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preendedorismo e exemplo de ética, tendo sido protagonista na construção de uma empresa que é modelo na cidade. À família e aos amigos, os sentimentos deste Capiau.
E de toda família de A Tribuna.

GAFE
A viagem do presidente Jair
Bolsonaro à Itália, onde participou
da reunião da cúpula do G20, foi
marcada por protestos contra o
brasileiro, agressão de seus seguranças a jornalistas e ausência de
foto das autoridades. Mas, dentre tantos desgaste, o último que
repercutiu foi a troca de nomes
feita pelo mandatário. Ao invés
de John Kerry, ele chamou o enviado especial dos Estados Unidos de “Jim Carrey”, ator que ficou marcado por filmes como “O
Máscara” e “Todo-poderoso”.
CRÍTICAS — I
Reconhecida pelo trabalho
sério e dedicado em prol da assistência social do Município, a secretária Euclídia Fioravante fez
duras críticas ao Auxílio Brasil,
programa de transferência de renda lançado pelo governo federal
para “substituir” o Bolsa Família,
mas com tempo definido: apenas
até o final de 2022 (“coincidentemente”, após as eleições). Euclídia
foi taxativa: “Lamentável!!! Política de Estado sendo substituída por
política eleitoreira”, escreveu em
seu perfil no Facebook. Apoiada.
CRÍTICAS — II
A secretária divulgou uma
sequência de imagens com informações do CFESS (Conselho Federal de Serviço Social), pontuando os diversos defeitos da proposta do presidente Jair Bolsonaro.
“A exclusão do Bolsa Família por
MP (medida provisória), sem qualquer debate com a sociedade, reforça a falta de diálogo e o caráter
autoritário do governo e gera insegurança à população”, defende a entidade na postagem cujo
conteúdo na íntegra pode ser
acessado em www.cfess.org.br.
CRÍTICAS — III
O CFESS destaca que a medida provisória não deixa nítida se
haverá migração automática dessas pessoas ao novo programa.
“Além disso”, afirma o conselho,
“parece não atender a imensa fila
de pessoas que aguardam para
receber o Bolsa Família”, detalha. A entidade também pontua
a respeito do caráter eleitoreiro
do “novo” programa, “anunciado com promessas de ampliação
sem sequer ter indicado a fonte
fixa de recursos orçamentários
para sua execução”, conclui.
LUTO
O empresariado piracicabano
e especialmente aqueles que atuam na cadeia produtiva do álcool
estão em luto pelo falecimento de
Henrique Stockmann, fundador
da Turbimaq Turbinas e Máquinas. Sempre se destacou pelo em-

HOSTILIZADO
O ex-juiz federal Sérgio
Moro (Podemos?) foi bem hostilizado ontem (03), ao desembarcar no Aeroporto de Brasília. Ele foi chamado, entre outras coisas, de “lixo”, “vendido”.
Merecia algum outro adjetivo?
COMITIVA
Ontem, no sol escaldante
de Anhumas, a equipe do tapaburacos de Piracicaba viu o prefeito Luciano Almeida (Democratas) passar, e um funcionário comentou: "Lá vão todos na
carruagem de Salomão"; outro
disse sinaliza: "Não ganha
mais". Coisas da política.
ÚNICOS?
Os únicos que pararam para
falar com os funcionários: o deputado estadual Alex de Madureira (PSD), e os vereadores Vagnao (Cidadania) e Zezinho Pereira (Democratas). Este ofereceu,
e foi aceita, uma coca gelada.
FUNCIONANDO
Ao que parece uma das boas
coisas que funciona no governo
de Luciano Almeida é a equipe
do “quase” vereador Bruno Guimarães (PTB). Mas o Capiau lembra, se desejar, que há muitos buracos esperando a visita da equipe. Serviço ótimo, mas falta
muito para zerar (é possível?).
PREÇO
Foi Inaugurado o PSF de
Anhumas, toda em alvenaria, com
custo de aproximadamente 680
mil reais. Parece que é um trocado, se comparado ao custo do anexo do Piracicamirim, que custou
5,2 milhões de reais, e — o idoso e
cansado Capiau não entende —
nada tem a ver com alvenaria.
SEMA
As rodas políticas comentam
que a secretária Nancy Thame
(PV) não está na base, o Mandato Coletivo (PV) vota contra o governo e ainda dá parecer contrário em comissão, o que é normal
em política. Mas está tudo bem
na relação de governo entre o
prefeito Luciano e a secretária
Nancy Thame, da Sema (Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura). Isso é bom.
MISTURA?
Assim como água e óleo, não
há mistura da gestão do prefeito
Luciano Almeida (Democratas)
com pobres da política. Que o digam Marcão do Povo, Felipe Bosques, Edilson de Madureira, Chico Almeida, Delegado Aroldo, restando apenas Bruno Guimarães.
Este, parece, não anda tanto satisfeito ou é engano deste Capiau?

MANIFESTAÇÃO
Uma comissão de funcionários, acompanhada por dirigentes da Afuse, entregou documentação ao dirigente regional de ensino, Fábio Negreiros, e funcionários realizaram

Piracicaba segue Estado e
permite todos os eventos
Com controle de público, tudo funciona; será necessário comprovar
vacinação contra Covid-19 com as duas doses; é o Plano São Paulo
Com aumento no índice da
população com o esquema vacinal completo, a Prefeitura de Piracicaba, por meio do decreto
18.924, segue o Estado com as
medidas da retomada segura do
Plano São Paulo e permite todos
os tipos de eventos com controle
de público. O decreto foi publicado em edição extraordinário do

Diário Oficial do Município de
segunda (01), e tem vigência a
até 31 de dezembro de 2021. De
acordo com o decreto, estão liberados todos os tipos de eventos
com controle de público, inclusive shows em pé, torcidas e pistas
de dança, desde que com uso
obrigatório de máscaras, respeito aos protocolos de higiene e

A8

RETORNO ÀS AULAS
O uso da máscara em todos
os ambientes da escola é
obrigatório. O retorno às aulas presenciais tornou-se
obrigatório a partir de ontem
(03), para os mais de 36 mil
alunos matriculados na
Rede Municipal de Ensino

gou um exemplar: “É uma
forma de eu agradecer e registrar meu reconhecimento
aos amigos e clientes”, afirma Mineiro, sempre empenhado em seus serviços de
alto nível. Walter Martins,
operador da Rádio Educadora, também recebeu o calendário: “Este é um momento de antecipar as boas
festas e desejar um novo ano
cheio de paz e progresso
para todos”, afirma Mineiro.

tório o uso de máscaras em ambientes fechados e os eventos e shows sem controle de público ainda
permanecem proibidos. Com mais
de 658 mil doses da vacina contra Covid-19 aplicados, Piracicaba já vacinou com as duas doses
ou dose única 86,9% da população com 12 anos ou mais e com a
1ª dose 96,69 dessa população.

By Elson
de Belém
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O Mineiro Encanador — Ronderson Batista Santos é seu
nome de nascimento — iniciou, nesta Primavera, a distribuição dos calendários
que faz todos os anos, como
homenagem aos seus clientes e amigos. Na área da comunicação, através da Rádio
Educadora, esteve com o comunicador Murilo Urbano,
dos mais destacados e com
muita história para Piracicaba e Região, a quem entre-

100% dos adultos com acesso à
2ª dose da vacina, comprovado
mediante a apresentação de carteira de vacinação. O decreto
18.924 também mantém o fim
das restrições de horários para
todos os setores da economia e
atividades religiosas e ocupação
de até 100% nestes estabelecimentos. Também permanece obriga-
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manifestação na manhã de quarta (03), em frente à Diretoria Regional de Ensino, com apoio da deputada estadual
Professora Bebel (PT), presidente da Apeoesp. A6

de Piracicaba. De acordo
com a Secretaria Municipal
de Educação (SME), o atendimento já acontecia para
100% dos alunos nas séries do ensino fundamental e
na pré-escola desde agosto, mas com rodízio diário.
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Coluna Espírita

O sentimento de culpa e as
suas consequências morais
Alvaro Vargas

E

m nossa jornada terrena,
nem sempre agimoscorretamente quando somos
testados através dos inúmeros
desafios com que nos deparamos. Nossas atitudes guardam
estreita relação com a maturidade de nosso senso moral. Mais
evoluídos, agimos nos conceitos
éticos e morais que regem as normas sociais, em convivência pacífica e fraterna junto aos nossos semelhantes. O oposto ocorre, quando nos deixamos levar
pelas ações equivocadas devido ao nosso atraso moral. Essas iniquidades, quando praticadas, podem ter um efeito devastador em nossa consciência.
Assim como o nosso organismo envia alerta em forma de
dor ou aumento de temperatura corporal, em resposta a um
processo infecioso, quando erramos, surge em nossa consciência um sentimento de culpa,
cobrando uma mudança de
comportamento. Segundo estudiosos desse assunto, os indivíduos podem responder variadamente a esse estímulo psicológico. Enquanto alguns desenvolvem uma “culpa terapêutica”,
saudável pelo estímulona reparação do ato equivocado, outros geram uma “culpa patológica”, de sérias consequências.
Na história do cristianismo,
temos dois exemplos que ilustram distintamente a forma de
responder ao sentimento de culpa. Um deles, foi a traição de
Judas. Na verdade, ele simplesmente desejava apressar o triunfodo Cristianismo no mundo, e
não o de eliminar seu Mestre, que
amava profundamente (Boa
Nova, cap. 24, Humberto de
Campos e Chico Xavier).Judas
confiou nos rabinos do templo e
foivilmente enganado. Ao dar-se
conta de sua ação ignominiosa,
arrependeu-se, mas ao invés de
assumir a responsabilidade do
seu ato, buscou a fuga equivocada através do suicídio. Poderia
ter seguido outro caminho, buscando vivenciar os ensinamentos de Jesus, reparando assim o
seu erro. Naquele mesmo dia em
que se deu a prisão de Jesus,
outro apóstolo que traiu O Mestre Nazareno foi Pedro, ao negálo três vezes. Arrependeu-se
amargamente por sua covardia,
mas diferentemente de
Judas,exerceu a “culpa terapêutica”, vivenciando mais intensamente os postulados cristãos. Fundou com Tiago, João
e Felipe, a “Casa do Caminho”,
nos subúrbios de Jerusalém,

Deus não
deseja o fim do
pecador
pecador,, mas a
sua redenção
exemplificando a caridade conforme os postulados cristãos.
O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo
para a regeneração, não basta
por si só. Na visão espírita, “três
condições são necessárias para
apagar os traços de uma falta e
as suas consequências: arrependimento, expiação ereparação,
respectivamente” (O Céu e o Inferno, cap. VII, item 16, Allan
Kardec).Temos inúmeras reencarnações, e devemos compreender que os nossos erros são
consequências do nosso atraso
moral. O sentimento de culpa ou
remorso, devem servir apenas
para despertar em nós o senso
de responsabilidade pelos equívocos praticados, buscando a
reparação.Essa ação pode ser
empreendida junto às pessoas
prejudicadas ou com outros indivíduos necessitados, pois perante as leis morais da vida,o
que importa é a caridade praticada. No caso de Judas, ele se
deixou levar pela “culpa patológica”, errando duplamente, tanto ao se deixar enlear pelas artimanhas do Sinédrio judaico, traindo Jesus, como se suicidando.
Felizmente a caridade de
Deus é ilimitada. Ele não deseja
o fim do pecador, mas a sua redenção. Conforme o espírito
Humberto de Campos (Crônicas
de Além-túmulo, cap. 5,Chico
Xavier), ele encontrou Judas na
erraticidade, já redimido por
séculos de reencarnações purgatoriais. Asua última estância
na Terra foi como Joana
D'Arc,quando reencarnou na
França com mandato mediúnico no século XV, sendopor
isso (e questões políticas) condenada à fogueira pelo tribunal eclesiástico da Inglaterra
sob a acusação de heresia, bruxaria e possessão demoníaca.
Segundo Judas, “desde esse
dia, em que se entregou por
amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que o aviltavam, com resignação e piedade
aos seus verdugos, fechou o ciclo das suas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na
fronte o ósculo de perdão da
sua própria consciência”.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Abrigo Gatos do Cemitério e o Núcleo de Base Ocupe
Maria Teresa Silva
M. de Carvalho

E

m uma interessante atividade,
visando ampliar o processo de formação para a cidadania política, o Núcleo
de Base Ocupe, do PT
de Piracicaba, esteve
em visita ao Abrigo
Gatos do Cemitério. Tratou-se
de um importante encontro
para discutir a luta política,
como também refletir sobre políticas públicas de proteção aos
animais e a necessidade de mobilização da sociedade para
pressionar e cobrar do Estado ações efetivas e focadas.
Os companheiros e companheiras do Núcleo Ocupe reconhecem que o processo civilizatório e da organização da cidade passa por uma sociedade
que cuida, protege esalvaguarda os animais em interface às
políticas que também garantam
direitos fundamentais às pessoas, à classe trabalhadora cujo
atendimento às necessidades
básicasencontra-se estrangula-

do em decorrência das
políticas neoliberais.
Neste passo, a
proposta de luta do
Núcleo Ocupe almeja
fortalecer as ações e
movimentações dos
protetores. Aequipe do
Abrigo Gatos do Cemitério é ampla e age cotidianamente na defesa dos gatinhos e gatinhas, protegendo e se articulando com a sociedade civil na
busca de soluções. Oespaço do
abrigo é incrível, muito bem organizado e acolhedor. Os bichinhos ficam aconchegados, podendo compartilhar com os seres humanos o direito à vida!
Quanto aos protetores, identificamos um perfil essencial que
anima suas atividades. Encontramos pessoas ou militantes engajados, orientados e profundamente irmanados com a existência
dos animais, suas dores e o intenso vínculo que os une à condição humana. A existência guarda um vínculo inseparável com
os animais. Não existimos sem
estes seres, respiramos através
deles e experimentamos sentido

