba-Charqueada",
declarou, ao comentar ainda a
homenagem pelo aniversário de
Piracicaba, com a releitura do Hino
Oficial de Piracicaba, em parceria
com a Semac (Secretaria Munici-
pal da Ação Cultural), e execução
da Orquestra Sinfônica de Piraci-
caba e cantora Aninha Barros.

Gilmar Rotta foi entrevistado no programa Primeiro Tempo, apre-
sentado antes do início da reunião ordinária
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Política municipal e Emdhap são criticadas
Propositura prevê audiência pública para o dia 28, mas teve votação adiada devido ao término do tempo regimental da reunião ordinária

SAÚDE BUCAL NA TERCEIRA IDADE
Na semana passada, em 26 de julho, foi

comemorado o dia dos avós. A data remete
à importância dos cuidados com a saúde bu-
cal para melhoria na qualidade de vida da
terceira idade. Consistente literatura cientí-
fica comprova que a situação de vulnerabili-
dade orgânica e a susceptibilidade das pes-
soas idosas está relacionada à presença de
comorbidades nessa faixa etária, o que im-
pacta, também, em problemas bucais como:
cárie de raiz, diminuição de saliva (xerosto-
mia), inflamação na gengiva (gengivite) e
possível agravamento (periodontite).

A visita regular ao cirurgião-dentista, es-
pecialista em odontogeriatria, aliada aos
cuidados diários de higiene bucal, podem
evitar surgimento e complicações com a
saúde bucal do idoso. No caso de pacien-

tes que utilizam prótese dentária parcial
ou total (fixa ou removível), a atenção pre-
cisa ser redobrada para reduzir o risco de
infeções sistêmicas e bactérias no ato da
escovação. Os cuidados abrangem escova-
ção dos dentes, higiene da língua e muco-
sas, esterilização da escova dentária e bo-
checho da cavidade bucal antes da escovação.

A preocupação corresponde à maior ex-
pectativa de vida na história do Brasil. Segun-
do a Organização Mundial da Saúde (OMS), o
país será a quinta população mais idosa do
mundo dentro de nove anos. Pessoas com
mais de 60 anos representam 11% da popula-
ção geral, de acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). Além dis-
so, o número de idosos ultrapassará o total de
crianças entre zero e 14 anos, em 2030.

De autoria dos vereadores
Gustavo Pompeo (Avante) e Zezi-
nho Pereira (DEM), o requerimen-
to 701/2021, votado e aprovado em
caráter de urgência na 19ª reunião
ordinária, na segunda-feira (2),
solicita uma audiência pública
“com o objetivo de conhecer e dis-
cutir plano de ações para áreas
invadidas e com ordem de despe-
jo, incluindo políticas públicas
para a cidade”, diz a propositura.

A vereadora Rai de Almei-
da (PT), ao discutir o requeri-
mento, sugeriu alterações no
texto da propositura em relação
ao termo "invasão". "Esse é um
termo incorreto, não se trata de in-
vasão, mas de ocupação”, disse.

Ela pediu a inclusão do pro-
curador-geral do município e de
representantes da Defensoria
Pública entre os nomes da audi-
ência, pois, de acordo com ela,
estes órgãos deverão compor o
processo, seja para análise de

questões relativas à reurbaniza-
ção e infraestrutura, seja para a
análise de questões jurídicas.

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo “A
Cidade É Sua”, lembrou que Pi-
racicaba conta com Plano de Ha-
bitação Municipal tramitando
na Casa. "Não dá para ter atro-
pelos. Nós analisamos, a Comis-
são de Meio Ambiente, o PLC 19,
e já foi para a Comissão de Jus-
tiça e nós estamos providenci-
ando uma audiência, com os
prazos corretos", afirmou.

Fabrício Polezi (Patriota)
afirmou que "estão invertendo a
conjectura da palavra área ocu-
pada". "A área era de quem, se
tinha dono, é propriedade priva-
da, não podemos atropelar, se ti-
nha dono, se tinha registro, e era
propriedade privada, nós temos
que estar ciente que alguém está
sendo prejudicado", afirmou.

Cássio Luiz Barbosa, o Cássio

Fala Pira (PL), afirmou que as pes-
soas que estão nas áreas citadas
não estão lá porque querem. "Eu
vou falar da comunidade Renas-
cer, eles estão lá porque não têm
para onde ir, essa chuva que teve
recentemente, eu estive lá. Quan-
do chove, é lastimável, não passa
um carro, não passa uma moto.
Quando tem sol, é poeira, as pes-
soas sofrem. Qual é o plano que
existe de habitação? Por que a
Emdhap [Empresa Municipal
de Desenvolvimento Habitaci-
onal de Piracicaba] diz que os
apartamentos estão fechados
porque é da Caixa e a Caixa não
toma uma atitude?, questionou.

O requerimento 701/2021, por
conta do fim do tempo regimental
previsto para a reunião ordinária,
não pôde ser votado ontem e de-
verá entrar novamente em pauta
na reunião de quinta-feira (5).

EMDHAP - O vereador Gus-
tavo Pompeo (Avante) fez críticas
à Emdhap (Empresa Municipal de
Desenvolvimento Habitacional de
Piracicaba). “Reconheço que é
uma empresa, mas não reconhe-
ço desenvolvimento urbano e
nem habitação”, disse. O verea-
dor afirmou que a Emdhap agia
para enriquecer bancos e cons-
trutoras, pois há provas que al-
guns empreendimentos foram
feitos com preço acima do mer-
cado. Ele também afirmou que
existem 250 loteamentos irregu-
lares em Piracicaba, dos quais so-
mente 70 têm cunho social.

“Existe, além da Emdhap,
uma grilagem em Piracicaba.
Com 250 loteamentos irregula-
res, sem fiscalização, alguém está
ganhando com isso”, afirmou.

Para Gustavo Pompeo, a
Emdhap deve fazer o “papel dela”
e voltar a ser o que era. “Existe um
problema enorme de habitação em
Piracicaba. A Emdhap precisa vol-
tar porque se perdeu no meio do
caminho, faz tempo que ela dei-
xou de ser habitação”, declarou.

Em aparte, a vereadora Silvia
Morales (PV), do mandato coletivo
A Cidade é Sua, afirmou que a
Emdhap “desvirtuou o objetivo
principal da cidade e faz uma ges-
tão como se fosse imobiliária”. Para
ela, a empresa pública tem que vol-
tar a ter parcerias e mutirões.

Previsão é que audiência pública ocorra no próximo dia 28

Guilherme Leite
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Encontro debate retorno das
atividades musicais na cidade
O decreto municipal 18.836, divulgado sexta (30), autoriza parcialmente o retorno
da música ao vivo em restaurantes que já detém alvarás específicos de autorização

Para tratar sobre o retorno de
atividades musicais, a vereadora
Silvia Morales (PV), do mandato
coletivo “A Cidade É Sua”, reuniu-
se, na segunda-feira (2), com o se-
cretário de Saúde Filemon Silva-
no, o procurador do município,
Fábio Dionísio, o secretário de Go-
verno, Carlos Beltrame, além de re-
presentantes de bares, restaurantes
e de músicos profissionais locais.

A parlamentar destacou a
importância de “ouvir os envolvi-
dos e que o retorno das ativida-
des musicais ocorra gradativa-
mente, tanto pelos benefícios para
a saúde mental da sociedade como
para profissionais da cultura”.

De acordo com Silvia Mo-
rales, o objetivo foi apresentar
proposta de retomada da músi-
ca ao vivo, respeitando os pro-
tocolos sanitários e de controle
da pandemia, como o distancia-
mento social, mas possibilitan-
do que os locais possam reto-
mar o atendimento do público e
a execução da música ao vivo.

Encontro entre vereadores, representantes de bares e
músicos e da Prefeitura ocorreu na segunda-feira (2)

Assessoria Parlamentar

“Considerando este difícil
cenário para todo o setor de ba-
res e restaurantes, afetando es-
pecialmente músicos e profissio-
nais que atuam promovendo cul-
tura e entretenimento, a reunião
visa propor a formação de grupo
de trabalho e diálogo constante
entre representantes do segmen-
to e autoridades municipais,
buscando minimizar os prejuízos
e construir estratégias para re-
tomada segura e embasada da
música ao vivo, dos eventos e
projetos culturais”, ressaltou.

O decreto municipal 18.836,
divulgado sexta-feira (30), auto-
riza parcialmente o retorno da
música ao vivo em restaurantes
que já detém alvarás específicos de
autorização da música ao vivo.

Na reunião, os secretários
manifestaram-se sensíveis e preo-
cupados com a importância desse
retorno e que possa ocorrer de for-
ma segura, contribuindo, assim,
com a geração de emprego e ren-
da. O grupo de representantes dos

bares e restaurantes presentes
apresentou algumas sugestões e
propostas visando amparar e
apoiar os setores e o processo de
retomada da música ao vivo.

“As propostas foram muito
bem recebidas pelos representan-
tes municipais e visam trazer o
desafio tanto para o setor de ba-

res e restaurantes, do entreteni-
mento, quanto para o Poder Pú-
blico, Executivo e Legislativo, cum-
prindo os protocolos sanitários e
de contenção da Covid-19, para en-
frentar de maneira propositiva
esta grave crise que requer solu-
ções inteligentes e articuladas de
muitos atores”, destacou Silvia.

SSSSSOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADE

Contabilistas entregam mais
agasalhos para campanha

O Sincop - Sindicato dos
Contabilistas de Piracicaba e
Região efetuou esta semana
mais uma entrega de arrecada-
ções de roupas, agasalhos, cal-
çados e alimentos da campanha
do Agasalho 2021, do Fussp -
Fundo Social de Solidariedade de
Piracicaba. Este é o quinto ano
consecutivo que a entidade se dis-
ponibiliza como ponto de arreca-
dação e incentiva seus associa-
dos e colaboradores a doarem.