É imprescindível
serviços em
atenção à
saúde animal,
programas de
segurança
alimentar
quando estamos ao lado deles. Os
protetores são os educadores e os
propulsores deste entendimento,
formando nossa leitura crítica e
inspirando ações sustentáveis.
O Núcleo Ocupe é solidário e
quer atuar com a equipe do Gatos
do Cemitério na luta intermitente
em defesa da vida, agregando a
esta batalha a movimentação pelos direitos sociais, por uma cidade integrada com a natureza,
por políticas de proteção animal,
por mais recursos públicos e pela
responsabilidade do Estado.
É imprescindível serviços
em atenção à saúde animal, programas de segurança alimentar,
principalmente para os que estão em situação de rua e inseridos em famílias vulneráveis,
campanhas de conscientização e
sensibilização que promovam a

plena proteção destes seres.
Um Estado que abraça a política neoliberal pode dar poucas respostas à temática em
alusão. Exemplificando, tivemos conhecimento de que não
mais será construído o Hospital Veterinário em Piracicaba.
Decisão esta que viola o direito dos animais à vida, assim
como o bem estar das pessoas,
quando pensamos o mundo a
partir de uma profunda conexão entre todos os seres vivos.
Agradecemos à equipe do
Abrigo Gatos do Cemitério,
assim como a Elcian Granado
pela tarde de reflexão e debate, também como de amizade
e imenso afeto! Lutamos por
uma sociedade justa e igualitária, em comunhão complexacom os seres viventes de
cuja existência emana o dom
da vida! Eis as bases para uma
civilização planetária.
———
Maria Teresa Silva
Martins de Carvalho,
assistente social
NOTA: publicado novamente
por ter saído com incorreções

Novembros
Alê Bragion

P

elo vidro da
porta da sala, o
sol. Uma alegria amarela começa
a tingir de vida os
móveis. Novembros
são assim, sempre
cheios de uma esperançosa luminosidade matinal. Nada me
parece mais diurno do que os dois
meses que fecham o ano. Já nas
primeiras horas do dia, a existência, dourada, abre suas cascas
sobre as flores do jardim. Devagarzinho, fios cor de ouro avançam pelas frestas das portas, pelas persianas, por entre fechaduras, trincos e janelas. O ladrilho
frio e branco da cozinha primavera-se de um calor translúcido e
vagaroso, mas de avanço constante. Pés de mesas e cadeiras começam a rebrilhar paulatinamente incandescentes, na antecipação
do verão que vem dos quintais
por sobre os muros. Às sete horas da manhã, a casa já é luz.
O alumínio do bule no fogo
reflete um aro de força diurna
que inibe os olhos. Alguém se
preocupa. “Cuidado, isso entor-

ta a boca!” Qual. A imagem de um fogão, de
algumas panelas e um
cheiro quente de café
volatizam-se no ar,
aquecendo o surrealismo das coisas e despertando ainda mais o calor dos seres. A mesa da
copa é agora um espelho de luz. Mal sei como
se consegue tomar o
desjejum sobre ela. O jornal, ali por
cima, também se faz branco de tão
claro. E tão claro fica que as notícias do dia parecem menos ruins.
Latidos de cães. Passos e conversas no corredor. Passarinhos.
Luz. A interminável e intensa luz
do ano que começa a querer terminar. (Desde criança, começo a
sentir pelos olhos e pelo nariz a
chegada do Natal, sua espiritualidade fresca e ao mesmo tempo calorosa, anunciando em pleno mês
de novembro que a egrégora dos
doze meses está quase a se fechar).
Vasos, espelhos, quadros, copos, bugigangas domésticas e a
própria tela da televisão desligada
iluminam-se de meio-dia. Impossível ficar na sala sem uma cortina de sonhos. Mãos, então, puxam
tecidos sobre o vazio da alma.

Meu solar interior
se enche de
consciência – e se
prepara para as
luzes novas de
um novo tempo
Como num conto de Bruno
Schültz, as janelas agora cobertas
por longas fazendas de linho branco engomado fazem a luz descer
uma oitava. Ainda não somos sufocados pelo calor de janeiro. Apenas a luminosidade baça e leitosa
do verão é que se anuncia antecipadamente nesses dias de ansiedade e expectativas. O sol tenta agradavelmente vencer as cortinas e as
insufla de sua energia espectral. A
tarde que começa a chegar vai se
estendendo consciente, atenta, preguiçosamente reflexiva. Não há
mistérios. Há bicicletas. Deitando
sobre o colo o livro cheirando à canela, espio a tília lá fora. Talvez aja
tempo para subir nos troncos das
árvores antes que o ano termine.
A noite chega e ainda há sol.
Às sete horas, o astro maior ainda
não se pôs. Já está cadente, derradeiro, mas brilha seus últimos esforços já não tão quentes sobre as

horas novas da falsa soturnidade. Recolhem-se as cortinas e as
ilusões como velas de um barco.
Um marinheiro caseiro avisa que
há terra à vista e que já se pode
viver sob a atmosfera natural
que adentra pelas escotilhas da
casa. A penumbra recolhe-se aos
pés das mesas. Das cadeiras e
dos ladrilhos da cozinha, o brilho solar da manhã se dissipa. A
primeira lua da noite surge luminosa, sorridente, viva. Os astros celestes celestam conformidades. Os dias, convertidos em
noites, deixam seus vestígios explícitos. A susto, alguém diz que
se faz hora. Porém a hora, mesmo, já quase não se faz mais.
No chão da sala, derrubadas
dos armários, caixas de papelão
recheadas de enfeites natalinos
aguardam o momento de se abrirem, de novo, para as nostalgias
estelares das festas solsticiais. Meu
solar interior se enche de consciência – e se prepara para as luzes
novas de um novo tempo que –
de qualquer forma, acreditemos
ou não (se bom ou rum) – virá.
———
Alê Bragion, doutor em
literatura, cronista desta Tribuna desde 2017

participar do Encontro da Cúpula do Clima, apenas fez turismo,
com passeios pela Itália às custas do sofrimento do nosso povo,
e mobilização de brasileiros que
vivem nas terras italianas.
Para deixar sua marca registrada, Bolsonaro ataca jornalistas de diversos veículos brasileiros, entre eles a BBC News Brasil, credenciados para a cobertura da reunião do G20 (grupo das
20 maiores economias do mundo), quando tentaram se aproximar do presidente para entrevistá-lo. Bolsonaro foi questionado
sobre os motivos de sua ausência na COP26 (Cúpula do Clima
na Escócia) e sobre a greve dos
caminheiros prevista para esta
segunda-feira (1º/11) no Brasil,
entre outros temas. Mas ele não
respondeu a nenhuma das perguntas durante sua caminhada
de menos de dez minutos, registrada por câmeras de jornalistas, assessores e apoiadores.
De acordo com a agenda do
presidente, ele não participou da
reunião sobre clima na Escócia, e
seguirá para outro compromisso
pela Itália: uma visita à cidade
Anguillara Veneta, onde nasceu
seu bisavô — em suma, foi fazer
turismo com dinheiro público.
Entretanto, a presença do
chefe de Estado brasileiro enfrentou resistência no país. A
Diocese de Pádua, na Itália, fez
um apelo ao presidente do Brasil
e disse que o título que receberá
de cidadão honorário de Anguillara Veneta causa “grande constrangimento”. Devido à homenagem, ativistas protestaram e picharam “Fora Bolsonaro” na sede
da prefeitura da cidade italiana.
O presidente Jair Bolsonaro

também não foi recebido pela
prefeitura de Pádua. O prefeito,
Sergio Giordani, já antecipou
que “estará fora por compromissos assumidos” e não poderá receber o governante brasileiro.
Além disso, ativistas do movimento Levante pela Justiça
Climática (Rise Up 4 Climate
Justice) publicaram uma nota
na qual afirmam que “a figura
de Bolsonaro representa perfeitamente o modelo capitalista,
predatório, destrutivo e colonialista contra o qual lutamos”.
O jornalista e correspondente internacional do UOL, Jamil
Chade, também destacou, em
sua coluna, que o Itamaraty busca “construir pontes” com outras
nações do G20, mas a credibilidade do país foi afetada pela gestão Bolsonaro. Internamente, o
governo brasileiro também foi
ridicularizado pela última viagem internacional, quando
membros da delegação com covid-19 foram aos Estados Unidos.
Consequências:
Mussolini não representou a
queda da Itália de imediato em um
regime ditatorial, nem Bolsonaro
representa, mas a história nos
mostra que tudo é possível em terras tupiniquins, como foi possível
nas terras italianas. Essa situação
é implantada aos poucos a partir
das ações do governo. Logo, em
1925, Mussolini autoproclamouse ditador da Itália e colocou em
prática um governo totalitário.
Como será aqui no Brasil se o povo
não acordar do romance “paixão
por coturnos e baionetas” ...
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista e advogado; email: osmir@cspb.org.br

Nova marcha sobre Roma
José Osmir
Bertazzoni

O

fascismo marcha novamente
pelas vias romanas encarnado na patética personalidade de
um presidente brasileiros ineficaz, inepto e incompetente, que leva o
Brasil para a mais
profunda crise humanitária, com
falta de trabalho (15 milhões de
desempregados); inflação passando de dois dígitos (maior dos
últimos 30 anos); redução em
mais de 45% do poder aquisitivo
do povo; retirada de direitos dos
trabalhadores; 32 milhões de desalentados e uma crise econômica e sanitária nunca vista desde
a implementação da república.
Um fascista das bananas
em terras italianas.
Entendendo a desastrosa trajetória do fascismo na Itália. Primariamente, o fascismo surgiu
como movimento político (depois
se tornou um partido), em 1919,
sob a liderança de Benito Mussolini. Em seus primórdios, o fascismo constituía-se apenas como
movimento denominado “Fasci

Italiani di Combattimento”. “Fasci” significa um
feixe de lenha, que era
símbolo do Império Romano. Somente em
1921, o fascismo tornou-se oficialmente um
partido, chamado Partido Nacional Fascista.
Inspirados em
simbologias e personificações militares, fascistas tinham por objetivo ascender ao poder por vias eleitorais
e, nitidamente, defendiam o ideal de utilizar a força para defender seus objetivos. A popularização do fascismo na Itália, em
1920, aconteceu exatamente graças ao uso da força — por meio
dos “camisas negras” (grupos paramilitares), os fascistas atacavam
violentamente seus opositores.
Um estado de ódio e violência fez o fascismo tornar-se popular na Itália. Logo, o socialismo era visto como um grande mal
por muitos italianos, e a ação dos
“camisas negras” — atacar os socialistas e combater os sindicatos
e greves — fez o movimento ganhar fama. Isso se deve ao fato
de que, na Itália, os industriais e
os proprietários de terras (agro-
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Fundador e diretor: Evaldo Vicente
COMERCIALIZAÇÃO
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SB – Jornais Regionais – EIRELI - 27.859.199/0001-64
Rua Madre Cecilia, 1770 - Piracicaba/SP - CEP 13.400-490
- Tel (19) 2105-8555
IMPRESSÃO: Jornais TRP Ltda, rua Luiz Gama, 144 – CEP 13.424-570
Jardim Caxambu - Piracicaba-SP, tel 3411-3309