Os materiais arrecadados fo-
ram retirados pela equipe do Ban-
co de Alimentos, que faz parte da

Smads – Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social e realiza a triagem e distri-
buição. A arrecadação no local
continua e quem quiser doar rou-
pas, calçados, agasalhos, coberto-
res ou fraldas pode entregar na
sede do Sincop, à rua Pasqual Guer-
rini, 55, no bairro Castelinho.

O Sindicato também recebe
doações de alimentos não perecí-
veis e leite (longa vida). O horário
de atendimento no Sincop é de se-
gunda a quinta, das 7h30 às 11h30
e das 13h às 17h, e às sextas, das
7h30 às 11h30 e das 13h às 16h.

Divulgação

As funcionárias do Sincop, Joseane Batista e Josimeire Silveira,
organizam as doações e incentivam os associados a doarem

PPPPPAAAAATRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIOTRIMÔNIO

Trevisan Jr. apresenta antes e depois de reforma no Engenho
O vereador Laércio Trevisan

Jr. (PL) fez uso dos cinco minutos
regimentais, como líder partidário,
na segunda-feira (2), durante a 19ª
reunião ordinária, para apresentar
as reformas promovidas pela Semac
(Secretaria de Ação Cultural) no

Engenho Central. Com apresenta-
ção de imagens, o parlamentar co-
mentou o antes e depois dos tra-
balhos desenvolvidos no local.

“No início de fevereiro tinha
um pouco de tudo no barracão,
hoje está desobstruído, lavado”,

observou Trevisan. “Era essa a
preocupação com o meio ambien-
te, com a preservação do patrimô-
nio histórico, até o túnel foi enter-
rado, tudo o que tinha de terra e
entulho foi jogado dentro dos bar-
racões, o mato com dois metro de

altura”, salientou. O vereador pon-
tuou que, depois da limpeza, o can-
tor Pedro Leonardo visitou o lo-
cal para gravação com a EPTV.
Trevisan destacou que o Enge-
nho Central era “um lugar que
ninguém conseguia entrar”.
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Galeria recebe obra do artista Juliano Silva
O quadro é o terceiro a ser doado para a Prefeitura e ficará exposto por cerca de um mês na sala de reuniões do Gabinete do prefeito

O artista plástico piracicaba-
no Juliano Silva expõe, a partir
dessa quarta (4), a tela Piracica-
ba e seus Encantos! na Galeria
Gabinete do Prefeito. A Galeria
Gabinete do Prefeito é um proje-
to da Semac (Secretaria Munici-
pal da Ação Cultural) criado
para dar visibilidade às obras de
artistas piracicabanos. Juliano
foi recebido pelo prefeito Lucia-
no Almeida e pelo secretário da
Ação Cultural, Adolpho Queiroz.

O quadro é o terceiro a ser
doado para a Prefeitura para fi-
car exposto por cerca de um mês
na sala de reuniões do Gabinete
do prefeito, local com alta rotati-
vidade de frequentadores, desde
imprensa, políticos, empresários,
líderes comunitários e religiosos,
que poderão apreciar a arte du-
rante as reuniões. Após a expo-
sição, o prefeito poderá presen-

Sabrina Rodrigues Bologna

Juliano, o prefeito Luciano com o quadro doado e o secretário Adolpho

tear convidados com a obra.
De acordo com Adolpho

Queiroz, o objetivo é valorizar a
arte e manter no Gabinete um
ambiente de apreciação. "Será
exposto um mosaico de artistas,
ideias e escolas de arte, utili-
zando-se de um espaço público
frequentado por profissionais
de várias áreas. Além disso,
quando o prefeito presenteia
convidados com as obras, a di-
vulgação da obra amplifica”.
Além de Juliano, os artistas Chi-
co Coellho e Denise Storer já ex-
puseram sua arte na Galeria.

O ARTISTA – O artista
plástico piracicabano Juliano Sil-
va leva sua arte naïf para o mun-
do pelo menos desde 2017. Já
expôs na Alemanha, Argentina,
Chile, França, Paraguai, Portu-
gal, Itália e Estados Unidos, além
de participar de coletivas em di-

ferentes estados brasileiros. Seu
trabalho também está exposto
permanentemente no Museu Arte
Naïf – Casa de Cultura Paraíba.

Silva frisou que é uma honra
ter seu trabalho exposto no Gabi-
nete do Prefeito. “A oportunidade
de dividir minha arte é uma hon-
ra”. A tela, como toda sua obra,
tem como marca “levar tudo aqui-
lo que não vimos, mas sentimos
em forma de cores”, explica em seu
material de divulgação. Para sa-
ber mais sobre o artista e sua obra,
acesse: julianosilva.art.br.

SERVIÇO
Os artistas que quiserem
doar obras para o projeto
Galeria Gabinete do Prefeito
podem entrar em contato com
a Secretaria Municipal da
Ação Cultural, na avenida
Maurice Allain, 454, Piracica-
ba, telefone (19) 3403-2600.

DDDDDANÇAANÇAANÇAANÇAANÇA

Cedan se apresenta hoje no “Erotides de Campos”

HARMONIA
O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) se reuniu,
segunda-feira (2), com o pro-
curador jurídico do municí-
pio, Fábio Dionísio. No en-
contro trataram de assuntos
relativos a projetos do Exe-
cutivo em tramitação na Câ-
mara. De acordo com o pro-
curador, há necessidade de

haver harmonia entre Execu-
tivo e Legislativo. "O objetivo
é buscar o melhor entendi-
mento político", enfatizou. O
parlamentar se colocou à
disposição em colaborar na
melhor forma possível. "Sem-
pre na busca de atender às
demandas e anseios da po-
pulação piracicabana", disse.

Assessoria Parlamentar

A Cedan (Companhia Estável
de Dança), ligada à Prefeitura por
meio da Secretaria Municipal da
Ação 2Cultural (Semac), apresen-
ta o espetáculo Passo a Passo nes-
ta quinta (5), às 14h30, no Teatro
Erotides de Campos, o Teatro do
Engenho, no Parque do Engenho
Central. A entrada é gratuita e os
lugares limitados. Ingressos de-
vem ser retirados com 1 hora de
antecedência. A apresentação in-
tegra a programação de aniversá-
rio de Piracicaba, que terá atrações
durante todo o mês de agosto.

O espetáculo mostra a vida de
um bailarino em uma companhia
de dança e seu contato com os di-
ferentes estilos de coreografias,
que vão do clássico ao contempo-
râneo. Passo a Passo foi idealiza-
do pela diretora e maître de balé,

Camilla Pupa, com coreografias
de Marius Petipa (repertório
clássico), Eduardo Bonnis, Toni
Padron e Juliana Tarumoto.

A Companhia Estável de
Dança de Piracicaba é vincula-
da à Secretaria Municipal da

Passo a Passo - Companhia Estável de Dança de Piracicaba

Divulgação

Ação Cultural de Piracicaba (Se-
mac), atualmente composta por
20 bailarinos permanentes, sele-
cionados por meio de audição
pública, sob direção artística da
maÎtre de balé clássico Camilla
Pupa. A companhia tem por fi-

nalidade incentivar e possibilitar
a criação de um corpo de baile
amador permanente, que apre-
sente periodicamente espetáculos
de dança em Piracicaba e em ou-
tras cidades, propiciando a forma-
ção teórica e prática de bailarinos.
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Fórum visa fortalecer a cultura popular
De acordo com os organizadores do evento, ritmos populares importantes possuem raízes e histórias na cidade e região

O Fórum de Tradições Po-
pulares será realizado em parce-
ria com a Câmara Municipal e
este ano terá parte da programa-
ção transmitida pela TV Câma-
ra. A solicitação foi feita pela ve-
readora Silva Morales (PV), do
mandato coletivo “A Cidade É
Sua”, por meio do requerimento
36/2021 . Silvia integra a Frente
Parlamentar de Cultura, junto
com os vereadores Rai de Almei-
da (PT) e Pedro Kawai (PSDB).

Com o objetivo principal de
fortalecer a cultura popular do
município, o Fórum é realizado
desde 2008 e em 2021 chega à
12ª edição, que será totalmente
online, com o objetivo de apre-
sentar e reverenciar as tradições
do município, além de discutir
políticas para a manutenção e for-
talecimento da cultura popular.

De acordo com os organi-
zadores do evento, ritmos popu-
lares importantes possuem raí-

PROGRAMAÇÃO
06/08 - SEXTA-FEIRA - 19h às 21h (com exibição pela TV
Câmara): Roda de Abertura: "Construção e a importância
de políticas públicas para as culturas populares e tradicio-
nais" com Aurélio Prates. Apresentação cultural: Samba de
Lenço Mestre Tonho. Mediação: Instituto Curau e CoMCult
07/08- SÁBADO - 15h às 17h: Roda de conversa com repre-
sentantes dos grupos da cultura popular e tradicional de
Piracicaba e convidados, Samba de Lenço- Natalia Puke,
Batuque de Umbigada- Deh Martins, Viola caipira - Marcela
Costa, Congada - Roberta Lessa, Centro de Documenta-
ção, Cultura e Política Negra - Guina e Artes Plásticas - Flá-
vio Camargo. Apresentação cultural: Batuque de Umbigada
Casa de Batuqueiro. Mediação: Instituto Curau e CoMCult
08/08 - Domingo - 15h à 17H: Elaboração da carta de intenção
com representantes dos grupos e instituições organizadoras.
Apresentação Cultural: Encontro de violas e Cururu com
Marcela Costa, Toninho da Viola e Nazaré, Gustavo e
Gabriel, Pedro e Pedrinho. Mediação: Instituto Curau,
CoMCult e A Cidade é sua- Mandato Coletivo

Festival Curau (Cultura Regional e Artes Urbanas) é um dos
eventos de incentivo às tradições populares no Município

Gabriel Albertini

zes e histórias na cidade e re-
gião, como o samba de lenço,
batuque de umbigada, cururu,
congada, moda de viola, sertane-
jo, serestas, catira, entre outros.

Apesar deste protagonis-
mo, é um grande desafio a
manutenção das culturas po-
pulares e diversos ritmos de
raiz como o Cururu e a Cati-
ra, que já projetaram a cida-
de nacionalmente, hoje en-
contram raríssimos espaços.

O evento é organizado pela
Associação Pró-Cultura (Insti-
tuto Curau) e Conselho Munici-
pal de Política Cultural (Com-
Cult), com apoio do Sesc e da
Câmara por meio da vereadora
Silvia Morales (PV), do manda-
to coletivo “A Cidade é Sua”, e é
realizado através do ProAC LAB
(Lei Aldir Blanc), e a programa-
ção contará shows, palestras,
rodas de conversa e fórum em
programação online e gratuita.

SERVIÇO
Para assistir a abertura, sexta-feira (6), às 19h, basta aces-
sar os canais 11.3 da TV digital aberta, 4 da Claro/Net, 9 da
Vivo Fibra, o site www. camarapiracicaba.sp.gov.br, o Face-
book da Câmara ou o Youtube da TV Câmara. Toda progra-
mação será transmitida ao vivo pelo canal do SESC Piraci-
caba no Youtube https://www.youtube.com/SescPiracicaba.

Em fala durante a 19ª reu-
nião ordinária, na segunda-fei-
ra (2), o vereador Zezinho Pe-
reira (DEM) comentou sobre o
diálogo que vem mantendo com
o presidente do Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto),
Maurício Oliveira, sobre a fal-
ta de água relatada por mora-
dores de diversos bairros.

"Tenho conversado com o
Maurício e vejo uma vontade
muito grande dele de resolver
essa demanda de falta d'água,
mas acho que isso vai levar um
tempo, porque temos um grande
número de vazamentos na cida-
de, que atrapalham para fazer
chegar a água", refletiu o parla-
mentar, citando o caso de uma
senhora que reclama ficar até
dez dias sem água em Ibitiruna.

SSSSSEMAEEMAEEMAEEMAEEMAE

Falta d'água está relacionada a
vazamentos na rede, diz vereador

"Agora vai chegar o Verão e
vai ficar mais crítico ainda, a falta
de chuva que acontece. Não consi-
go ficar bravo com o Maurício e
com o Semae, porque sei que ja-
mais ele iria querer que faltasse
água em alguma região, como Nova
Suíça, São Jorge e Novo Horizonte.
Tenho pedido para levar cami-
nhão-pipa de água; isso pode re-
solver um pouco no imediato, mas
a longo prazo não resolve", disse.

Zezinho Pereira também fa-
lou da conversa que teve com o
secretário municipal de Defesa
do Meio Ambiente, Alex Gama
Salvaia, para a reabertura do Pa-
raíso das Crianças, localizado
junto ao Zoológico Municipal.
"Mandamos um ofício e provavel-
mente vai abrir para que as pes-
soas possam fazer caminhadas."

Os efeitos da pandemia da
Covid-19 sobre aqueles que
perderam pessoas próximas ou
tiveram reflexos na fonte de
renda foram abordados pelo
vereador  André Bandeira
(PSDB) em fala na 19ª reunião
ordinária, na segunda-feira (2).

"Tivemos ao longo desse perí-
odo um número muito grande de
pessoas que faleceram de Covid e
isso, infelizmente, não se recupe-
ra. A dor dessas famílias não
tem como se reparar. Quantos
negócios, quantos comércios,
quantos serviços se perderam ao
longo desse período", comentou.

André Bandeira defendeu
medidas para a retomada econô-

EEEEEMPREGOSMPREGOSMPREGOSMPREGOSMPREGOS

Bandeira defende investimento
para recuperação da economia

mica. "Precisamos trabalhar e fa-
lar com os nossos deputados para
que se invista nos empregos e na
geração de renda do país para que
se possa recuperar a economia."

O vereador também reforçou
o teor da moção 145/2021, de sua
autoria, em que apela ao presi-
dente Jair Bolsonaro (sem parti-
do) pelo veto ao aumento do
Fundo Eleitoral na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias, realocan-
do o valor previsto, superior a
R$ 6 bilhões, a outras áreas,
como saúde e geração de empre-
gos. "Que o presidente vete o que
foi votado no Congresso Nacio-
nal para que seja direcionado
para saúde e educação", afirmou.

SSSSSEMOBEMOBEMOBEMOBEMOB

Projeto prevê asfaltamento de trecho de estrada em Anhumas

VISITA
Respeitando os protocolos
médicos para prevenir a pro-
pagação da Covid-19, a casa
do vice-presidente do PCdoB
Piracicaba, Francys Almeida,
virou um ponto de encontro e
reuniões políticas. Terça (03),
o advogado especializado em
Direito Penal, Leonardo Ri-
beiro Marianno, esteve com

Francys, tratando de diversos
assuntos políticos e sociais
do município. Os amigos de-
sejam, a Francys Almeida,
saúde e recuperação da fra-
tura, com a certeza de que
continuará na luta em favor
dos projetos sociais que têm
sua característica como mili-
tante partidário (PCdoB).

Divulgação

O projeto para a pavimen-
tação de trecho de 600 metros
da estrada Rosa Francelina de
Abreu, em Anhumas, foi apre-
sentado ao vereador Gilmar Rot-
ta (Cidadania) por Michel Mar-
tin, engenheiro da secretaria
municipal de Obras (Semob). Os
dois estiveram no bairro na tar-
de da última sexta-feira (30).

De acordo com o parlamen-
tar, foram realizadas as medições
necessárias na estrada para que
seja efetuada a pavimentação as-
fáltica do trecho compreendido a
partir do campo de futebol até a
rua Francisco Antonio Mandro,

atendendo a solicitações da comu-
nidade. Segundo os moradores,
a via de terra apresenta "muitos
buracos que atrapalham o trân-
sito e causam danos aos veícu-
los" e facilitam o acúmulo de po-
ças d'água e lama em dias de chu-
va. Outro problema é a poeira que
invade as casas em dias de Sol.

Gilmar Rotta destacou que
busca o asfaltamento do local des-
de 2013, por meio das indicações
191/2013 e 634/2021, encaminha-
das ao Executivo. O projeto apre-
sentado por Michel ao vereador
prevê 600 metros de pavimentação
e obras de drenagem na estrada. Gilmar Rotta e Michel Martin estiveram no local no último dia 30

Assessoria Parlamentar
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Audiência sobre habitação volta a ser pauta nesta 5ª
A convocação de uma audi-

ência pública sobre o plano de
ações voltado à moradia popu-
lar no Município será, novamen-
te, discutida na 20ª reunião or-
dinária da Câmara Municipal de
Piracicaba, na noite desta quin-
ta (5), a partir das 19h30. O re-
querimento 701/2021, dos vere-
adores Gustavo Pompeo (Avan-
te) e Zezinho Pereira (Democra-
tas), foi discutido na segunda-
feira (2), mas acabou não sendo
votado por falta de tempo regi-
mental, agora retorna para ser
apreciado em discussão única.

De acordo com o texto do re-
querimento, a preocupação prin-
cipal é em torno das áreas ocu-

padas e já com ordem de despe-
jo, sobretudo em relação às fa-
mílias que não tem outros locais
que possam ir. Mas a discussão
também deverá cobrar da
Emdhap (Empresa de Desenvol-
vimento Habitacional de Piraci-
caba) sobre maior agilidade no
PMHIS (Plano Municipal de Ha-
bitação de Interesse Social).

A Pauta da Ordem do Dia
também conta, em discussão úni-
ca, as moções 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 146 e 147, todas de
2021, e os requerimentos 681, 684,
685, 686, 688, 692, 696, 697, 698,
700, 707, 709, 712, 715, 717, 718,
719, 720 e 721, todos de 2021.

Em segunda discussão, es-

tão pautados os projetos de lei
79/2021, do vereador Thiago
Ribeiro (PSC), que institui a
Campanha Agosto Lilás no Ca-
lendário Oficial de Eventos do
Município, e o 112/2021, da
CLJR (Comissão de Legislação,
Justiça e Redação), sobre deno-
minações em vias públicas nos
bairros Verde e Higienópolis.

Em primeira discussão,
está pautado o projeto de lei
58/2021, do executivo, que
institui o Comob (Conselho
Municipal de Mobilidade).

Por conta da pandemia, as
reuniões ordinárias, embora pre-
senciais, ainda estão fechadas ao
público, respeitando o Ato da Pre-

sidência 17/2021, que segue de-
cretos municipais 18.772 e 18.763,
ambos de 2021, e o Plano São
Paulo, do Governo do Estado.

TRANSMISSÃO — A
reunião ordinária é transmiti-
da, ao vivo, pela TV Câmara,
nos canais 11.3 em sinal digital
(TV aberta), 4 da Claro/Net e 9
da Vivo Fibra, com retransmis-
são nas mídias sociais oficiais
do Legislativo, no Facebook e
no Youtube, além da Rádio Câ-
mara Web, disponível no site
www.camarapiracicaba.sp.
gov.br. A partir das 20h, a
R á d i o  E d u c a t i v a  t a m b é m
transmite  pe la  f requência
105,9 ou no www.educativafm.

O Dia D do voto impresso
Os titulares doOs titulares doOs titulares doOs titulares doOs titulares do
poder –poder –poder –poder –poder –
Executivo,Executivo,Executivo,Executivo,Executivo,
Legislativo eLegislativo eLegislativo eLegislativo eLegislativo e
Judiciário –Judiciário –Judiciário –Judiciário –Judiciário –
precisam conterprecisam conterprecisam conterprecisam conterprecisam conter
seus ânimos (...)seus ânimos (...)seus ânimos (...)seus ânimos (...)seus ânimos (...)