Como será aqui no
Brasil se o povo
não acordar do
romance “paixão
por coturnos
e baionetas”...
negócios) defendiam a manutenção de baixos salários e, com a repressão dos socialistas pelos fascistas, esse objetivo era possível.
O fascismo cresceu compondo com partidos liberais e nacionalistas de direita liderados por
Giovanni Giolitti (político liberal).
Essa associação aconteceu durante a eleição de 1921, a qual permitiu aos fascistas conquistar 35 cadeiras no Parlamento Italiano,
que possuía um total de 535.
Esse foi apenas o prelúdio...
O fortalecimento dos quadros
do partido fez com que seus membros, particularmente Benito Mussolini, começassem a sonhar com
sua ascensão ao poder. A estratégia de Mussolini passava por obter o apoio dos três grupos mais
influentes na política e na sociedade italiana: a monarquia, a Igreja e os industriais. A estratégia
de controlar a violência (por ele
instigada) não funcionou, os “camisas negras” (grupo de apoiadores do fascismo) perpetraram
ataques e agressões de toda sorte.
Em agosto de 1922, os fascistas haviam tomado o poder de
algumas cidades italianas, como
foi o caso de Milão, Trento e
Bolzano. Nesse período, os fascistas também reprimiram violentamente uma greve convocada pelos socialistas. Mesmo com
tantas demonstrações de força,
a violência dos fascistas era tole-

rada pelo governo italiano e
aplaudida por seus seguidores.
Nessa toada, os fascistas colocaram em curso um plano para
a tomada do poder na Itália. Mussolini havia pensado em realizar a
Marcha sobre Roma, decisão que
foi oficializada em 16 de outubro
de 1922. A ideia do plano era ocupar importantes prédios em cidades no centro e norte da Itália
e, também, ocupar importantes
vias nos arredores de Roma.
Nada que escrevemos até agora é diferente das metodologias e
formas adotados pelo governo
Bolsonaro. O fascismo brasileiro
começa a agir da mesma forma
escrita na cartilha mussoliniana,
passeios de motos com simpatizantes chamando a atenção de multidões para mostrar popularidade;
convocar apoiadores para encontro em praias famosas e movimentadas, menosprezar a imprensa e
atacar a democracia e suas instituições. Portanto, temos a convicção de que o bolsonarismo se coaduna à nova ordem fascista.
Fascismo de Benito Mussolini:
Fim das estruturas democráticas na Itália;
Fim dos partidos políticos;
Controle dos sindicatos;
Perseguição aos opositores
políticos;
Imprensa sob censura;
Vamos nós, por derradeiro,
adentrar aos fatos que nos levam ao convencimento de que
essas semelhanças entre o fascismo e o bolsonarismo não se
trata somente de coincidências.
Uma “Nova Marcha sobre
Roma” ocorreu noventa e nove
anos após Mussolini. Em 29 de
agosto 2021, Jair Messias Bolsonaro e seu estafe, cujo objetivo era
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Projeto VER
completa 15 anos
Barjas Negri

E

m 2006, o Fundo Social de Sollidariedade
(Fussp), presidido por
Sandra Bonsi Negri,
lançou o programa
VER, em parceria com
os sete Rotaries de Piracicaba. Esse projeto
teve como objetivo atender pessoas com deficiência visual, em especial crianças e estudantes da
rede pública de ensino que, sem
condições financeiras, não conseguiam comprar seus óculos.
Já em 2007, o projeto era um
sucesso, porque atendeu 250 pessoas carentes, com a distribuição
das armações e das lentes. De lá
para cá, o VER manteve o seu objetivo social e de inclusão com a
entrega anual de centenas de
óculos, inclusive algumas especiais e de grande valor unitário.
O projeto foi criado para ser
simples e desburocratizado, bastando os interessados dirigiremse à Central de Projetos, onde o
VER estava inserido, e apresentar seus principais documentos
(CPF, RG e o cartão SUS), comprovante de residência e o receituário médico da rede pública.
Com esses documentos, o Departamento de Assistência Social do
Fussp dava início a uma triagem para identificar quais as
prioridades no atendimento.
Além das compras das armações e lentes pelo Fussp, a população também fez a sua parte. Por
meio de campanha, ela fez doação
de armações em bom estado e que
com novas lentes puderam ser
usadas por pessoas de baixa renda. A cada entrega uma alegria
para todos nós do poder Público,
por poder permitir que as pessoas
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tivessem melhorias
também na sua visão.
Vale destacar que
o atendimento de estudantes nesse projeto
garantiu melhora pedagógica. Em muitos
casos, a continuidade
dos estudos das crianças e jovens. Já os
adultos demos a possibilidade de inserção ou manutenção no mercado de trabalho,
além de melhorar as condições
do desempenho profissional.

Apenas em 2020
foram distribuídos
558 óculos,
atendendo quase
toda a demanda
apresentada
ao FFussp
ussp
Durante esses 15 anos, mais
de 5 mil pessoas foram atendidas
por esse importante projeto de inclusão social. Apenas em 2020 foram distribuídos 558 óculos, atendendo quase toda a demanda
apresentada ao Fussp, com recursos garantindo anualmente
no Orçamento da Prefeitura.
Como os bons programas merecem ter continuidade é com satisfação que tomamos conhecimento pela imprensa que neste ano o
Fussp licitou a contratação de armações e lentes, para o atendimento de 470 pessoas em vulnerabilidade social, preferencialmente
aquelas inscritas no Cadastro Único. Elas foram encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) também
atendendo quase toda demanda.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

LEI ALDIR BLANC

Inscrições para novos projetos
terminam no próximo domingo
Estão abertas até domingo
(7) as inscrições para novos projetos destinados à Lei Aldir Blanc.
Com recursos no valor de R$
357.547,32, destinados este ano
exclusivamente para as chamadas
públicas do inciso III, serão contemplados 30 projetos, no valor de
R$10.000,00 cada. Proponentes
que não foram contemplados no
ano de 2020 em nenhum instrumento da Lei Aldir Blanc no âmbito municipal terão pontuação
acrescida em cinco pontos nos editais de chamadas públicas, visando oportunizar o acesso ao maior
número de fazedores de cultura e
capilarização dos recursos possíveis. Para ter mais informações
sobre os editais, clique aqui (http:/
/semactur.piracicaba.sp.gov.br/
cadastro-lei-aldir-blanc-2021/).
Adolpho Queiroz, titular da
Secretaria Municipal da Ação Cultural, responsável pela seleção,
afirma que a pasta está à disposição da classe artística para sanar
quaisquer dúvidas referentes à lei
e contribuir com os fazedores de
cultura do município. “Não percam
essa oportunidade para inscreverem seus projetos. Nós aqui da Semac estamos disponíveis para responder quaisquer dúvidas relacionadas à lei”, comenta Adolpho.
Os integrantes e/ou proponentes a serem beneficiados pelo
recebimento dos recursos deverão

cumprir os critérios de seleção,
prazos e demais normas constantes dos editais de chamadas públicas, publicados em Diário Oficial
do Município e divulgados por
meio do site oficial da Secretaria
Municipal da Ação Cultural.
Os recursos serão divididos da
seguinte forma: a) 5 para festivais
(centros de cultura); b) 15 para
artes cênicas (teatro, dança e circo), artes visuais, audiovisual e
artes integradas (desenho, pintura, escultura, fotografia, xilogravura, entre outros) e música (vocal e instrumental); c) 5 para o
turismo cultural e economia criativa, literatura (edição, divulgação, semanas literárias, oficinas, saraus, encontros e impressões) e patrimônio e memória
(tradições e folclore, patrimônio
material e imaterial); e d) 5 para
promoção das manifestações culturais (com temática LGBT, cultura negra e mulheres e cultura
Hip Hop); e o restante para impostos e obrigações patronais.
LEI ALDIR BLANC – A
Lei 14.017, de 29 de junho de
2020, popularmente conhecida
como Aldir Blanc, foi elaborada
pelo Congresso Nacional com a
finalidade de atender ao setor
cultural do Brasil, maior afetado
com as medidas restritivas de isolamento social impostas em razão da pandemia de Covid-19.
Divulgação

'Amigas da Onça' levam
experiências a pacientes
Com muito humor e alegria, elas cantaram, dançaram e expuseram
experiências pessoais para evidenciar a importância da prevenção
O grupo Amigas da Onça,
formado por 30 mulheres portadoras e ex-portadoras de
câncer de mama, encerraram
as atividades alusivas ao Outubro Rosa, organizadas pelo
Cecan - Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba para compartilhar experiências com pacientes em tratamento, na manhã
do último dia 29 de outubro.
Com muito humor e alegria,
elas cantaram, dançaram e expuseram experiências pessoais para
evidenciar a importância da prevenção. “Temos no Grupo mulheres que descobriram o tumor logo
no início e estão se curando da
doença, mas temos também amigas que se deram conta da doença
já em estágio avançado, o que piora muito o quadro clínico da pessoa em todos os sentidos; e é isso
o que queremos evitar através da
conscientização e da prevenção”,
disse Beatriz Zambom, coordenadora das Amigas da Onça.
Ela conta que o grupo nasceu em 2012, no CECAN, através
do artesanato coordenado pela
psicóloga Pedrilha de Goes Baggi, e que a partir de 2016 passaram a compor novas versões
para músicas para levar mensagens de vida, entusiasmo e prevenção a empresas, postos e unidades de saúde, creches e escolas,
igrejas e centros comunitários.
“Neste Outubro Rosa, pós
pandemia, estivemos nas empre-

sas Candura e Painco; nas escolas
estaduais João Alves de Almeida,
em Tanquinho, e Comendador
Luciano Guidotti, no Jupiá; participamos de lives com o Rotary
Club de Piracicaba e com o vereador André Bandeira para falarmos de “Superação, esperança e
amor à vida diante do diagnóstico
de câncer” e, finalizando, nos apresentamos a pacientes em tratamento no CECAN”, disse Beatriz.
Ela agradeceu a todas as integrantes do grupo que participaram,
as que enviaram vibrações positivas, as que utilizaram seus veículos
para a logística das apresentações e
à Bete Paccanaro, que confeccionou
850 lacinhos e 250 marca-páginas
com apoio de algumas integrantes. “Obrigada Amigas da Onça”.
Segundo Pedrilha, através do
conhecimento, da vivência e das
experiências das Amigas da Onça,
o CECAN reforça o recado da prevenção. “Depois de tudo o que
passaram e aprenderam, hoje elas
querem mostrar a alegria de viver e estar aqui”, considerou.
Ao encerrar o evento, o médico oncologista Fernando Medina
falou da satisfação de receber as
Amigas da Onça para ajudar a
prevenir o câncer de mama, o mais
frequente no mundo e que, só no
Brasil, registra mais de 60 mil novos casos por ano. “Precisamos
acabar com essa estatística e isso
só é possível com o diagnóstico da
doença ainda em fase inicial atra-
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Elas superaram o câncer de mama e agora se dedicam à prevenção

vés da mamografia, de forma a
diminuir sistematicamente a
mortalidade da doença”, disse.
Ele lembra que, no último ano,
o CECAN registrou 240 novos casos de câncer de mama, o equivalente a 20 casos por mês; e disse
que “a alegria de ter as Onças dançando e cantando sem medo, mostra que o trabalho do CECAN é vitorioso, porque a Unidade acredita na vida através da prevenção e
do tratamento, que tem melhorado muito nos últimos tempos.
“Em 70% dos casos de cirurgias aplica-se a quadrantectomia
com preservação da mama; a radioterapia também evoluiu muito

com novas e modernas máquinas,
fazendo com que o tratamento seja
direcionado no tumor; assim
como a quimioterapia, cujo tratamento é individualizado”, disse.
Ao término das atividades do
Outubro Rosa, pães de mel distribuídos aos pacientes em uma iniciativa da ex-paciente Lorenna Bastos.
“Um lugar que era pra ser de
dor e sofrimento, se transforma
em um lugar cheio de bênçãos e
luz”, disse a paciente Edilza
Lira. “Equipe maravilhosa; lugar abençoado”, considerou Lu
Vicentim. “Hoje aprendi mais
um pouco; amei participar”, afirmou a paciente Andréia Ribeiro.

P APELEIROS

Sintipel conquista reposição salarial e aumento real
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Artefatos de Papel (Sintipel)
concluiu as negociações das campanhas salariais dos trabalhadores de artefatos de papel e papelão, papelão ondulado e papel e
celulose, garantindo conquistas
importantes, como reajustes salariais que repuseram integralmente a inflação dos últimos 12
meses, abono salarial, além de
cesta de alimentos e auxílio-creche, entre outros benefícios.
A negociação foi encabeçada
pelo presidente do Sintipel, Emerson Cavalheiro, que participou ativamente do processo coordenado
pela federação da categoria, com a
participação dos demais sindicatos no Estado e teve a participação
do vice-presidente Francisco Pinto Filho, o Chico, e de diretores da
entidade, que diante das dificuldades impostas pelos setores patronais, que inicialmente fizeram
uma contraproposta de dividir o
reajuste salarial, que sequer repunha a inflação do período,
mobilizaram os trabalhadores,
inclusive realizaram paralisações
na unidade da Klabin em Piracicaba e em empresas no Estado.
Emerson Cavalheiro conta

que a pressão feita pelos trabalhadores foi decisiva para o fechamento do acordo, que no setor de
papel e celulose e de papelão ondulado, garantiu reajuste salarial
10,78%. No acordo do papelão
ondulado foi garantido reajuste de
11% no piso salarial, que passou a
R$ 1.975,60, assim como também
foi garantido abono salarial de R$
2.302,00, além de cesta de alimentos de R$ 300,00, que na Klabin
passa a ser de R$ 330,00; auxíliocreche de R$ 692,00 e auxílio por
filho excepcional de R$ 1.377,00.
Já no acordo dos trabalhadores de papel e celulose foi garantido ainda correções de 11,06% no
abono salarial, que passou a R$
2.310,00, em parcela única, e no
piso salarial, que chegou a R$
2.083,40. Já a cesta de alimentos
teve correção de 15,18%, e passará
a R$ 334,00, enquanto que o auxílio creche foi corrigido em
11,28% e será de R$ 695,00. Já o
auxílio por filho excepcional teve
reajuste de 11,40% e será de R$
1.760,00, enquanto que o auxílio funeral foi corrigido em
11,07% e passará a R$ 4.125,00.
No setor de artefatos de papel
e papelão foi conquistado 11% de
reajuste salarial, que inclusive ga-
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Presidente do Sintipel, Emerson Cavalheiro assinou
o acordo do setor de artefatos de papel e papelão

rantiu aumento real nos salários,
já que a inflação dos últimos 12
meses foi de 10,78%, e elevou o
piso salarial da categoria para R$
1.665,40 nas empresas com até 100
empregados.O acordo garantiu
ainda cesta básica de R$ 300,00,
reajuste de 29%. No acordo também foi assegurado tíquete alimentação de R$ 35,00 nas empresas
que não fornecem refeição, representando reajuste superior a 25%.
Os trabalhadores das indús-

trias do papel, papelão e artefatos
de papel somam cerca de 1.500 na
base do Sintipel e têm data-base
em 1o de outubro. “Diante do cenário de crise em que o nosso país,
infelizmente, enfrenta novamente,
esse acordo só foi possível graças
à firmeza do Sintipel na mesa da
negociação e do apoio recebido de
cada trabalhador que participou
ativamente dessa campanha salarial, a quem fazemos questão
de agradecer”, diz Cavalheiro.
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Zoo de Piracicaba participa da “Somos Todos Primatas”

EM SOROCABA
O vereador Zezinho Pereira
(Democratas),
acompanhando o pré-candidato ao
Governo do Estado de São
Paulo pelo PCdoB, Francys
Almeida, no Restaurante

Santos Dumont, em Sorocaba. Eles foram recebidos
pelo proprietário Jeslei Andrade. Nos Democratas, o vereador Zezinho tenta uma legenda para deputado estadual.