Dirceu Cardoso

Nesta quinta (5), às 14 ho-
ras, começará uma das
mais importantes reuniões

na Câmara dos Deputados. A co-
missão especial estará decidindo
se apresenta (ou não) para vota-
ção do plenário a PEC (Proposta
de Emenda Constitucional) nº
135/2019, da deputada Bia Kicis,
que cria a obrigatoriedade da im-
pressão do voto pelas urnas ele-
trônicas nas eleições, referendos e
plebiscitos que doravante forem
realizados em todo o país. Depois
de varias tentativas ao longo dos
anos e até da aprovação de uma
emenda de autoria do então de-
putado Jair Bolsonaro à reforma
eleitoral de 2015 (promulgada e em
2018 barrada pelo Supremo Tri-
bunal Federal), voltamos à discus-
são do tema. Hoje ele é turbinado
pelo entendimento de que o voto
impresso é o meio mais eficiente
de conferir o resultado do pleito
em caso de dúvida; e incendiado
pelas desconfianças levantadas
pelo presidente da Republica quan-
to a um possível complô para frau-
dar as próximas eleições e dar gan-
ho ao ex-presidente Lula, libertado
e reabilitado em seu direito a parti-
cipar das eleições, por obra do STF.

A contenda estabelecida en-

tre Bolsonaro e o ministro Luiz Ro-
berto Barroso, presidente do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral) é per-
niciosa. Não devem as instituições
e nem seus titulares bater boca,
mesmo quando divergem. Até por-
que a decisão de adotar ou não a
impressão do voto não lhes cabe
nesse momento. Essa responsabi-
lidade é dos parlamentares, que
têm de adotá-la de forma respon-
sável, conforme seu convencimen-
to, no interesse do processo eleito-
ral, sem pressão (do Executivo, do
Judiciário ou mesmo da população)
e sem pensar em cargos, nas próxi-
mas eleições ou qualquer barganha
que possa turvar a altivez do ato.
Primeiro os membros da comissão
especial da Câmara, em seguida os
deputados e depois os senadores,
que votarão a matéria em plenário.
Tanto Bolsonaro quanto Barroso
podem, até, como cidadãos, mani-
festar sua preferência, mas não
devem pressionar o parlamento,
pois isso seria ilegítimo, até ilegal.
A troca de farpas e expedientes que
hoje o TSE e o Supremo montam
contra Bolsonaro, também não con-
tribuem em nada para o deslinde
da questão. Pelo contrário, só ser-
vem para tumultuar a vida políti-
ca do país e nos caracterizar como
uma república institucionalmente
imatura, o que é lamentável.

A bola hoje está com os depu-
tados e só a eles cabe decidir se
adotam ou não o voto impresso.
Não está nas mãos do presidente
da Republica e nem da Justiça Elei-
toral qualquer decisão. Ambos só
terão o que fazer nesse sentido
depois que o parlamento tomar a
sua decisão. E, mesmo assim, sua
tarefa não será decisória, mas de
simples execução. Tomar (ou não
tomar) as providências para equi-
par as urnas com o dispositivo de
impressão em conformidade com
o que decidirem os parlamentares.
Todo muito claro e simples.

Na medida em que os pode-
res institucionais e seus dirigen-
tes brigam, enfraquecem a demo-
cracia. Não é àtoa que temos hoje
a população com a cabeça trans-
tornada. Grande número de indig-
nados despreza tudo e forma a
crescente abstenção e os votos
brancos e nulos. E os simpáticos a
uns e outros, radicalizados, com

propostas estapafúrdias como fe-
char os tribunais superiores e o
Congresso, instituir um regime
militar e outras alternativas que
dependeriam de rasgar a Consti-
tuição. Os titulares do poder –
Executivo, Legislativo e Judiciário
– precisam conter seus ânimos, li-
mitar suas ações ao que determi-
na o quadro de atribuições de seus
postos e, assumir com serenidade
as suas altas responsabilidades. É
isso que a Nação espera dos seus
homens públicos, sejam eles elei-
tos, nomeados por esquemas
constitucionais ou concursados.
Todos, na investidura, tomam
conhecimento das obrigações e,
para se desincumbirem, têm,
antes de tudo, de manter o res-
peito e o equilíbrio institucional,
sem o qual é impossível viver.
Se não agirem dessa forma, um
dia acabarão forçando a ruptura
e o regime de exceção que todos
imaginamos como começa, mas
ninguém, em sã consciência, é
capaz de prever como termina...

———
Tenente Dirceu Cardo-
so Gonçalves, dirigen-
te da Aspomil (Associ-
ação de Assistência So-
cial dos Policiais Mili-
tares de São Paulo) ;
aspomilpm@terra.com.br
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Após perda de hospital
veterinário, Trevisan Jr.
cobra motivo ao Executivo
Vereador apresentou requerimento, que será votado em regime de urgência hoje,
com o objetivo de obter detalhes sobre a atuação do poder público na saúde animal

O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) pede respostas ao Execu-
tivo sobre a perda do hospital ve-
terinário no Município dentro do
programa Meu Pet, do Governo do
Estado de São Paulo. No último
dia 2, o próprio governador João
Doria (PSDB) informou que Pira-
cicaba não está contemplada na
liberação de recursos para cons-
trução de dez unidades no interi-
or. “Quais são os motivos que jus-
tificaram o rompimento do con-
vênio”, pergunta o parlamentar.

No texto do requerimento,
Trevisan Jr. avalia que muitas
famílias não possuem condições
financeiras para custear atendi-
mento médico veterinário aos
animais domésticos, “o que re-
sulta em casos de animais do-
entes, em sofrimento, porém
sem nenhum tipo de atendimen-
to, provocando inclusive a mor-
te destes animais”, salienta.

Ele também ressalta que a
falta de condições financeiras
da população afeta a situação
da castração no Município, re-
sultando em falta de controle

populacional de cães e gatos, “o
que é preocupante”, destaca o
parlamentar, “por conta deste
problema, muitos são abando-
nados nas ruas, vítimas de
maus tratos e vulneráveis à vi-
olência e morte”, acrescenta.

O vereador enumera que o
Canil Municipal “Dr. Antonio Oli-
veira Lobão”, localizado no bairro
Ondinhas, o qual também conta
com unidade de gatil, são realiza-
das em média 4.500 cirurgias e
castrações por ano, e que naquela
localidade existe uma grande área
que poderá ser viabilizada para a
construção das instalações físicas,
visando a implantação do Progra-
ma Municipal de Atendimento
Médico Veterinário – Hospital Ve-
terinário gratuito em Piracicaba.

Cita, ainda, que deve ser res-
saltado o importante trabalho de-
senvolvido pelas ONGs (organi-
zações não-governamentais) e
pelos protetores de animais inde-
pendentes na cidade, “os quais
não medem esforços, diariamen-
te realizando recolhimento de
animais, cirurgias, castrações,

Laércio Trevisan Jr. (PL) pede respostas ao Executivo

Fabrice Desmonts

doação de alimentos, feiras de
adoções, entre outros serviços.

Trevisan Jr. cobra da Pre-
feitura uma estimativa de cus-
tos para operacionalização des-
te eventual hospital que seria
construído pelo Governo do Es-
tado e quais providência serão
adotadas pela Administração
Municipal na questão de saú-
de e bem-estar dos animais.

O parlamentar questiona se
a Secretaria Municipal de Saú-
de já analisou a possibilidade de
implantar o Programa Munici-
pal de Atendimento Médico Ve-
terinário, assim como realizar
parcerias com ONGs e clínicas
veterinárias locais, visando ofe-
recer consultas, cirurgias, exa-
mes laboratoriais e internações
para cães e gatos na cidade.

Empresários e autônomos
que atuam na realização de even-
tos sociais querem apresentar ao
prefeito Luciano Almeida (DEM)
uma proposta para permitir que
o segmento retome sua ativida-
de, uma das mais prejudicadas
desde o início da adoção de me-
didas restritivas para a conten-
ção do avanço do coronavírus.

Para isso, o grupo conta com
o apoio do vereador Cássio Luiz
Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL),
com quem se reuniu na tarde desta
terça-feira (3), na Câmara. O obje-
tivo é abrir diálogo com o Execu-
tivo para que Piracicaba adote
os protocolos sanitários neces-
sários e eventos sociais, como
festas de casamento e debutan-
tes, voltem a ser realizados.

Proprietários de buffets, Ra-
faela Rizzo e Valmir Assueiro re-
latam perdas com a paralisação
das atividades desde o ano passa-
do. "Eu me sinto abandonada des-
de 19 de março de 2020", desaba-
fou Rafaela, que defende que Pi-
racicaba siga o exemplo da flexibi-
lização já posta em prática em ci-
dades como Rio Claro, São Pedro,
Ipeúna, Americana e Atibaia.

Valmir disse contar com a in-
termediação de Cássio Fala Pira
junto ao Executivo para que, des-
ta vez, o grupo seja ouvido em suas
reivindicações. "Já fizemos outras
reuniões, mas não se chega a lu-
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Grupo quer apresentar proposta
para retomada de eventos

Grupo de empresários e profissionais do setor
foram recebidos pelo vereador Cássio “Fala Pira”

Davi Negri

gar nenhum", lamentou, em opi-
nião compartilhada por Amanda
Moraes, que coordena uma pági-
na no Facebook, e pelo deejay Nê,
também presentes na reunião.

O fotógrafo Rodrigo Bottene
relatou ter participado recente-
mente de festa de casamento, em
Rio das Pedras, em que "tudo
transcorreu bem, com todos os
protocolos sendo seguidos". Se-
gundo ele, havia álcool em gel para
os convidados, aferição de tempe-
ratura na entrada, distanciamen-
to de 1,5 metro entre as mesas e
uso obrigatório de máscara sem-
pre que a pessoa estivesse em pé.

Cássio Fala Pira afirmou que
solicitará o agendamento de uma
reunião com o secretário munici-
pal de Governo, Carlos Beltrame,
para discutir uma saída para a ques-
tão. O vereador defendeu a reto-
mada das atividades do segmento
e disse que a proposta a ser apre-
sentada pelo grupo de empresários
e autônomos visa oferecer uma
alternativa para a flexibilização.

"Eles foram os primeiros a
pararem e estão com aluguel ven-
cendo, funcionários e contas para
pagar. São quase dois anos para-
dos e ainda hoje não estão tendo
uma solução. Vou sugerir ao pre-
feito para, com a supervisão da
Vigilância Sanitária, voltar a ter
os buffets, mesmo que em número
reduzido", comentou o vereador.