O Zoológico de Piracicaba participa, durante o mês de novembro, da Campanha educativa “Somos Todos Primatas”. Diversas
atividades educativas, com postagens nas redes sociais, elaboração
de vídeo, divulgação de cartilha
sobre os primatas e atividade presencial para crianças de 08 a 10
anos, têm o intuito de sensibilizar
o público sobre a importância da
conservação desses animais. O
Brasil possui a maior biodiversidade de primatas do mundo, porém muitos estão ameaçados de
extinção devido à destruição das
florestas, causadas em grande
parte pelo desmatamento.
A campanha é uma realização da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB)
em parceria com a Sociedade
Brasileira de Primatologia

(SBPr) e tem como objetivo principal sensibilizar o público sobre
a importância da conservação
desses animais, mais especificamente de seis espécies presentes
na lista do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a
AZAB e Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO). São elas: Saguida-serra-escuro (Callithrix aurita), Muriqui-do-sul (Brachyteles
arachnoides), Sauim-de-coleira
(Saguinus bicolor), Micoleão-dacara-dourada (Leontopithecus
chrysomelas), Macaco-prego-dopeito-amarelo (Sapajus xanthosthernos) e Macaco-aranha-de-testa-branca (Ateles marginatus).
Das espécies que fazem parte dessa lista, apenas o macacoaranha-de-testa-branca (Ateles
marginatus) é encontrado no Zoo

de Piracicaba. Porém, as atividades realizadas envolverão todas
as espécies encontradas no Zoo,
além das seis espécies citadas.
Para saber os detalhes de todas as atividades, acompanhe

as redes sociais do Zoo - @zoodepiracicaba / facebook.com/
piracicaba.sp. gov.br e do Núcleo de Educação Ambiental @neasedema e facebook. com/
nucleoeducacaoambiental.
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Audiência discute concessão do transporte
Evento reuniu mais de 100 pessoas na última sexta (29). Participantes puderam tirar dúvidas sobre edital e apresentar sugestões

Mais de 100 pessoas compareceram no auditório do Centro Cívico na última sexta-feira
(29) para audiência pública referente à concorrência para a
concessão do serviço de transporte público coletivo urbano e
rural de passageiros e do transporte especial – Elevar. Com a
realização do evento, o edital levando em consideração as sugestões propostas durante o evento e também durante a consulta
pública realizada durante o mês
de outubro – será publicado no
diário oficial do município dando início ao processo licitatório.
Durante o evento, a equipe
da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e

R EDE

Transportes (Semuttran) apresentou os pontos principais do
edital, os principais desafios
territoriais, econômicos e também devido à a pandemia, e as
novidades pensadas para a
concessão. O prazo de concessão proposto será de 5 anos,
prorrogáveis por mais 5 anos.
Jane Franco Oliveira, titular da Semuttran, agradeceu a
presença do público por contribuir num assunto tão importante. “Quero parabenizar a todos
que estão contribuindo com este
importante assunto da nossa
pasta. Neste mês de consulta
pública, foram registradas 3146
visitas para buscar informações
e 43 e-mails com sugestões.”

O vereador Gustavo Pompeo, presente no evento, elogiou a condução do processo.
O prazo para envio de susgestões terminou no último sábado (30), mas quem quiser conhecer o edital, pode acessar o
site da Prefeitura ou da Semuttran ( bit.ly/PiraSemuttran).
PMI – Para elaboração do
edital que foi disponibilizado para
consulta pública, a Prefeitura recebeu projetos de pessoas físicas e
jurídicas, que foram habilitadas
para participarem do PMI (Procedimento de Manifestação de
Interesse) do serviço. As propostas foram analisadas pelos técnicos do Departamento de Transportes Públicos da Semuttran.

Sabrina Bologna

Durante o evento, a equipe da Semuttran apresentou os pontos principais do edital
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SP define calendário para ano letivo de 22
O Governador João Doria
detalhou, nesta quarta (3), o calendário definido pela Secretaria de Educação para o ano letivo de 2022 em toda a rede estadual de ensino. As aulas para
cerca de 3,5 milhões de alunos
ocorrerão entre 2 de fevereiro e
23 de dezembro, nas 5400 escolas mantidas pelo Governo de SP
nos 645 municípios do estado.
“Teremos um calendário completo, pleno, com crianças e adolescentes do estado de SP voltando a estudar, a se alimentar e a
estarem protegidos e amparados
pela rede pública de ensino. E isso
se deve ao avanço da vacinação.
SP sempre defendeu que a vacina
salva”, destacou Doria.
O calendário do ano letivo de
2022 prevê recessos ao final do
primeiro e terceiro bimestres. As
férias serão mantidas nos meses de julho e janeiro. Também

estão previstos dois períodos
para recuperação nas férias entre
4 e 21 de janeiro e 11 e 22 de julho.
As Semanas de Estudos Intensivos continuam em momentoschave de cada bimestre para reforçar, recuperar e aprofundar as
aprendizagens essenciais para o
percurso educacional dos estudantes. O calendário prevê ainda as datas para os conselhos de classe bimestrais e reuniões de planejamento/replanejamento e formação.
“O foco total será recuperar
a aprendizagem perdida pelos
nossos estudantes na pandemia.
No primeiro dia útil de janeiro
de 2022 já teremos aulas de recuperação, como também ocorreu
em janeiro deste ano. Não podemos deixar nenhum aluno para
trás”, ressaltou o secretário da
Educação de SP, Rossieli Soares.
REDE ESTADUAL — O Governo de SP mantém um total de

Calendário: Confira as principais datas
• Recuperação nas férias: entre 4 e 21 de janeiro
• Início do ano letivo: 2 de fevereiro
• Período primeiro recesso (fim do primeiro bimestre): entre 18 e
22 de abril
• Período das férias (fim do segundo bimestre): entre 11 e 25 de julho
• Recuperação nas férias: entre 11 e 22 de julho
• Período segundo recesso (fim do terceiro bimestre): entre 10 e
14 de outubro
• Encerramento do ano letivo: 23 de dezembro
Calendário por bimestre:
•
•
•
•

1º
2º
3º
4º

bimestre: 2 de fevereiro a 14 de abril
bimestre: 25 de abril a 8 de julho
bimestre: 26 de julho e 7 de outubro
bimestre: 17 de outubro a 23 de dezembro

5400 escolas e atende a cerca de
3,5 milhões de alunos nos 645 municípios do estado. A rede estadual
conta atualmente com 1.077 escolas no Programa de Ensino Integral (PEI) e para 2022 estão previstas mais 953 unidades, totalizando 2.030 escolas deste modelo.

Serão mais de 1 milhão de
vagas em tempo integral a
partir de 2022. Assim, a rede
estadual de SP irá antecipar e
superar em dois anos a meta
6 do Plano Nacional da Educação de ter 25% dos alunos
em tempo integral até 2024.

Semae realiza desinfecção
e limpeza de reservatórios
O Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto) realiza a limpeza e desinfecção dos reservatórios
de acúmulo e distribuição de água
de Piracicaba. No total, em 12 meses, a autarquia deve realizar o
serviço em 94 reservatórios do
município. O trabalho é importante para manter a qualidade da
água distribuída à população. No
mês de outubro, 13 reservatórios
passaram pela limpeza e desinfecção. Na quarta-feira (3/11) foi realizado o serviço no reservatório
Vila Rezende 2, causando falta de
água parcial no bairro Areão.
Para realização do serviço foi
contratada a empresa Excel Dedetizadora Ltda. A manutenção
pode causar desabastecimento
temporário de água nos bairros
atendidos pelos reservatórios.
O trabalho, praxe no saneamento pelo menos uma vez ao ano,
estava suspenso devido à Resolu-

ção ARES-PCJ Nº 345, de março de 2020, que recomendava a
não realização de serviços que
causassem interrupção do abastecimento. Agora, segundo Elaine Contiero Ribeiro, Diretora do
Departamento de Tratamento
de Água da autarquia, a retomada era necessária para garantir o padrão de potabilidade.
Durante a realização da atividade são usados produtos para
desinfecção e também são retirados detritos que podem cair no local, conforme explica Tiago Gonçalves de Jesus, chefe de Divisão
da Central de Operações do Semae.
Os reservatórios têm tamanhos, capacidades, tipo e
materiais diferentes. Em outubro, já passaram pelo serviço
os reservatórios da Pauliceia
(são 4), Agronomia, Alpha Norte, Santana (são 2), Artemis
(são 3) e Santa Olímpia (são 2).
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M ÚSICA

SOS Mondo leva rock na Estação da Paulista
A entrada é gratuita, mas, quem puder, pode doar um pacote de fralda geriátrica, que será destinado ao Fundo Social de Piracicaba

A Banda SOS Mondo levará o
melhor do Rock’n’roll e uma mensagem para reflexão sobre os cuidados com o planeta para a Estação da Paulista. O show acontece
amanhã, às 19h, no Centro Cultural Maria Dirce de Camargo (dentro do Complexo da Estação da
Paulista). A entrada é gratuita,
mas, quem puder, pode doar um
pacote de fralda geriátrica, que
será destinado ao Fundo Social de
Solidariedade de Piracicaba
(Fussp). A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac). Os ingressos serão
distribuídos com uma hora antes
da apresentação e os lugares são
limitados. Todos os protocolos sanitários serão respeitados e o uso
de máscara é obrigatório.
No repertório do show, músicas autorais do álbum “Estaca
Zero”, além do recente lançamento, a composição “Terra
Seca”. Lançada no final de junho, com o apoio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc
14.017/2020, a música foi inspirada na reação dos integrantes
da banda - que têm forte ligação
com a natureza - a destruição de
parte da mata da Serra de São
Pedro, provocada pelo incêndio
ocorrido em setembro de 2020.
A SOS também vai levar ao palco
do teatro nomes do rock nacio-

nal e internacional, como: Legião
Urbana, Raul Seixas, Barão Vermelho, Kings of Leon, The Cranberries, entre outras feras do rock.
Formada por Vine Nascimento (vocal), Goia (guitarra),
Erik FD (baixo) e Luca Raphael
(bateria), a SOS MONDO nasceu
em 2018, com o objetivo de levar
além da boa música, mensagens
que provoquem inquietudes no
público e, assim, durante o show
possam refletir sobre suas atitudes para com o semelhante e com
o planeta em que vivemos.
Os integrantes da SOS Mondo celebraram o convite feito pela
Secretaria Municipal da Ação Cultural para tocar no espaço emblemático como a Estação da Paulista. “Somos gratos pela possibilidade de levarmos nossa música
para este belo espaço público, patrimônio histórico e cultural de
nossa cidade”, salienta o vocalista da banda, Vine Nascimento.
O álbum “Estaca Zero” e a
música “Terra Seca” estão disponíveis nas principais plataformas digitais e nas redes sociais
da banda @SOS_Mondo no Instagram, Facebook e no Youtube.
BANDA - A banda SOS
Mondo surgiu em 2018, a partir
do encontro dos músicos Vine
Nascimento e Erik Forti. Após uma
primeira conversa, convidaram
Vinicius Goia para participar com

sua guitarra solo. O amigo baterista, Anderson Ribeirão, ficou
pouco tempo no grupo. Foi quando os integrantes resolveram colocar um anuncio procurando
um novo “batera”, disposto a
entrar de cabeça no projeto. Assim conheceram Luca Raphael e tiveram certeza de que era ele o “cara
certo” para completar o grupo.
O fato de todos os integrantes terem tido experiências em
outras bandas, e terem ganho
maturidade musical, possibilitou
que, no final do mesmo ano, a
SOS Mondo lançasse o seu primeiro álbum autoral “Estaca
Zero”, que está disponível em todas as plataformas digitais.
O álbum "Estaca Zero" foi
muito bem recebido pelos músicos
da cidade, principalmente os que
estão ligados à cena de Rock de
Piracicaba e região, o que rendeu
uma vaga no evento cultural "Rockaipira", na edição de 2019. O festival, que está no calendário de
eventos promovidos pelo município
de Piracicaba, já recebeu grandes
nomes do rock autoral da cidade.
Ao logo desses dois anos e meio,
a banda passou a ser conhecida e
tocou em diversas casas de shows,
bares e festivais de grande relevância na região de Piracicaba, inclusive sendo selecionada no Festival de
Cultura do SESI, apresentado-se
na cidade de Rio Claro, em 2019.