O vereador André Bandeira
(PSDB) se reuniu, no último dia
29, com Alex Sousa, consultor re-
gional do Sescoop/SP (Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo no Estado de São
Paulo), para tratar das ativida-
des desenvolvidas pelo Fórum do
Cooperativismo e discutir ideias
para fomentar organizações co-
laborativas em Piracicaba.

“O cooperativismo é muito
interessante e tem crescido mui-
to no País, sobretudo nesse perí-
odo de pandemia, em que mui-
tas pessoas precisaram se rein-
ventar”, disse o parlamentar.
“Mas ainda temos um espaço mui-
to grande para crescer, quando
comparado com lugares da Euro-
pa e Estados Unidos”, completou.

Sousa colocou o serviço à dis-
posição, principalmente para as
pequenas ou aqueles que querem
formar uma cooperativa. Todo
suporte é oferecido sem custo.

“Muitas vezes as pessoas
têm a visão de que se associar a

uma cooperativa é caro ou terá
custos e na grande maioria das
vezes custa mais caro as pessoas
pagarem um profissional, um con-
tador, um escritório, para fazer
toda a documentação”, disse.

O consultor ainda informou
que realizam todo o processo para
auxiliar, “dando assessoria, mon-
tando estatuto, realizando estudo
de viabilidade da cooperativa ou
do negócio. Tudo sem custo", dis-
se. No entanto, após determinado
tempo de funcionamento da coo-
perativa existe custo de anuida-
de que deve ser pago e, mesmo
sendo baixo, pode ser negociado.

“A partir dessa conversa,
vamos nos reunir com grupos da
cidade, buscando levá-los para
essa formalização, para terem
mais acesso à informação e su-
porte jurídico. Buscaremos fo-
mentar cada vez mais o coopera-
tivismo na cidade, que é uma ati-
vidade muito bacana e traz resul-
tados positivos para aqueles que
fazem parte”, disse o vereador.
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Vereador busca fomentar
cooperativas municipais

VACINA, SIM
Natan Felipe Monteiro, conhe-
cido como Natan Piracicaba-
no, foi vacinado ontem (4) con-
tra a Covid-19. "É uma alegria
muito grande e, se houvesse
uma melhor organização, to-
dos seriam vacinados antes,

mas infelizmente a gestão do
presidente Jair Bolsonaro le-
vou muita gente querida, sem
nem a chance de se vacinar;
mas vamos seguir. Vacina,
sim!", comenta, animado, o in-
fluenciador digital Natan. Ótimo.

Divulgação
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Vereador solicita à Sema a volta das atividades nos varejões

André Bandeira conversou com a secretária municipal Nancy Thame

Assessoria Parlamentar

A pedido de um grupo que
praticava patinação no varejão da
Paulista, o vereador André Ban-
deira (PSDB) se reuniu, no último
dia 29, com a titular da Sema (Se-
cretaria Municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento), Nancy Tha-
me, e com o representante dos pa-
tinadores para discutir a retoma-
da das atividades nos varejões.

O parlamentar também já se
reuniu com Hermes Balbino, se-
cretário municipal de Esportes e
Lazer (Selam), para levar o pedido
de retorno das atividades no local.

Segundo Nancy Thame,
“há uma reformulação na
Sema nessa nova gestão, que
altera procedimentos não só no
varejão da Paulista, mas em to-

dos os outros. Com essa refor-
ma, não está permitido mais ne-
nhum tipo de atividade remune-
rada nos varejões”, informou.

Dependendo do tipo de ativi-
dade, quem quiser utilizar o es-
paço precisará de termo de res-
ponsabilidade de outra secretaria
ou entidade. A titular explicou
que se o grupo dos patinadores
quiserem utilizar o varejão, pre-
cisarão de autorização da Selam.

Caso uma associação de bair-
ro queira utilizar o varejão – des-
de que não sejam em horários uti-
lizados para venda, manutenção
e limpeza – também precisarão fa-
zer o pedido para a Sema e assi-
nar termo de responsabilidade.

As autorizações e pedidos
são formatados juridicamente
com a procuradoria do municí-
pio e demais secretarias e, se-
gundo Nancy, serão colocadas
em prática o mais breve possí-
vel para que as atividades vol-
tem a acontecer nesses espaços.

“As atividades nesses espa-
ços são fundamentais para ati-
vidade física, lazer, interação e
troca entre as pessoas. Mas é
necessário ter controle e res-
ponsabilidade, para que não
aconteça o que estava aconte-
cendo com frequência, como rou-
bo de fios, lâmpadas e alguns
materiais dos varejões”, disse
o vereador André Bandeira.

SSSSSANTANTANTANTANTAAAAA T T T T TERESINHAERESINHAERESINHAERESINHAERESINHA

Vereador pede providências sobre
acumuladora que vive em praça

A Praça da Bíblia, na rua Ne-
reu Ramos, no distrito de Santa
Teresinha, se tornou o novo en-
dereço da senhora Lucilena, uma
acumuladora que abandonou a
casa onde vivia, por não ter mais
espaço nem condições de habita-
bilidade. Há cerca de dois me-
ses, ela se mudou para lá com
um filho deficiente, de 27 anos,
depois de ter percorrido outras
praças e espaços públicos.

Em visita ao local, o verea-
dor Pedro Kawai (PSDB) cons-
tatou que o caso requer uma in-
tervenção urgente dos órgãos
competentes. Segundo ele, já exis-
te um movimento da Secretaria
Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social para retirar
a senhora e o filho, mas isso depen-
de de ação do Poder Judiciário.

Mulher vive com o filho em espaço totalmente insalubre

Assessoria Parlamentar

Kawai afirmou que pediu
que a secretaria de Defesa do
Meio Ambiente providencie a re-
tirada do entulho e a limpeza da
praça. “Ela vive no meio da pra-
ça, dormindo junto a ratos e co-
zinhando sem a mínima segu-
rança nem higiene”, observou.

O parlamentar disse com-
preender a situação delicada de
mãe e filho, mas lembrou que a
praça é um espaço público e a
responsabilidade pelos seus cui-
dados é da prefeitura. “Inicial-
mente, fizemos contato telefôni-
co com as secretarias municipais
envolvidas com a questão, para
não esbarrar na burocracia. Se
nada for feito, utilizaremos os
mecanismos regimentais para
cobrar providências”, destacou.

Ao vereador, dona Lucilena,

que não revelou seu sobrenome,
nem sua idade, contou que outro
filho, menor de idade, está sob os
cuidados da Casa do Bom Meni-

no. “Eu não tenho para onde ir,
então escolhi esse lugar, mas a pre-
feitura vai me dar uma casa, daí
eu saio daqui”, disse a senhora.
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Câmara retomou as atividades
A retomada dos serviços legislativos ocorreu no último dia 2 de agosto,
com a realização da 18ª sessão ordinária da Casa de Leis Rio-pedrense

A Câmara Municipal de
Mombuca realizou semana pas-
sada, dia 29 de julho, a 2ª Ses-
são Extraordinária do ano. O
Executivo encaminhou para vo-
tação sete Projetos de Lei. Três
visam abertura de crédito adici-
onal suplementar; projeto que
prorroga o prazo do Programa
de Demissão Voluntária (PDV);
cria de 10 vagas para professor
de Educação Básica I; regulamen-
ta honorários advocatícios de su-
cumbência, além de projeto que
cria e extingue emprego público.

Os Projetos nºs 18, 19 e 20/
2021 dispõem sobre abertura de
crédito adicional suplementar. O
primeiro e o segundo projeto são
para complementar as dotações
do setor da saúde, num total de
R$ 707.777,87 que serão desti-
nados para: Centro de Enfren-
tamento, ações de vacinação,
apoio a gestação, pré-natal e puer-
pério, entre outras ações contra a
Covid-19; e a Programas como:
Sorria São Paulo, Pab-Estadual,
Dose Certa Complementar, Quali-
mais e Coronavírus Covid-19. O
último projeto e de maior valor,
com crédito de R$ 1.599.800,00,
será destinado para cobrir cus-
tos da administração e demais
setores do município, remane-
jando as verbas orçamentárias.

O Projeto de Lei Comple-
mentar nº 11 dispõe sobre a pror-
rogação por mais 180 dias do
Programa de Demissão Volun-
tária (PDV), a partir do dia 12
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Vereadores de Mombuca
aprovam suplementações

de julho, passado, para os servi-
dores municipais que tiverem
interesse em aderir ao programa.

O Executivo também enca-
minhou projeto de lei comple-
mentar nº 12 que cria 10 vagas
efetivas para professor de Educa-
ção Básica I – PEB I, tendo em vis-
ta a grande demanda de alunos.

O projeto de lei nº 21 regula-
riza o pagamento de honorários
advocatícios advindos de sucum-
bência no âmbito da Administra-
ção Municipal, levando em consi-
deração Lei Federal correspon-
dente ao Estatuto da Advocacia.

Por fim o projeto de lei com-
plementar nº 13 visa criar o em-
prego público de “Contador’
com curso superior em Ciências
Contábeis e registro no respec-
tivo Conselho da Classe e extin-
gue o cargo de “Coordenador
Contábil”, de provimento efeti-
vo do Quadro de Pessoal da Pre-
feitura Municipal de Mombuca.

O vereador Gustavo Felipe
Destro Ceolin (Gigio) apresentou
Projetos de Lei Substitutivos aos
Projetos de Lei Complementar nº
11 e 12 e ao Projeto de Lei nº 21/
2021 para adequação e correção
de texto segundo as normas legis-
lativas, sendo aprovados e preju-
dicados os projetos originais envi-
ados pelo Executivo. Já os demais
projetos foram aprovados sem al-
terações e todos agora seguem
para o Prefeito para sanção e pro-
mulgação. Todos os projetos fo-
ram aprovados por unanimidade.

A retomada dos serviços le-
gislativos na Câmara Munici-
pal de Rio das Pedras ocorreu
no último dia 2, com a realiza-
ção da 18ª sessão ordinária da
Casa de Leis Rio-pedrense. A
sessão que contou com a pre-
sença de todos os vereadores,
recepcionou Projeto de Lei
Complementar do Executivo de

Nº 34/2021 sobre tarifa de pro-
cessamento de resíduos e tam-
bém o Veto Total ao PL do Le-
gislativo de Nº 14/2021 que
instituía o evento Agosto Lilás.

Os vereadores ainda inse-
riram no Expediente da 18ª
sessão dois projetos de Decreto
Legislativo atribuindo Títulos
de Cidadão Rio-pedrense; um
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Nabuco faz indicações e agradece
verba por Vanderlei Macris

O vereador Jeandre Deive
Roncato (PSDB), também conhe-
cido por “Nabuco, durante o uso
da palavra na 18ª sessão ordi-
nária da Câmara Municipal de
Rio das Pedras neste último dia
02 de agosto, agradeceu ao de-
putado federal Vanderlei Macris
(PSDB) pelo envio de emenda
parlamentar ao Município no
valor de R$ 100.000,00”.

De acordo com as palavras
de Nabuco, a parceria com o de-
putado Macris já vem de outras
legislaturas, pois o deputado já
havia enviado verbas parla-
mentares no valor de R$
400.000,00 para Rio das Pedras.

“Essa verba já está nos co-
fres da Prefeitura e poderá ser
utilizada em beneficio da popu-
lação como o prefeito achar me-
lhor”, disse o vereador para em
seguida reafirmar a reciprocida-
de na consideração em relação
ao deputado Vanderlei Macris.

Ainda durante suas pala-
vras na tribuna, Nabuco teceu
comentários sobre suas Indi-
cações da semana. Nelas está
contida sugestão para criação
de um Bosque da Memória
plantando uma árvore para
cada cidadão Rio-pedrense e

profissionais de saúde vitima-
dos pela pandemia do Covid-19.

Outra Indicação do vereador
pediu um estudo para reformar
algumas áreas das instalações da
Creche escola Dona Ângela Tara-
ram Ganassim, pois a mesma en-
contra se com vários problemas.

Problemas no telhado, nas
janelas, falta de reboco em alguns
pontos e facilidade no acesso de-
vido ter grade baixa são algumas
situações encontradas na Creche
Escola. “Seria necessário o me-
lhoramento no piso, mudança da
caixa de esgoto que está dentro
do refeitório, ligação externa do
gás, pintura e grama sintética na
área do playground devido o
chão estar inadequado para as
crianças brincarem”, apontou
Nabuco em sua indicação.

Nabuco também apresentou
Projeto de Lei para denominação
da Rua localizada entre a Aveni-
da Prefeito Nicolau Marino e Ave-
nida Rosina Figureli Coury, cru-
zando a Rua Dom Bosco em Rio
das Pedras que passaria a cha-
mar-se “Rua Oliver Marques Fer-
reira da Silva” e Projeto de De-
creto Legislativo concedendo tí-
tulo de Cidadão Rio-pedrense a
Marco Antônio Scarasati Vinholi.

A vereadora Vanessa Stocco
Botam (PV) durante o expedien-
te da 18ª sessão da Câmara Mu-
nicipal de Rio das Pedras, que
aconteceu na última segunda-
feira (2), nas dependências do
Auditório Vereador José Valdir
Defavari, apresentou Indicações
abordando a temática sobre a
violência contra a mulher.

Vanessa pediu em suas in-
dicações a implantação do dis-
positivo conhecido como “Botão
do Pânico”, destinado às víti-
mas de violência doméstica e
familiar. Esse dispositivo ao ser
acionado irá disparar um alar-
me na Unidade Policial, alertan-
do sobre a violência em curso.

Segundo a vereadora, “O uso
do dispositivo deverá ser determi-
nado pelo Poder Judiciário e, em
caso de emergência, pela Delega-
cia de Polícia que deverá selecio-
nar os casos de mulheres agredi-
das ou vítimas necessitarem de
uma vigilância mais rigorosa da
aproximação do agressor”.

Em outra Indicação, Vanessa
pediu treinamento a servidores
públicos que atuam diretamente
com o atendimento ao público,
em especial via telefone, para que
possam fazer a correta orienta-
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Vereadora Vanessa Stocco
pediu medidas de combate

ção sobre quais órgãos e servi-
ços à vítima deverá recorrer no
caso de necessidade da vítima.

A vereadora também solicitou
a criação de um local adequado
para acolhimento e proteção de
mulheres em situação de violên-
cia doméstica e familiar e seus de-
pendentes. Outras ações que o
Poder Executivo deverá estabele-
cer seria a previsão de garantias às
mulheres em situação de violência
doméstica e familiar, tais como:
proteção policial e transporte quan-
do houver risco de vida, tec.

Ainda dentro deste tema, a
vereadora pede a instituição do
Fundo Municipal de Enfrentamen-
to à Violência Contra a Mulher,
destinado a financiar as ações das
políticas públicas de combate à vio-
lência e atendimento às mulheres
em situação de violência; a Rede de
Atendimento Integrado à Mulher
em Situação de Violência e um gru-
pamento da Guarda Civil Munici-
pal voltado à garantia de execução
das medidas protetivas dispostas
pela Lei Federal n° 11.340/2006 (Lei
Maria da Penha) e a Criação do
Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher com o objetivo de propor
medidas e atividades que visem à
defesa dos direitos da mulher.
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Edison  Marconato indicou
ações de prevenção

O vereador Edison Donizete
Marconato (PSDB), durante o ex-
pediente da 18ª sessão da Câma-
ra Municipal de Rio das Pedras
realizada na última segunda-fei-
ra (2), apresentou Indicações vol-
tadas à saúde de nossa população.

Na sessão que marcou o re-
torno das atividades legislativas,
o vereador apresentou sugestão
ao Executivo para estabelecimen-
to de um programa de conscien-
tização sobre doenças sexual-
mente transmissíveis (DSTs).

“Este tipo de tema deve ser
constantemente debatido entre
nossos jovens e adolescentes no es-
paço escolar e é preciso conscienti-
za-los da responsabilidades que
envolvem a vida sexual, para que
tenham ciência de todos os males
prejudiciais a sua saúde e a do pró-
ximo quando não levado a sério
as recomendações”, justificou o ve-
reador que solicitou ao executivo,
a secretaria de saúde e de educa-

ção que elabore palestras sobre
DST/HIV e hepatites virais, como
forma de ensinar e conscientizar
os alunos das nossas escolas.

Outra Indicação de Marcona-
to foi a criação de um programa
de prevenção à obesidade entre as
criança e jovens nas escolas do
município pois a obesidade entre
as crianças e jovens tem aumenta-
do muito, tornando-se uma pato-
logia grave do mundo moderno.

“Entendo que as ações para
prevenir a obesidade infantil de-
veriam ser inseridas no sistema
municipal de ensino, com alimen-
tação mais adequada, envolver os
pais em programas, orientando-os
através de palestras e material in-
formativo”, declarou Marconato.

Nesta sessão, o vereador Mar-
conato também apresentou Pro-
jeto de Decreto Legislativo que
concede título de Cidadã Rio-pe-
drense a Maria de Lurdes da Sil-
va e de várias Moções de Pesar.
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Vereador Nivaldo Diniz
apresentou indicações

Durante o expediente da 18ª
sessão ordinária da Câmara Mu-
nicipal de Rio das Pedras, que foi
realizada na última segunda-fei-
ra (2), o vereador José Nivaldo
Ferreira Diniz (PSDB) apresentou
várias Indicações de serviços à
Administração Municipal.

Dentre as Indicações do ve-
reador “Nivaldo do Depósito”,
aparecem o pedido para estudos
técnicos para a instalação de
uma lombada ou redutor de ve-
locidade, na Avenida José Au-
gusto da Fonseca, próximo ao
342, localizada no Bairro Bom
Jesus I e também estudos sobre
a possibilidade de alteração no

sentido de mão dupla para mão
única, na Avenida Fiscal Mano-
el Martins da Silveira, localiza-
da no Jardim Dona Antonieta.

Nivaldo também solicitou
a substituição das lâmpadas
comuns por lâmpadas de Led,
na Avenida Jacinto Barriche-
llo, próximo ao nº 295, loca-
lizada no Bairro Bom Jesus
II e na Rua Rosa Marino Li-
mongi, no Parque Cambará.

O vereador encerrou seus pe-
didos indicando a instalação de
um container para descarte de lixo,
na Avenida Fiscal Manoel Martins
da Silveira, em frente ao nº 363,
no Jardim Dona Antonieta.
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Projeto de Lei denominando lo-
gradouro e PL que visa insti-
tuir um programa de primeiro
emprego em Rio das Pedras.

A solicitação de serviços e
sugestões dos vereadores tota-
lizaram 23 Indicações e foram
apresentadas nove Moções de
Pesar nesta sessão ordinária da
Câmara Municipal. As Moções

de pesar foram pelo falecimento
de José Ernesto Montagnani,
Marcelo Luiz Malagueta, Pedro
de Jesus Montrazzio, Maria
Odete dos Santos Rocha, Wal-
demir Jorge Patricio (Niquinho
padeiro), José Carlos Martins
(Zé do Joca), Benedita Rose da
Silva Carvalho, Luiza Milam
Tararam e Adilson de Matos.

Câmara realizou no dia 29 de julho a 2ª Sessão Extraordinária do ano

Divulgação

VISITA DO BISPO DIOCESANO
A Câmara Municipal de Mom-
buca recebeu na sexta (30) a
visita do Bispo Dom Devair de
Araújo da Fonseca, que tomou
posse da Diocese de Piracica-
ba em janeiro. Também visitou
a Prefeitura na companhia do
padre Kleber Fernandes Dane-
lon, e do padre de Mombuca,
José Clementino da Silva, e do

diácono Marcos Antonio Cano-
bre. O Bispo encerrou as visi-
tas presidindo a Santa Missa à
noite, na Igreja Matriz de São
Pedro.  Estavam no encontro
funcionários da Câmara, a pre-
sidente Mariane Messias, o
vereador Walter Moraes, o
prefeito Rogerio Alcalde e pri-
meira dama, Valdete Alcalde.