Alessandro Maschio

Banda SOS Mondo durante show no Teatro Erotides de Campos (Teatro do Engenho)

Assim como toda a classe artística - música, teatro, dança entre outros – devido à pandemia, a
SOS MONDO também se reinventou e promoveu diversas lives nas
redes sociais, como a ocorrida em
parceria com o Bar Primo Luiz, em
prol do Hospital dos Fornecedores
de Cana de Piracicaba, cujo objetivo foi obter recursos para a compra de equipamentos para os profissionais de saúde da entidade.
Também participou do Make
Music Day de 2020 e 2021, festival que reuniu bandas de vários
países. Nas duas edições, Piracicaba esteve entre as mais de
1.000 cidades em 120 países engajados na ação e a SOS Mondo

estava entre os artistas piracicabanos que participaram da live,
que teve como objetivo ajudar crianças órfãs de Uganda (África).
Sob a influência dos ancestrais do rock nacional, como Legião Urbana, Cazuza, Capital Inicial, Titãs, Paralamas do Sucesso,
e também do rock internacional,
como Pink Floyd, Beatles, Pearl
Jam, Nirvana, Sound Garden,
Audioslave, a SOS Mondo com estilo próprio e diferenciado de rock,
com letras em português, passando por vertentes alternativas, com
a pegada forte do Grunge, do
Hardrock, não esquecendo as linhas de Soft/Pop-rock, pra dar
aquele fôlego e embalar a galera.

SERVIÇO
Show da Banda SOS MONDO.
Sexta-feira (5), 19h, no Centro
Cultural Maria Dirce de Camargo (Estação da Paulista)
localizado a av. Dr. Paulo de
Moraes, 1682. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos com uma hora antes
da apresentação e os lugares
são limitados Quem quiser
pode doar um pacote de fralda geriátrica que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (Fussp).
Todos os protocolos sanitários serão respeitados e o uso
de máscara é obrigatório.
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Funcionários realizam
paralisação e manifestação
na Diretoria de Ensino

Prefeitura realiza encontro
com associações de moradores
Divulgação

O manifesto, marcado por paralisação de parte dos servidores, teve o
apoio da presidenta da Apeoesp, deputada estadual Professora Bebel (PT)
Organizado pela Afuse (Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de
São Paulo), um grupo de funcionários de escolas estaduais de Piracicaba promoveu manifestação
em frente à Diretoria Regional de
Ensino de Piracicaba, na manhã
de quarta (03), pela valorização
salarial e funcional da categoria,
protestando contra o não recebimento do abono do magistério.
O manifesto, marcado por paralisação de parte dos servidores,
teve o apoio da presidenta da
Apeoesp, a deputada estadual
Professora Bebel (PT), e foi coordenado pelo diretor regional da
Afuse, Antonio Carlos dos Santos, e contou com a participação
do presidente estadual da entidade, João Marcos de Lima, que
também estaria participando de
manifestações nas Diretorias Regionais de Americana e Limeira.
Os funcionários de escolas
estaduais somam cerca de 32 mil
no Estado de aproximadamente
2.300 em Piracicaba e região. O
protesto é pela falta de uma política de reajuste salarial e de valorização da categoria, explicaram
Antonio Carlos e João Marcos.
Após ato em frente à Diretoria Regional de Ensino, os dirigen-

S ERRA

DO

tes da Afuse, acompanhados por
uma comissão de funcionários de
escolas, se reuniram com o dirigente de ensino de Piracicaba, Fábio Negreiros, quando entregaram
um documento pedindo a valorização da categoria. Eles também
solicitaram ao dirigente que faça
gestão junto ao secretário estadual da Educação, Rossieli Soares,
para que valorize a categoria, uma
vez que são tratados como essenciais pelo governo, mas que não
recebem a devida valorização,
inclusive não estão incluídos entre os servidores da Educação
que serão contemplados com um
abono do magistério e que o piso
salarial da categoria é menor que
o salário mínimo nacional.
No documento, eles alegam
que os funcionários da educação
do Estado de São Paulo, mais uma
vez, tomam as ruas para denunciar os sistemáticos ataques que a
categoria vem sofrendo por parte
do governador João Doria. “Como
é de conhecimento de todos/as, os/
as funcionários/as da educação
vêm sofrendo fortes ataques em
sua rotina funcional e salarial,
concretizados na já aprovada reforma da previdência, na qual se
estabeleceu um verdadeiro confisco no salário dos aposentados, Lei

Divulgação

Secretaria de Governo e Smads se reuniram
com representantes de associações

Cerca de 50 funcionários de diversas escolas estaduais
participaram do manifesto convocado pela Afuse

Complementar nº 1361, de 21 de
outubro de 2021 (antigo PLC 26/
2021), que não pode de forma alguma ser confundida com a carreira reivindicada pela Afuse, além
das perdas salariais acumuladas,
que ultrapassam a casa dos 250%.
Soma-se a isso a necessidade de
correções imediatas na Carreira do
QAE, bem como a revisão e adequação do módulo escolar e a garantia da profissionalização dos
funcionários, conforme dispostos nas Leis 12.014/2009 (artigo
61 e seus dispositivos) e 12.796/
2013 (artigo 62-A e seus disposi-

tivos)”, diz parte do documento.
No documento, ainda, alegam
que foram excluídos pelo governo
estadual do recebimento do abono para o magistério, cujos valores podem chegar a R$ 16.250,00.
“Os fatos circundam temáticas que
interferem de imediato na vida de
todos, comprometendo, inclusive,
o sustento de nossas famílias, o que
nos remete a exigir solução para o
problema instalado, na lógica de
que fazemos parte de dois quadros de fundamental importância
para a Educação Pública Estadual: QAE e QSE!”, argumentam.

I TAQUERI

A Prefeitura, por meio das
Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads) e Governo (SMG), reuniu
no último sábado, 30/10, cerca de
30 representantes das associações
e lideranças comunitárias de diferentes regiões da cidade para
tratar sobre regulamentação da
permissão de uso dos espaços físicos e das principais demandas
e necessidades das associações
de moradores do município.
As pastas têm desenvolvido
ações articuladas no sentido de
mapear e identificar as principais demandas e necessidades
das associações de moradores
que estão inativas ou com restrições no CNPJ, bem como identificar os termos de permissão
de uso, as condições físicas e as
formas de utilização dos centros
comunitários e centros sociais
administrados pela Smads.
Na ocasião, o secretário
municipal de Governo, Carlos
Beltrame, apresentou a estru-

tura funcional da pasta que
está disponível para prestar
apoio à regularização dos estatutos sociais que estão com
pendências jurídicas, e para a
composição de novas associações.
A secretária da Smads, Euclidia Fioravante, apresentou os
principais pontos do documento que irá regulamentar a permissão de uso desses espaços físicos, que deve promover, especialmente, a integração e a convivência comunitária, para discussão e aprovação dos presentes. O encontro teve boa participação, os presentes puderem sanar dúvidas e pontuar sugestões.
Uma das propostas da Smads e demanda já identificada é
aumentar a oferta de atividades
que acontecem nos centros comunitários e centros sociais, incluindo atividades socioeducativas
para crianças e adolescentes, de
convivência para idosos e de geração de renda para a população em vulnerabilidade social.

I LUMINA

Representantes de Charqueada participam de reunião Rastreamento ativo identifica
O município de Charqueada esteve representado em
mais uma reunião da Região
Turística da Serra do Itaqueri, que após dois anos retomou
os encontros presenciais e avançou sobre a pauta turística.
Na ocasião, esteve presente
o vice-prefeito Jonas Lanjoni
Del Pino Júnior, o chefe de Turismo Gabriel Campos e as representantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur),
Vanda Assarice e Sueli. O evento aconteceu na última quartafeira, na cidade de Torrinha.
O prefeito anfitrião, Renê
Blumer, recebeu a comitiva charqueadense e foi presenteado com
pamonhas da Fábrica de Pamonha de Charqueada. Outras cidades que compõem a RT tam-

bém estiveram representadas por
seus secretários e diretores, além
de agentes de viagens e representantes da iniciativa privada.
A reunião discutiu futuros
projetos para a Serra do Itaqueri que visam desenvolver o turismo de forma regional. “Ninguém é bom sozinho. É preciso
estarmos juntos para chegarmos mais longe. Essa regionalização é extremamente importante e necessária. Charqueada
tem essa visão e entende essa
importância. O turista não busca destinos e nem atrativos, ele
busca experiências, e a Serra do
Itaqueri pode proporcionar isso
de diversas maneiras, cada município com as suas particularidades
compondo o todo que é a nossa
rica região”, disse o vice-prefeito.

Divulgação

Vice-prefeito Jonas Lanjoni Del Pino Júnior, o chefe de Turismo Gabriel
Campos e as representantes do Comtur, Vanda Assarice e Sueli

CMCTI

Alteração em conselho estimula a implantação da 'Cidade Inteligente'
A Câmara Municipal de Piracicaba vota, hoje, durante a
42ª reunião ordinária de 2021, o
projeto de lei 194/2021, do Executivo, que trata de alterações no
CMCTI (Conselho Municipal de
Ciência, Tecnologia e Inovação),
possibilitando que, com uma
nova configuração, o colegiado
atue para o desenvolvimento de
conceitos como “Cidade Inteligente” e do “Governo Digital”.
Criado pela lei municipal
4.918/2000, o CMCTI também
deverá contar com uma ampliação das entidades-membros,
com o acréscimo do Parque Tec-

nológico, EsalqTEC, Senac, Senai, Fealq (Fundação de Estudos Agrários “Luiz de Queiroz”)
e Pecege (Programa de Educação Continuada em Economia e
Gestão de Empresas) da Esalq/
USP. A propositura está na Pauta da Ordem do Dia para ser apreciada em primeira discussão.
Também estão pautados, em
discussão única, os projetos de
decreto legislativo 24/2021, que
institui na Câmara o “Mês da
Conscientização do Lúpus, o Maio
Roxo”, e o 37/2021, o qual concede Título de Cidadão Piracicabano ao professor Armando Ale-

xandre dos Santos. Serão votados os requerimentos 951/2021,
952/2021, 953/2021 e 954/2021.
Em segunda discussão, está
prevista a votação do projeto de
emenda à lei orgânica 4/2021, de
autoria dos vereadores Acácio Godoy (PP), Aldisa Marques, o Paraná (Cidadania), Ana Pavão (PL),
Gilmar Rotta (Cidadania), Josef
Borges (Solidariedade), Laércio
Trevisan Jr. (PL), Paulo Camolesi
(PDT), Pedro Kawai (PSDB) e Rerlison Rezende (PSDB). Ainda estão
previstos os projetos de lei 62/2021,
190/2021, 213/2021 e 214/2021.
Já em primeira discussão,

além do PL 194/2021, do CMCTI, estão previstos os projetos
de lei 180/2021 e o 225/2021.
Os trabalhos legislativos
acontecem a partir das 19h30,
com transmissão ao vivo pela TV
Câmara, nos canais 11.3 em TV
aberta (sinal digital), 4 da Claro/
Net e 9 da Vivo/Fibra, também
nos perfis oficiais da Casa na rede
social, Facebook e Youtube, e no
site www.camarapiracicaba.sp.
gov.br, onde é possível ter acesso à Rádio Câmara Web. A partir das 20h, a Rádio Educativa
FM (105,9 ou www.educativafm.
com.br) inicia a transmissão.