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA

Vereador Max Prestes
quer Primeiro Emprego

Com a retomada dos traba-
lhos legislativos, o vereador
Max Prestes dos Santos (PSL)
apresentou para apreciação de
seus pares, Projeto de Lei que
visa instituir um Programa Mu-
nicipal do Primeiro Emprego no
município de Rio das Pedras.

Esse Programa destina-se a
estimular a contratação de jovens
com idade entre 16 (dezesseis) e
24 (vinte e quatro) anos, que es-
tejam comprovadamente ingres-
sando no mercado de trabalho e
também os jovens que integram a
Associação de Educação “O Ho-
mem de Amanhã” (antiga Guar-
da Mirim). Poderão aderir ao
Programa Municipal do Primei-
ro Emprego, empresas com regu-
laridade fiscal e inscrita no Ca-
dastro Nacional de Pessoas Jurí-
dicas (CNPJ) e/ou demais cadas-
tros Estaduais ou Municipais.

Com a adesão junto à Secre-
taria Municipal de Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio, as
empresas inseridas no Programa
deverão manter, em seu quadro
funcional, percentuais mínimos de
jovens dentro da faixa etária de-
terminada. “É preciso incentivar

as empresas na contratação dos
jovens, pois sabemos das dificulda-
des existentes para que o primeiro
emprego aconteça”, declarou o ve-
reador Max Prestes dos Santos.

Em relação às Indicações, o
vereador apresentou na sessão
pedidos para realização de ope-
rações tapa-buracos ou recape-
amento asfáltico na Rua Ângelo
Domingo Sebim (próximo ao nú-
mero 40) no Bairro Nosso Teto
e na Rua Santina Martim Soave
no Bairro Vitorio Cezarino.

Max solicitou ainda a limpe-
za, retirada de entulhos e coloca-
ção de placa indicativa, em área
pertencente à municipalidade na
Rua São Vicente de Paula (pró-
ximo ao numero 1920); constru-
ção de parque infantil no Bairro
Recanto Universitário; manu-
tenção das Ruas 01,03 e 05 no
Bairro Batistada e a poda das ar-
vores em toda extensão da Ave-
nida Jose Augusto da Fonseca.

O vereador encerrou suas pe-
tições na 18ª sessão indicando à
Municipalidade, a pintura de to-
das as faixas de sinalização de
solo, de toda extensão da Aveni-
da Jose Augusto da Fonseca.

Divulgação

Foi realizada no último dia
20, na Câmara Municipal de
Mombuca, reunião da equipe da
Saúde com vereadores e prefeito,
Formiguinha. O encontro foi mar-
cado pela presidente Mariane Mes-
sias e pelos vereadores da base,
Coco, Zunga, Gigio, Ronivon e
Chico Cezarin com o diretora da
saúde do município, Dra. Maria
Cristiane Nicolai, para discutirem
melhorias no processo de vacina-
ção contra a COVID 19. O prefeito

MMMMMOMBUCAOMBUCAOMBUCAOMBUCAOMBUCA

Vereadores se reúnem
com diretora da Saúde

aproveitou para pautar outros as-
suntos. Baseado em conversas
anteriores, a Dra Cristiane anun-
ciou que a partir da data, as vaci-
nações seriam realizadas por meio
de agendamento realizado na
Unidade Mista de Saúde e todos
os dias. Após o anúncio da faixa
etária que será vacina pela pre-
feitura de Mombuca, o agenda-
mento pode ser feito pelos telefo-
nes: 19 3488-1104/3488-1190, das
14h00 às 16h00 com a Isabela.
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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.
------------------------------------------

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ELETIVA

AAPR – Associação de Árbitros de Piracicaba e Região, CNPJ:
02.509.120/0001-44, com sede administrativa à Rua: Silva Jar-
dim, 777 – Bairro Alto – Piracicaba/SP CEP: 13.419-140 através
de seu presidente Renato Aparecido Fazanaro Canadinho e em
atendimento à Comissão Eleitoral, com base no Estatuto Soci-
al, convoca todos os associados a participarem da Assembléia
Geral para a escolha de Presidente, Vice Presidente e Conse-
lho Fiscal Titular e Suplente, à realizar-se dia 13/08/2.021 (sex-
ta-feira) na Sala de Reuniões/Sala de Aula, localizada no andar
superior da nossa sede administrativa, das 19 às 21 horas.
Para a disputa do pleito houve a inscrição de apenas uma Cha-
pa, a Chapa 01: “AAPR: Valorizando você!” que tem como repre-
sentante legal e candidato à presidente Renato Aparecido Faza-
naro Canadinho, a Vice-presidente Luzia Maria Ferreira, para
Conselho Fiscal Titular: José Paulo Canale, Ademilson David
dos Santos e Thiago Silva e Conselho Fiscal Suplente: Socorro
Fernandes da Silva, Gerismar Cordeiro Alves e Laércio Soares.
O mandato desta Diretoria será de 01/10/2.021 a 30/09/2.025,
com a posso ocorrendo em 01/10/2.021.

Renato Aparecido Fazanaro Canadinho
Presidente

VENDE-SE

- Cofres novos e usados vários tamanhos.
- 2 Rodas de F. 2000 = R$ 500,00
- 1 bomba Dágua, motor 15 HP Trip. Com bomba de 3 estágios
= R$ 1.500,00

Tratar Chaveiro Expresso, Rua Moraes Barros, 1.205
Fone: (19) 3422-5162

PASTORA MARIA THEREZINHA PA-
RIZZI RUBIA faleceu ontem, na cidade
de Rio das Pedras/SP, contava 83 anos,
filha dos finados Sr. Nicolino Parizzi e da
Sra. Maria Benedicta Bogoto, era casada
com o Reverendo Antonio Rubia; deixa
os filhos: Pastor Tercio Antonio Rubia, ca-
sado com a Pastora Rita Aparecida Tei-
xeira de Souza Rubia; Pastor Edmar
Mateus Rubia, casado com a Pastora
Giovana Degaspari Rubia e Pastora Nei-
va Raquel Rubia. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje, sain-
do o féretro às 13h00 da Igreja do Evan-
gelho Quadrangular de Rio das Pedras/
SP para o Cemitério Municipal de Rio
das Pedras/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EDSON BENEDITO DE CASTRO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava
56 anos, filho da Sra. Antonia Maria de
Castro; deixa os filhos: Leonardo de Cas-
tro; Lucas da Silva Castro e Valeria da
Silva Castro. Deixa netos, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem às 16h00 no Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

PROFESSORA MARIA CRISTINA SU-
PRIANO PADOVANI faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 50 anos, filha do
Sr. Antonio Carraro Supriano e da Sra.
Ruth Barbieri, era casada com o Sr. Re-
nan Padovani; deixa os filhos: Gabriel Su-
priano Padovani e Yasmin Supriano Pado-
vani. Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 02 para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA ZINETE DE BRITO fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos,
filha dos finados Sr. Jose Elias de Brito e
da Sra. Jesuina Maria de Brito; deixa os
filhos: Elionaldo; Patricia; Estefani; Isma-
el; William; Jessica; Tamara; Maisa; Mo-
nique; Dominik; Talia e Lucas. Deixa ne-

tos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo sa-
ído o féretro às 14h00 da sala 01 do Velório
do Cemitério Municipal da Vila Rezende para
a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. HAMILTON CAVALCANTI PORTE-
LA faleceu ontem, nesta cidade, contava
94 anos, filho dos finados Sr. Jose Quei-
roz Portela e da Sra. Irene Cavalcanti
Portela, era casado com a Sra. Neuza
Rodrigues Cavalcanti Portela; deixa os
filhos: Daniel Speranza Portela, casado
com a Sra. Rose Gomes Portela; Debora
Speranza Portela Santos, casada com o
Sr. Tino Santos e Brisa Rodrigues Caval-
canti Portela, casada com o Sr. Rodrigo
Galante Cardoso. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Sua Ceri-
mônia de Cremação foi realizada ontem,
às 15h00 da sala “C” do Velório do Ce-
mitério Parque da Ressurreição para o
Crematório Unidas de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. FRANCISCO IRINEU DE CAMPOS
faleceu ontem, nesta cidade, contava 74
anos, filho dos finados Sr. Francisco Cor-
rea de Campos e da Sra. Lazara Ker-
ches de Aguiar, era casado com a Sra.
Antonia Eliete Vicentim de Campos; dei-
xa os filhos: Thais de Campos, casada
com o Sr. James Fernando da Cunha e
Eric de Campos. Deixa netos, irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, às 15h00 no Cemitério Parque
da Ressurreição em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CLEUSA APARECIDA ZUCCO-
LO faleceu ontem, nesta cidade, con-
tava 60 anos, filha dos finados Sr. Clau-
dio Zuccolo e da Sra. Nelly Pavan Zuc-
colo, deixa cunhada, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 do Velór io da Saudade, sala
“07”  para o Cemitér io  Munic ipal  da
Vi la Rezende, em jazigo da famíl ia.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. HAIDEE PEREIRA NETTO fale-
ceu anteontem na cidade de Rio das Pe-
dras, aos 89 anos de idade e era filha do
Sr.  Joaquim Pereira Netto e da Sra. Au-
gusta Olímpia Domingos, falecidos. Dei-
xa ainda irmão e demais parentes. O seu
corpo foi transladado em auto fúnebre para
a cidade de São Paulo e seu sepulta-
mento deu-se ontem as 12:00 hs, no Ce-
mitério Congonhas naquela localidade,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. PAULO OTAVIO DA SILVA LEITE
faleceu ontem na cidade de Piracicaba
aos 71 anos de idade e era casado com a
Sra. Eva Metheller da Silva Leite. Era
filho do Sr. Rogaciano da Silva Leite e da
Sra. Lindaura de Souza Leite, falecidos.
Deixa as filhas: Ana Paula da Silva Leite
casada com Douglas Zampieri e Daniele
da Silva Leite casada com Carlos Eve-
raldo Santana. Deixa ainda os netos:
Ana Beatriz, Heitor, Maria Julia e de-
mais parentes. O seu sepultamento deu-
se ontem as 13:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de Vila
Rezende – Sala 03, para a referida necró-
pole, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. DELVIA ARANTES CODO faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos 94
anos de idade era viúva do Sr. Jose Codo.
Era filha do Sr. Jeronimo Arantes e da
Sra. Jovelina Ferreira Arantes, falecidos.
Deixou os filhos: Luiz Eugenio Arantes
Codo, falecido, Sandra Maria Arantes Codo
Pinheiro e Carlos Henrique Arantes Codo,
falecido. Deixa ainda netos, bisnetos e
demais parentes. O seu sepultamento deu-
se ontem  as 10:30 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório “C” do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida necrópo-
le, onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. NEIDE FRANCO faleceu ontem na
cidade de Piracicaba aos 60 anos de ida-
de e era filha do Sr. Célio Franco, falecido
e da Sra. Irenne Fabretti Franco. Deixa
irmã e demais parentes.  O seu sepulta-

mento deu-se ontem  as 16:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório da Saudade –
Sala 07, para o Cemitério da Saudade,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERARIS)

SR. ANTONIO SARTO faleceu ontem na
cidade de São Paulo, aos 75 anos de
idade e era casado com a Sra. Cleusa
Maria Bissi Sarto. Era filho do Sr. Fran-
cisco Sarto e da Sra. Antônia Folegotto
Sarto, falecidos.  Deixa o filho: Leandro
Francisco Sarto casado com Tatiana Ma-
chado Sarto. Foi sua filha: Flavia Maria
Sarto de Oliveira, falecida.      Deixa 02
netos.  O seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de Piracicaba
e o seu sepultamento deu-se ontem as
16:30 hs, saindo a urna mortuária do Ve-
lório Standard do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. SEBASTIANA DRAGONI faleceu
anteontem na cidade de Rio Claro/SP,
aos 76 anos de idade. Era filha da Sra.
Ana Dragoni e do Sr. José Dragoni. Dei-
xa 01 prima, tia, demais familiares e
amigos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 14:00 hs  saindo a urna mortu-
ária do Velório Municipal de Rio Claro/SP
seguindo para o Cemitério São João Ba-
tista – Rio Claro/SP para referida necró-
pole, onde foi inumado em jazigo da
família.(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. NOEMIA DE CAMPOS GONÇAL-
VES faleceu ontem na cidade de Rio Cla-
ro/SP, aos 89 anos de idade, era viúva
do Sr. Luiz Gonzaga Gonçalves, era
filha da Sra. Maria Sumaia e do Sr. João
Ignácio de Campos. Deixa os filhos: Luiz
Carlos casado com Aparecida e Eliza-
beth solteira. Deixa também netos, bis-
netos, demais familiares e amigos. O
seu sepul tamento dar -se-a ho je  as
10:00 hs  saindo a urna mortuária do
Velório e Cemitério Parque das Palmei-
ras – Rio Claro/SP para referida necró-
pole, onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Prefeitura de Rio das Pedras
sorteia mais de 40 prêmios

Finalizando as comemora-
ções pelos 127 anos de Rio das
Pedras, a Prefeitura realizou no
último dia 31, a Live Show de Prê-
mios. O sorteio foi realizado para
tevar lazer à população e também
ajudar os mais necessitados. Os
cidadãos puderam trocar leite ou
cobertores por cupons e concor-
reram a mais de 40 prêmios.

A live teve também o show
da dupla Lucas e João Paulo e foi
conduzida pelo secretário da Cul-
tura Zé Ferreira. A lista dos sor-
teados está no Facebook e no site
da Prefeitura de Rio das Pedras e
os sorteados devem retirar seus
prêmios no centro Pedagógico. A Prefeitura realizou, no último dia 31, a Live Show de Prêmios

Divulgação

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas
e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP -

RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO -
RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos
pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:

LUIS HENRIQUE BENTO CORRÊA DA SILVA e THAIS FAGUNDES, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, mecânico montador, nascido em
Rio das Pedras - SP, aos 20/08/1997, residente e domiciliado Na Rua Antonio
José Pimpinato, nº 293, Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP, filho de
JOSÉ LUIS SOARES PEREIRA DA SILVA e de LEILA CRISTINA  BENTO
CORRÊA DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar,
nascida em Piracicaba - SP, aos 15/07/1998, residente e domiciliada na rua
Rafael Hipolito, nº 1, bairro Jardim Alberto Zepeline, Rio das Pedras - SP, filha
de EUGENIO LEMOS FAGUNDES e de NELI MACHADO BONFIM.

MARCOS HENRIQUE CORREIA e ANA CAROLINA LOPES,  sendo o pre-
tendente: nacionalidade brasileira, solteiro, eletricista, nascido em Piracicaba
- SP, aos 23/06/1997, residente e domiciliado Na Rua São Vicente de Paula,
nº 1156, Jardim Dona Rosina, Rio das Pedras - SP, fi lho de MARCOS DA
MATA CORREIA e de LUSIANE CRISTINA FOREZE CORREIA; e a preten-
dente: nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de cozinha, nascida em Rio
das Pedras - SP, aos 09/01/1995, residente e domiciliada Na Rua São Vicente
de Paula, nº 1156, Jardim Dona Rosina, Rio das Pedras - SP, filha de JOSÉ
FRANCISCO LOPES e de MARIA APARECIDA DA SILVA JOIA LOPES.

LUIZ ANTONIO CORRÊA e GICELIA CRISPIM SANTOS, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro, divorciado, caldeireiro aposentado, nascido em Rio das
Pedras - SP, aos 02/03/1967, residente e domiciliado na Rua Luiz Chamma, nº
45, Jardim Dona Rosina, Rio das Pedras - SP, filho de ANTONIO APARECIDO
CORRÊA e de TERESA DE JESUS RIBEIRO CORRÊA; e a pretendente: nacio-
nalidade brasileira, divorciada, operadora de ponte, nascida em Jaguaquara - BA,
aos 15/01/1973, residente e domiciliada na Rua Luiz Chamma, nº 45, Jardim
Dona Rosina, Rio das Pedras - SP, filha de JOSÉ CRISPIM ROCHA e de CELINA
SILVA DOS SANTOS.

MURILO FARIAS MACEDO e STEPHANIE MARTINS COSTA, sendo o pre-
tendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar mecânico, nascido em São
Paulo - SP, aos 11/01/1995, residente e domiciliado na Ladeira José Leite de
Negreiros, nº 73, bairro Bom Jesus, Rio das Pedras - SP, filho de FERNANDO
CLAUDINO MACEDO e de LILIAN DE OLIVEIRA FARIAS; e a pretendente:
nacionalidade brasileira, divorciada, analista de qualidade, nascida em São
Paulo - SP, aos 17/12/1998, residente e domiciliada na Ladeira José Leite de
Negreiros, nº 73, bairro Bom Jesus, Rio das Pedras - SP, filha de CARLOS
ALBERTO MARTINS COSTA e de ELISABETE APARECIDA COSTA.

VALDENÍ MOREIRA PENHA e JANAINA PINHEIRO DA SILVA ,  sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante agrícola, nascido em
Ruy Barbosa - BA, aos 10/12/1973, residente e domiciliado na rua Sete, nº 20,
bairro Jardim Ouro Fino, Rio das Pedras - SP, fi lho de ABDIAS MOREIRA
PENHA e de LAURA PEREIRA DE CARVALHO; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, auxiliar geral, nascida em Piracicaba - SP, aos 19/12/1977,
residente e domiciliada na rua Sete, nº 20, bairro Jardim Ouro Fino, Rio das
Pedras - SP, filha de CREUSA TERESINHA PINHEIRO DE MORAES.

MARCOS APARECIDO PEDROLLI e ROSIANE DA SILVA COSTA, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, eletricista aposentado, nascido
em Piracicaba - SP, aos 07/12/1960, residente e domiciliado na Rua Vereador Vitor
Poncio, nº 236, Jardim Bom Jesus, Rio das Pedras - SP, filho de JOSÉ PEDROLLI
e de HILDA RISSO PEDROLLI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorcia-
da, professora, nascida em Capela - AL, aos 15/02/1964, residente e domiciliada
na Rua Vereador Vitor Poncio, nº 236, Jardim Bom Jesus, Rio das Pedras - SP,
filha de JOSÉ MARIA COSTA e de MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO COSTA.

LUIZ CARLOS SANTOS e KATHELEN ANASTÁCIA REIS DE ARAÚJO, sendo
o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista, nascido em Arapiraca
- AL, aos 23/10/1985, residente e domiciliado na rua Rita Guidolin Miori, nº 34, bairro
São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filho de LUIZ OLIVAR SANTOS e de NEUZA
ARAUJO SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nas-
cida em Curuçá - PA, aos 03/08/1988, residente e domiciliada na rua Rita Guidolin
Miori, nº 34, bairro São Cristóvão I, Rio das Pedras - SP, filha de MANOEL FER-
NANDO MONTEIRO DE ARAUJO e de MARIA DO CARMO MENDES DOS REIS.

OMAR CESAR BARBOSA JÚNIOR e KEILA FERNANDA AGUIAR LIMA ,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, publicitário, nascido em
Teodoro Sampaio - SP, aos 09/04/1992, residente e domiciliado na rua Luiz
Antonio Bortoleto, nº 143, bairro Vitório Cesarino, Rio das Pedras - SP, filho de
OMAR CESAR BARBOSA e de ELIENAI PEREIRA DE MORAIS BARBOSA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, tecnóloga em serviços jurídicos,
nascida em Nova Andradina - MS, aos 07/08/1994, residente e domiciliada na rua
Professor José Dias de Almeida, nº 2348, bairro Jardim Imperial, Nova Andradina -
MS, filha de EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA e de DÉBORA DA SILVA AGUIAR LIMA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o
presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. RIO DAS
PEDRAS,05 de agosto de 2021. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA
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