P EDÁGIOS

Governo SP pode acatar emenda de Rafa Zimbaldi
O governo do Estado
pode ou não acatar emenda
ao Orçamento de 2022, de
autoria do deputado Rafa
Zimbaldi (PL), protocolada
dia 27, solicitando que todo
e qualquer aumento de tarifa
de pedágios nas rodovias estaduais seja encaminhado
previamente para a Comissão
de Transportes da Assembleia

Legislativa (Alesp) para análise. "É nítido que o país passa
por uma recessão grave que se
arrasta, sem previsão de normalização e a população está
cada vez mais sentindo no bolso
o aumento das tarifas das praças de pedágios que não param
de subir", afirma o deputado.
AUDIÊNCIAS — Rafa
Zimbaldi também apresentou

um projeto de resolução (nº16/
2021) que determina que seja
realizada audiência pública nas
cidades onde serão construídas
novas praças de pedágios. “Essa
proposta é de extrema importância para ampliarmos o diálogo
com os munícipes de uma determinada cidade ou região que
receberão novas praças de pedágios”, disse o deputado, as-

sim que recebeu a notícia da
publicação da proposta. O projeto de resolução de autoria de
Rafa Zimbaldi não depende de
sanção do governador João
Doria porque propõe uma alteração no Regimento Interno da
Alesp e por isso depende apenas
da aprovação final pela Mesa
Diretora após tramitar pelas
comissões internas da Casa.

mulheres com câncer de mama
O RAO (Rastreamento Ativo
Organizado) – programa inédito
desenvolvido pela Associação Ilumina, em Piracicaba – alcançou
296 mamografias grátis na Estação Paulista e 17 mulheres foram
identificadas e receberam atendimento especializado ao longo das
ações do Outubro Rosa. Os dados
revelam a importância da iniciativa para reduzir custos dos sistemas público e privado de saúde.
Dez destas mulheres apresentaram resultados alterados com
laudos inconclusivos e foram encaminhadas para fazer o complemento, com exames de ultrassom
e passar por consulta com mastologista. As outras sete mulheres foram encaminhadas para
consulta, porque apresentaram
sintomas na hora do exame.
O número de mulheres detectadas representa 5,7%, “o que é
muito expressivo”, na avaliação
de Adriana Brasil, médica de cabeça e pescoço, fundadora e presidente do Conselho de Administração da Associação Ilumina.

“São mais 17 mulheres que fizeram diagnóstico precoce e que
podem ter suas vidas salvas. Além
disso, a constatação representa
economia para os sistemas de saúde. A prevenção e o diagnóstico
precoce custam 17 vezes menos que
tratamentos e cirurgias”, explicou.
“UM MILHÃO DE AMIGOS” - No dia 8 de outubro, a
Associação Ilumina lançou a Campanha “Eu quero ter um milhão
de amigos” para arrecadar recursos para a folha de pagamentos
dos cerca de 100 funcionários da
instituição. A folha de pagamentos mensal é de 270 mil reais. A
meta é arrecadar essa quantia
para manter o hospital e a carreta em pleno funcionamento. Em
22 dias de arrecadação, a associação recebeu aproximadamente
100 mil reais de 2473 doadores.
COMO DOAR - Depósito
na Caixa Econômica Federal
Agência 3428, Conta Corrente
134-1, operação 003, ou pelo
Pix 10.281.182/0001-70. Valor
mínimo sugerido: R$ 9,00.

Novembro Azul
Thais S. Rodrigues

O

mês de novembro é conhecido
pelo movimento
nacional e internacional, Novembro Azul. O
objetivo vai além de
promover a conscientização pela prevenção
do câncer de próstata e
a detecção precoce. É
preciso incentivar os homens a cuidarem da sua própria saúde.
Sua saúde é seu maior projeto?
O Outubro Rosa chegou ao
fim, cedendo espaço ao Novembro Azul, mas mulheres e homens devem se prevenir contra o câncer o tempo todo.
Estamos sempre na correria,
executando projetos. Fazemos planejamentos semanais, mensais,
anuais. E o Projeto “Você”? Como
ele está? Há quanto tempo você
não reserva um tempo no seu
cronograma para cuidar, de forma preventiva, da sua saúde?
A instituição de medidas como
atividade física regular, alimentação
saudável, manutenção do peso dentro do limite da normalidade, não
fumar, não beber em excesso, ter
momentos de lazer e relaxamento e

ir ao médico para consultas de rotina são atitudes
que fazem a diferença.
O auto cuidado
deve ser contínuo. Por
isso, não resista. A
descoberta precoce do
câncer de mama, do
colo de útero, de próstata e de qualquer outra doença aumenta as
possibilidades de tratamentos e as chances de cura.

Mulheres e
homens devem
se prevenir
contra o câncer
o tempo todo
Cuide-se, coloque seus exames preventivos em dia e incentive quem você quer bem a
fazer o mesmo, o ano todo.
Momento de reforçar a importância do cuidado com a
próstata e de quebrar qualquer
tipo de preconceito com um exame que pode salvar vidas. Ser
homem é também se cuidar!
———
Thaís S. Rodrigues, fisioterapeuta
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Entidades se mobilizam
para o ‘Novembro Azul’
Assessoria Parlamentar

12

DE

NOVEMBRO

Apeoesp marca assembleia
estadual dos professores
por reajuste e política salarial
“Será um dia de luta, com fechamento das escolas, caravanas de
todas as regiões do Estado de São Paulo”, ressalta a deputada Bebel

Evento foi idealizado pelo vereador Pedro Kawai (PSDB)

“Um olhar azul para a vida”
é o tema do Novembro Azul que,
este ano, volta a ser realizado em
Piracicaba, após interrupção em
função da pandemia. Idealizado
pelo vereador Pedro Kawai
(PSDB) e pela Associação Amigos
do Diabetes, o evento reunirá
uma série de serviços ligados à
saúde a aos cuidados pessoais,
neste sábado (6), das 8h ao meiodia, no estacionamento da Câmara Municipal de Piracicaba, uma
das apoiadoras da iniciativa.
Segundo o vereador Pedro
Kawai, a proposta é estimular os
homens a realizar testes e exames para a prevenção do câncer
de próstata, diabetes e hipertensão arterial. “Será uma espécie
de circuito, em que a pessoa se
cadastra logo na entrada e depois passa por cada uma das barracas até ser liberado para um
cafezinho”, conta o vereador.
“Mas as mulheres também po-

E SCOLA

DO

dem e devem participar, fazendo
aferição de pressão, exames de
acuidade visual e de diabetes”,
comenta. Ele disse que os homens
poderão também cortar o cabelo
e as mulheres terão o serviço de
esmaltação, totalmente gratuito.
Além da Câmara Municipal e
da Prefeitura, que terá participação através da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, também
participam do evento, entidades
como o Hospital dos Fornecedores de Cana, Lions Clube, Desbravadores, Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL), ETEC Coronel Fernando Febeliano da Costa e o Instituto de Urologia de Piracicaba
(IUP). A iniciativa privada estará
representada pelas empresas Abbott, ABTEC Cursos Profissionalizantes, Universidade Metodista de
Piracicaba, CCC Piazza, Rede Drogal, Pasteur Laboratório, Só Coberturas, Grupo Unidas Abil, Unimed
Piracicaba e Vidraçaria e Box Fuji.
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Minicurso discute papel social da
escola para alunos com autismo
Minicurso discutirá o papel social da escola para alunos
com autismo. A atividade é promovida pela Escola do Legislativo “Antonio Carlos Danelon
– Totó Danelon”, da Câmara
Municipal de Piracicaba, e é
voltada para professores. As
inscrições estão abertas e seguem
até hoje. O minicurso será amanhã e no dia 12, das 14h às 16h.
O palestrante Daniel Novaes conduzirá a atividade. Novaes é doutorando em Educação e tem especialização em
Educação Especial com Ênfase
em Deficiência Intelectual. O
pesquisador aponta que a escola enfatiza o diagnóstico do aluno com deficiência e não as possibilidades de desenvolvimento.
A proposta dos encontros é
problematizar situações de sala
de aula a partir de questões
como: se o professor não sabe fazer o laudo ou desconsidera as
possibilidades; se o professor relata dificuldades no trabalho pedagógico com o aluno ou no tratamento dele; e quais saberes os
docentes consideram necessários
para a realização do trabalho pedagógico com estes estudantes.
O pesquisador se pauta
nos estudos da autora Gilberta de Martino Jannuzzi, que
levanta dados sobre a história
da pessoa com deficiência no

Brasil, e no teórico Lev Vygotsky
para discussão do tema.
O minicurso visa abordar
como o olhar de professores impacta no desenvolvimento do
trabalho pedagógico, organizar
um momento de troca entre os
docentes, disponibilizar um relato da pesquisa realizada no
doutorado do palestrante e explicar a importância de focar no
aluno e não no diagnóstico.
PROGRAMAÇÃO - No
primeiro encontro, nesta sextafeira (5), o minicurso abordará
o contexto atual do Ensino
Fundamental, o trabalho pedagógico com crianças com autismo e o referencial Vigotskiano
que fundamenta um outro modo
de se olhar para a criança.
Na segunda data do minicurso, no dia 12, a programação conta com a exposição de outra tese e
as prescrições educacionais oficiais dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) a BNCC (Base
Nacional Comum Curricular).
As inscrições no minicurso
devem ser realizadas no site da
Escola do Legislativo, em link disponível no site www.camara
piracicaba.sp.gov.br. A palestra
será realizada via Zoom e terá
transmissão simultânea pelo canal
da Escola no Youtube. Os inscritos
receberão o link de acesso à sala de
reunião via e-mail ou WhastApp.
Divulgação

A Diretoria Estadual Colegiada (DEC) da Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo), reunida
na última sexta-feira, 29 de outubro, marcou para o dia 12 de novembro assembleia estadual, com
paralisação, dos professores da
rede estadual de ensino para cobrar do governador João Doria
(PSDB) reajuste salarial e a instituição de uma política salarial
para a categoria. A assembleia estadual será realizada na Praça da
República, a partir das 14 horas,
em frente à Secretaria Estadual da
Educação, quando os professores
irão reivindicar 29,25% de reajuste salarial; fim dos confiscos salariais de aposentados e pensionistas; por atribuições de aulas justas, com 25 alunos por sala de aulas; contra os programas excludentes do governo estadual (PEI,
Ejatec, “novo ensino médio”, Novotec e escola cívico militar), assim como em defesa da carreira,
estabilidade e concurso público.
A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora
Bebel (PT), diz que a assembleia
será um marco na mobilização
da categoria. “É imprescindível
que realizemos uma grande, representativa e combativa assembleia estadual. Será um dia de
luta, com fechamento das escolas, caravanas de todas as regiões do Estado de São Paulo”,
ressalta, convocando as direções
das subsedes das entidades,
como a de Piracicaba, a iniciar um
processo desde já de mobilização.

P ARADAS

PRO

Bebel diz que “nem bem enfrentamos o PLC 26 e já estamos
em luta contra o retrocesso do chamado “abono FUNDEB”, que o
governo encaminhou para a Assembleia Legislativa de São Paulo,
por meio do PLC 37, em regime
de urgência. A Apeoesp travou
intensas batalhas para conquistar a incorporação de abonos e
gratificações aos salários e este
abono anunciado, inclusive, não
é extensivo aos aposentados”, diz.
Com base em estudos da
subseção DIEESE/CEPES da
APEOESP, Bebel ressalta que
com o valor anunciado para o
abono (total de R$ 1,5 bilhão),
seria possível um reajuste linear
em torno de 7% a 9% para toda a
categoria, incluindo os aposentados. “Já seria um primeiro passo para que o governo cumprisse
o piso salarial profissional nacional, na perspectiva de atender à
meta 17 dos Planos Estadual e Nacional de Educação, que determina
a equiparação dos salários dos
professores à média salarial dos
demais profissionais com formação de nível superior”, enfatiza.
A presidenta da Apeoesp lembra que há uma defasagem de
29,25% para que o Estado de São
Paulo atinja os valores atuais do
piso salarial profissional nacional.
“A meta 17 dá conteúdo à valorização salarial, associando-a à formação de nossos professores e professoras. Portanto, a luta em defesa da valorização da nossa categoria tem como perspectiva a
qualidade do ensino e, assim, os di-

Divulgação

Bebel afirma que há necessidade de reajuste de 29,25% para que o
Estado atinja os valores atuais do piso salarial profissional nacional

reitos educacionais dos estudantes
e da sociedade. Por isso, temos orgulho de sermos a primeira entidade a realizar uma greve, de março
a junho de 2015, pelo cumprimento da meta 17 do PNE”, enfatiza.
Bebel adverte ainda que verba do FUNDEB não é para abono
“há na proposta do governo pontos nebulosos, como, por exemplo: que fatores comporão os dois
terços de efetivo exercício exigido
para o pagamento do abono?
Como funcionará o sistema de
pontos, que incide sobre o valor
do abono a ser pago a cada professo, se esse sistema ainda será

criado por regulamentação posterior à aprovação do PLC 37?
Temos consciência de que a situação de arrocho salarial pressiona os professores em relação ao
abono, mas devemos dialogar com
toda a nossa categoria para demonstrar que o abono não se incorpora ao salário e, portanto, não
incide sobre os benefícios da carreira e na aposentadoria. “É fundamental que todos tenham clareza de que a lei do FUNDEB determina que 70% das receitas do fundo sejam aplicadas em valorização
dos profissionais da Educação e
não na forma de abono”, reforça.

S UCESSO

Vídeo alerta sobre os males do narguilé
O vídeo desta semana da campanha Paradas pro Sucesso, gravado pelo cantor Rafael Lopes,
alerta sobre os males do uso do
narguilé e, segundo ele, a informação de que “a maioria das pessoas desconhece os malefícios” desta
prática. Na opinião do cantor, a
campanha “é incrível porque juntos podemos contribuir para que as
pessoas tenham mais saúde”.
No vídeo, Rafael interpreta
trecho da música Paciência, composta por Dudu Falcão e Lenine,
com o objetivo de levar uma mensagem de tranquilidade para as
pessoas. “Esta música me traz calma; a ideia foi levar um pouco disso para as pessoas, pois nos tempos
atuais é tudo tão corrido e [espero]
que todos possam se acalmar e cuidar da saúde que é muito importante. O trecho que eu cantei fala de
cura, o que pode ser assosciado à cura
do tabagismo”, explica o cantor.
De aparência inofensiva, o
narguilé, também conhecido como
cachimbo árabe ou cachimbo de
água, causa dependência tanto
quanto o cigarro. Entre os males provocados pelo tabaco estão as doenças cardíacas, do
sangue, como pressão alta ou

trombose, impotência sexual,
câncer de pulmão, esôfago, laringe, boca, intestino, bexiga ou rins.
“Além dos riscos para a saúde devido ao tabaco, o narguilé
pode também também provocar
doenças infectocontagiosas, como
herpes, hepatite C e tuberculose,
por causa do compartilhamento
do bucal”, explica a cardiologista
Juliana Previtalli. A médica destaca também os riscos para o chamado fumante passivo: “A fumaça do narguilé fica no ambiente
por muitas horas por causa da
quantidade, o que pode atingir a
saúde dos não-fumantes e é muito prejudicial, principalmente, às
gestantes, bebês e crianças”.
Segundo o site do médico
Drauzio Varella, “a sessão típica
de narguilé dura uma hora, na
qual o fumante dá cem tragadas,
em média. A quantidade de nicotina fumada é equivalente à de dois
cigarros por dia, durante quatro
dias. O fumante fica exposto a concentrações de monóxido de carbono 35 vezes mais altas do que as de
um cigarro. É liberada, no ambiente, a quantidade de monóxido correspondente à de dez pessoas fumando cigarro, ao mesmo tempo”.

O aroma agradável estimula
o consumo. O quadro de adesão
ao uso do narguilé no Brasil é assustador, conforme se constata no
site G1, que traz uma pesquisa de
2019 do IBGE na qual o número
de usuários do produto no país
ultrapassa dois milhões e meio de
usuários e indica que houve aumento do número de tabacarias:
“Só na cidade de São Paulo, em
2020, mesmo com a pandemia,
foram abertas mais de 1.600 tabacarias. De abril a junho, deste ano,
65% das baladas fechadas pela
Polícia Civil da capital paulista
eram em tabacarias, onde o narguilé era a principal atração”.
NARGUILÉ - Ainda segundo o site G1, o narguilé funciona
da seguinte forma: “em cima, na
fornilha, vai o carvão que queima
o tabaco que fica embaixo dele. A
queima do tabaco produz uma
borra que tem alcatrão. Só que o
tabaco – ou fumo – contém nicotina, principal substância ligada à
dependência. Depois da tragada,
a fumaça desce para o reservatório
de água. A água esfria a fumaça
que sobe pela mangueira até a boca.
Ao inalar a fumaça, o usuário entra em contato com o alcatrão, a

Maycon Sacchi

No vídeo, Rafael interpreta
trecho da música Paciência

nicotina e monóxido de carbono”.
Ou seja, ao tragar todas as toxinas
vão direto para os pulmões e aumentam os riscos para a saúde.
ACESSO – Os vídeos da
campanha Paradas Pro Sucesso
podem ser vistos no Youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=kZc4Pk34bCM), Facebook (https://www.facebook.com/
paradasprosucesso) e Instagram
(https://www.instagram.com/
julianabarbosaprevitalli).

I NFORMÁTICA

Definida a licitação para Data Center e licenças de Windows

CONTRA FAKE NEWS
Relator do projeto de lei 2630,
contra as fake news, o deputado federal Orlando Silva
(PcdoB-SP) classificou como
“histórica” a decisão do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral)
com o objetivo de coibir ação
criminosa de grupos de extrema direita, que usam a internet para atacar a democracia

e pregar violência e desinformação. A declaração, repercutida pelo site Hora do Povo,
ocorreu durante live na Globo
News, em que participou junto com as deputadas Tabata
Amaral (PSB-SP) e Joyce Hasselmann (PSDB-SP). O debate foi mediado pelos jornalistas Valdo Cruz e Júlia Duailib.

A Câmara Municipal de Piracicaba publicou o edital da Licitação 18/2021, para aquisição de
Data Center e de licenças de servidores Windows, que ocorrerá no
próximo dia 12, a partir das 9h,
em pregão presencial do tipo menor valor do lote. Os detalhes para
participação, assim como as especificidades do objeto da compra pública, estão disponíveis no Portal
da Transparência do site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.
Podem participar deste pregão as licitantes que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto e atendam às

exigências constantes no edital e
nos seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida.
A proposta de preços e os
documentos deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em dois envelopes
(A e B), devidamente fechados e
rubricados no fecho, contendo
nas partes externas os dizeres
conforme disposto no edital.
O julgamento da proposta
será efetuado pelo menor valor
do lote, sendo que a pregoeira
classificará a licitante que apresentar proposta com menor preço e as demais que apresentarem

propostas com preços até 10%
superior àquela de menor preço.
RELATÓRIO - Os investimentos na área de Informática
foram decididos pela Mesa Diretora após cada um dos departamentos e setores da Casa apresentarem um amplo relatório com detalhamento sobre necessidades que
vão desde a diminuição no uso do
papel até o desenvolvimento de novos sistemas para atender especificidades dos serviços legislativos.
“A ampliação da nossa capacidade de armazenamento de dados digitais é uma demanda que
os servidores da Câmara apresen-

taram à Mesa Diretora há quase
três anos, sempre enfatizando que
estamos no limite de nossa capacidade para fazer funcionar todo o
nosso sistema de informática”, diz
o presidente do Legislativo, vereador Gilmar Rotta (Cidadania).
Atualmente, a Câmara conta
dois storages (equipamentos voltados para armazenar os dados de servidores) e que contam com 65 Terabytes, sendo que 75% já estão sendo
utilizados pela Casa. A expectativa é
que sejam contratados mais 240 Terabytes, criando uma margem de
capacidade para o desenvolvimento de novos projetos no Legislativo.
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INTRÓITO
Olá beldades, personalidades e celebridades
A edição desta semana está recheada de notícias
culturais com as Curtidinhas destacando as postagens dos artistas sobre as comemorações do dia das
bruxas, ou o halloween. Outros destaques para o
lançamento do novo trabalho de Julia Simões, para
as cantoras piracicabanas que estão no ciclo de cultura tradicional entre outras pautas. No intercâmbio
cultural “Seu Belém” destaca os artistas de Belém do

Pará. Nesta edição apresentamos o cantor paraense
Reginaldo Viana.
Uma semana de muitos corações fraternos
#espalhepaz
Edição 127 novembro/2021 Piracicaba SP
Elson de Belém
Ator, produtor, apresentador e colunista cultural
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* Bia, a cachorrinha da Mariana Meneghinni aparece no #TBT que a radialista
publicou na sua página,
ambas estavam vestidas a
caráter.

* Marcio Felicio postou fotos com make inusitada no
seu instagram e várias
hashtags sobre o tema.

* Labelly Askkovitty se
juntou aos amigos para comemorar a data com makes
horripilantes.
* Sandrinha na cozinha
postou fotos, uma delas segurando um bolo com a seguinte legenda: “Doçuras por aqui. A bruxa está solta”
* Elson de Belém publicou
um #TBT de uma divulgação
de evento em que participou
anos atras.

* Lucas Ruan publicou fotos
mesmo atrasado, com make
de @marinamaquiadora e o
@luizresendemakeup.artist.
* Andre Boars desejou feliz dia das bruxas questionando que quem tem bruxismo
pode ser considerado bruxo!

* Daniel Silva Nunes publicou fotos de um #TBT ao
lado da esposa Vilma Ramos Nunes enfatizando a
união do casal.
* Fernando e Aldrey Castilho entraram na brincadeira posando com expressões
espantosas.

* Carlos Alberto e sua performance chamativa com a
seguinte legenda: “Olá, Pedro!” #spidermannowayhome

* Ítalo Saturnino arrasou
com sua fantasia de Mulher
Gato e recebeu muitos elogios.

* Cirilo Brancaleone e
Emanoelle Oliveira comemoram numa pub da cidade
e desejaram uma ótima noite aos seguidores.
* Caroline Trevisan deu um
show comemorando a data
com direito a make, bolo e
muita diversão.

* Diego Summer postou
uma fantasia duvidosa: mistura de pintinho amarelinho com motoqueiro.

* Rogerio Mestre Sala comemorou a data com seu
grupo de macroginastica em um varejão da cidade.

GRUPO ANDAIME COMEMORA 35
ANOS COM VASTA PROGRAMAÇÃO

MISS MIRIM REGIONAL
É PIRACICABANA

A partir do dia 1º de novembro o Sesc Piracicaba comemora os 35 anos do Grupo Andaime de Teatro!
As segundas-feiras, em seu Instagram e Facebook,
“ANDAIME EM 35 CLICKS”! Fotos histórias do grupo
apresentam algumas obras e bastidores destes 35 anos
de arte e cultura.
Dias 3, 10 e 17, “35 EM 3”, encontros virtuais com críticos, diretores e atores ligados a história do grupo. Acesse bit.ly/andaime35em3
Dia 13, sábado, estreia presencial, no jardim do Sesc
Piracicaba, do espetáculo “Canto, encanto por todos
os cantos”.
Dia 26 a estreia do documentário “Teatro em trânsito”,
no Youtube do Sesc Piracicaba.
Informações destas e de outras programações você
confere aqui: https://bit.ly/sescpiracicaba_nov21
Fonte e foto: Assessoria do Grupo Andaime
Instagram @andaimeteatro

Camila Contieri é piracicabana, tem 6 anos de
idade. Gosta muito do
meio artístico. Faz aulas
de dança (balé, sapateado e street dance), ginástica artística e tecido
acrobático. Em meio a
pandemia se tornou modelo na cidade de Piracicaba onde ja fez alguns
trabalhos de fotos e passarela. Em 2021 se inscreveu para o Miss Regional organizado pela Produção Brasil, onde foi a
vencedora recebendo o
título de Miss Piracicaba
Mirim 2021. Agora dia 15/11/2021 Camila disputará o
Miss Estadual, onde estará representando nossa cidade de Piracicaba, elevando o nome da cidade. Camila
também foi a primeira modelo kids selecionada para um
grande desfile em SP, com estilistas renomados, dentre
mais de 200 candidatas. Representar nossa cidade em
um evento de Miss Estadual será uma grande honra.
Acreditamos e apoiamos os sonhos dela sempre que,
além de Miss São Paulo Estadual, ela sonha em ser uma
grande dançarina e modelo.
Release e fotos enviadas pela assessoria: Paula
Instagram @contiericamila
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ARTÍSTAS DE PIRACICABA PARTICIPAM
DO CICLO DE CULTURA TRADICIONAL
Déh Martins, musicista, pesquisadora em música regional, afro e samba
rural, além de integrante do Batuque
de Umbigada e Marcela Costa, professora de música e uma das fundadoras da Orquestra de Viola Caipira
“As Piracicabanas”, formada por mulheres violeiras estão entre as artistas piracicabanas que irão participar
do evento.
Projeto
Diferentes realizadores audiovisuais
com olhares para os temas e territórios das comunidades caiçara, indígena e caipira, e para as tradições afrobrasileiras, nordestinas, religiosidade e cultura popular,
estreiam seus documentários de curta-metragem no
Ciclo de Cultura Tradicional 2021, projeto que percorre
o estado paulista e que é realizado pelas Oficinas Culturais, programa da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Governo do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis. A programação gratuita, com acessibilidade em Libras e veiculada no canal de YouTube,
será apresentada por uma semana, de 7 a 12 de novembro. O público poderá conferir e interagir nas sessões comentadas por diretores e convidados, entre
eles, Carlos Papá, líder e cineasta indígena do povo
Guarani Mbya, Maria Trindade, da família Solano Trindade, cineasta, cantora e dançarina das manifestações culturais afro-brasileiras, Mãe Beth de Oxum,
Iyalorixá do Ilê Axé Oxum Karê, mestra coquista e eleita Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco em 2021,
Maurício Badé, músico e fundador da Batucada Tamarindo, além de ter produzido trilhas sonoras para
longas como “Central do Brasil” e atuado no musical
“Pretoperitamar”, e Karina Buhr, compositora e cantora.
Diversos expoentes da música brasileira apresentarão
seus trabalhos. Entre os destaques estão Alessandra Leão, compositora, cantora e percussionista pernambucana; Kunumi MC, escritor da etnia Guarani Mbya
e um dos representantes do rap nativo; Jovens Fandangueiros do Itacuruçá, grupo focado nos ritmos da
cultura caiçara do litoral sul de São Paulo; e Nação do
Maracatu Encanto do Pina, uma das mais importantes
nações de maracatu de baque virado. Em 2021, a consultoria - desenvolvida a partir dos eixos trabalhados

pelo Ciclo de Cultura Tradicional - foi feita por Beth Beli,
regente do bloco Ilú Oba de Min, percussionista, compositora e arte-educadora, no eixo das tradições afro-brasileiras; Antônio Filogenio de Paula Junior, filósofo,
doutor em Educação e atuante em temas como a oralidade africana e educação anti-racista, na parte da cultura
caipira; Carlos Alberto Pereira Júnior, historiador e
pesquisador das manifestações populares da região do
Vale do Ribeira, quanto à cultura caiçara; Renata Amaral, graduada em Música, mestre e doutoranda em Performance Musical pela Unesp, voltada à religiosidade e
cultura popular; Sandra Benites, da etnia Guarani Nhandeva, curadora indígena do MASP, antropóloga e educadora, no eixo da cultura indígena; e a parte das tradições
migrantes com Tião Carvalho, músico, dançarino e capoeirista maranhense que iniciou a tradicional festa de
Bumba Meu Boi no Morro do Querosene, em São Paulo.
Desde 2014, o Ciclo de Cultura Tradicional é um espaço
horizontal de troca, preservação, renovação e expansão de novas conexões entre pensadores, pesquisadores, mestres e agentes das culturas populares. As reflexões a respeito de como a cultura tradicional está presente no contexto contemporâneo já circularam pelos
municípios de Araçatuba, Botucatu, Cubatão, Franca, Ibirá,
Indaiatuba, Jacareí, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Pereira Barreto, Piacatu, Praia Grande, Registro, Santos, São
Carlos, São Luiz do Paraitinga, São José dos Campos,
São Paulo, Sorocaba, Tupã, Braúna, Cananéia, Itapetininga, Piracicaba e Ubatuba.
Agenda completa no site: imprensaculturasp@sp.gov.br
Fonte enviada pela assessoria de imprensa via email.

JULIA SIMÕES LANÇA SEU NOVO SINGLE
Diversidade é o centro do arranjo e da instrumentação
escolhida para essa canção, uma mistura do pop com
maracatu, guitarra, viola caipira, Fender Rhodes e ainda uma sonoridade que atravessa os anos 70 com a
atualidade. Interpretação firme e expressiva com vocalizes e poesia, sem estar preso a pré-conceitos ou fórmulas. “Gente de bem” é pela necessidade de olhar
para o diverso. É pelo desejo de se fazer saber que
qualquer exclusão é criminosa, coerção da sagrada
existência do outro. Vivemos uma enorme polarização
e o respeito nos salvará. É sobre isso. Sobre respeitar,
aprender e amar, que de dor estamos fartos. Mas provoca pelo fato de, a olhos vistos, termos uma anestesia
meio generalizada, que desconsidera o universo que é
cada pessoa. Que exclui. Leva pra benzer.
Intérprete- Julia Simôes
Letra - Letícia Sadocco
Música e produção musical - Beto Corrêa
Baixo - Bruno Coppini
Guitarra e Percussão - Clebão Almeida
Guitarra - Conrado Goys
Viola: João Paulo Amaral
Gravado, mixado e masterizado no JPU va’ e Estúdio
(meu estúdio) e disponível em todas as plataformas
digitais.
Release e fotos enviadas pela artista
Instagram @juliasimoes.oficial

SEU BELÉM APRESENTA CANTOR PARAENSE REGINALDO VIANA
O cantor e compositor paraense Reginaldo de
Souza Viana, mais conhecido como Regi Viana no cenário cultural, já demonstrava as suas habilidades artísticas desde a infância. Tudo indica que ele teria carreira promissora nas artes plásticas ou arquitetura, caso
estas fossem as suas opções profissionais, já que se
destacava com os seus desenhos à mão livre, mas foi
a música que destacou o artista que existe dentro dele.
É possível que seus desenhos da infância fossem o
ensaio para seus poemas na idade adulta, pois eram
capazes de seduzir e prender de modo contemplativo,
na aparente necessidade de diálogo com o objeto estético. Aos 15 anos de idade, o artista sofre de modo
significativo – a ponto de afetar a sua autoestima, as
alterações físicas da adolescência, tendo uma mudança de voz demorada, o que lhe ocasionou diversos
constrangimentos no seu relacionamento social. Espontaneamente decide estudar canto, na crença de uma
real transformação de seu incômodo vocal. Os anos
passaram e aquilo que era para ter apenas sentido
“fisioterápico” redimensiona-se e se torna uma necessidade e um foco profissional, surgia então o cantor.
Os estudos sobre música seguiram adiante, vieram os
cursos de técnica vocal; as participações em corais e
grupos de igreja; a aprovação na classe de canto da
soprano Marina Monarcha; os estudos na Academia
de Canto da Amazônia onde ele teve como professor
uma figura histórica para o Pará, o músico e pesquisador Adelermo Matos; o ingresso na Universidade
Federal do Pará no curso Educação Artística – Habilita-

ção em Música no ano de 1993, foram experiências
que consolidaram a formação musical de Reginaldo Viana. Reginaldo Viana é um artista defensor da música
brasileira, independente de onde ela é originária. Suas
referências atuais são inúmeras, priorizando novos
artistas e novas propostas desde que consigam dialogar com o passado sem descartá-lo. A bandeira do não
preconceito musical quanto às produções popularescas, ainda é sua característica, mesmo que não as
abrace como linha de trabalho ou possibilidade de adentrar em diferentes vertentes sonoras. Afinal, segundo
ele a música é um bem imaterial da humanidade e todos
têm o direito de produzir e denominar como música aquilo
que criam a partir de suas potencialidades ou carências culturais.
Release e fotos enviados pelo artista
Instagram @reginaldovianamusic

PIRACICABA RECEBE SHOW DE MARCUS CIRILLO
Marcus Cirillo é comediante do Interior, ator, produtor,
palmeirense. Nascido em Agudos, crescido em Cuiabá,
mas volta pra Agudos pra se endividar. Formado em
Teatro pela USC-Bauru, mas que na verdade lá só aprendeu à dar seus pulos! Porque a vida não é um copo de
Cerveja gelado que te refresca não. No ramo da comédia stand-up há 6 anos, criador do Circuito de Comédia
Riso com Farofa, o maior do Interior Paulista, com mais
de 20 shows no mês em mais de 30 cidades espalhadas pelo Interiozão à fora levando os melhores comediantes à terras nunca exploradas pelos bandeirantes
da Comédia. Em 2017 foi um dos Fundadores do Bartolomeu Comedy Club em Bauru, a primeira Casa de Comédia do Centro-Oeste Paulista. Também concorreu no
Prêmio Multishow de Humor (perdeu... porque não soube cantar num Prêmio de humor) ...Ganhou o Concurso
Online do Canal Comedy Central Brasil (o maior Canal
de Comédia do Mundo) sendo o mais votado dentre os
3 selecionados para votação do Público no Facebook.
Hoje roda o Brasil com seu solo “Bora tomar uma?”.
Marcus é o homem do campo. Bruto, parrudo, sistemático e cheio de personalidade. Esse cara que já conquistou a região centro oeste de São Paulo com seu
circuito de stand up comedy e se destacou no Prêmio
Multishow de Humor 2017 e nesta Nova Temporada do
Comedy Central, também no mesmo gênero, vem pra
mostrar que todo mundo precisa de um toque interiorano. Com um humor sem frescuras e cheio de atuação,
Cirillo faz rir tanto os “Homens do Campo” como os da
cidade grande. Ele, com certeza, é a dose de cachaça
que falta ao seu espetáculo.
Serviço
Marcus Cirillo com o show “Bora tomar uma!”

Dia 19 de Novembro às 21:00h no Teatro São José
Serviço de bar no local
E ainda Vitor & Yago cantando Modão Bruto!
Compra de Mesas e Ingressos:
https://quero2ingressos.com.br/Home/WebsiteTickets
Realização: @cv_sound e @ecopromocoes
Fonte: www.loja-marcus-cirillo.minestore.com.br
Instagram @marcuscirillo

Seja um anunciante da coluna dos artistas de Piracicaba e região.
Email: atendimento@atribunapiracicabana.com.br - Fone: (19) 2105-8555 - ANUNCIE AQUI
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CASA

DO

HIP HOP

Integração de Skate
celebra 19 anos
Em comemoração ao aniversário de 19 anos da Casa do Hip
Hop, acontece no próximo domingo (7) a Integração de Skate, evento que será realizado no Skate Plaza Base 2, na rua Dona Idalina,
305, e tem apoio da Secretaria de
Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam). A atividade começa
às 9h e será dividida em três categorias: mirim, feminino e amador,
com premiação para os três primeiros colocados de cada classe.
A inscrição é 1 kg de alimento.
A Casa do Hip Hop desenvol-

ve trabalhos visando a transformação social por meio de ações culturais, educativas, esportivas e recreativas para crianças, adolescentes
e jovens, prioritariamente, além de
atender à comunidade em geral.
As atividades são realizadas
no espaço comunitário, mas também ocorrem eventualmente em
outros locais como praças, ginásios, instituições e centros culturais de bairros do município de
Piracicaba. Mais informações
podem ser encontradas via Instagram @casadohiphoppiracicaba.
Assessoria Parlamentar

CONTRA A PEDOFILIA
O evento “Pit Stop Conta a Pedofilia” aconteceu no último
dia (30) no estacionamento
da Estação Paulista. A campanha foi promovida pelo vereador Paulo Henrique (Republicanos) e arrecadou mais de
600 quilos de alimentos para
instituições filantrópicas de
apoio a crianças e adolescentes. Ainda durante o evento,
cerca de 300 pessoas que

passaram com os carros receberam uma cartilha de orientação. O evento foi prestigiado pelo prefeito Luciano Almeida (Democratas), o presidente da Câmara, Gilmar Rotta (Cidadania), o secretário
de Governo, Carlos Beltrame; secretário de Saúde, Filemon Silvano, e secretária de
Assistência e Desenvolvimento Social, Euclidia Fioravante.

Assessoria Parlamentar

NOVA LINHA DE ÔNIBUS
Está em operação desde segunda-feira (1) a nova linha
de ônibus 246 Hospital Unimed/TCI/TPI que atende às
regiões da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz), Vila Independência
e Hospital Unimed. Essa era
uma antiga reivindicação de
funcionários e pacientes que
utilizam do transporte públi-

co para chegar ou sair do
hospital e não tinham uma linha específica. O vereador Ary
Pedroso Jr. (Solidariedade)
encaminhou, diversas vezes,
indicações e ofícios, além
de ter realizado reuniões
junto à Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes) para expor a demanda.

A NHUMAS

Prefeitura entrega USF:
mais de 2.000 pessoas
Média é de 13 mil atendimentos anuais; inauguração foi ontem pelo
prefeito Luciano Almeida; área possui pelo menos dois mil moradores
A comunidade do bairro rural de Anhumas já conta com uma
nova e ampla Unidade de Saúde
da Família (USF). Na manhã de
quarta (03), o prefeito Luciano
Almeida esteve no bairro e inaugurou a nova unidade que agora
se chama USF Anhumas Augusto
Dias Corrêa. A unidade possui em
sua área de referência cerca de
2.000 moradores, o que corresponde a uma média anual de 13
mil atendimentos, entre consultas
médicas, de enfermagem e odontológicas. Na oportunidade, participaram da solenidade secretários, autoridades políticas, usuários da unidade e população local.
Para a construção da unidade houve um investimento de R$
687.407,96 pago com recursos
municipais. São 308 m² de área
construída, em um terreno de
1.000 m², doado à Prefeitura pela
família de Ayrton Moraes Dias
Correa. A nova unidade conta com
sala de espera e recepção; área de
administração; quatro salas de
procedimentos (curativo, coleta,
vacina e inalação); quatro consultórios (um com banheiro PcD),
sendo três clínicos e um para odontologia; sanitários masculino (2) e
feminino(2) com chuveiro e PCD);
salas de expurgo e esterilização;
estocagem e dispensa de medicamentos; administração; almoxarifado; lavanderia; depósito de
material de limpeza; Sala de atividade coletiva (ACS) e copa.
O prefeito Luciano Almeida
afirmou estar muito feliz em participar deste momento. “Atuar na
área de Saúde é viver de desafios
e, poder entregar uma unidade
nova, moderna e ampla, com melhor qualidade aos pacientes e aos
servidores, é importante”, disse.
Luciano reforçou a importância de
se investir na atenção básica para
tratar a prevenção e evitar as cirurgias de alta complexidade nos
hospitais. “É isso que nós estamos
fazendo, tratando aqui, na base,
na prevenção e esse será nosso
norte nos próximos anos”.
O prefeito ponderou, também,
sobre o padrão da obra. “Por mais
feliz que estejamos em entregar
esta unidade, gostaria de enfatizar que esta obra não está dentro
do padrão que nós gostaríamos,
ela já estava licitada, a empresa
que estava fazendo a obra desistiu
e precisamos terminá-la. Conseguimos fazer isso, mas vimos que precisamos melhorar algumas outras
coisas nesta unidade”, reforçou.
Luciano aproveitou a oportunidade para convidar a comunidade a discutir sobre o uso do antigo prédio. “Precisamos saber o

Justino Luccente/CCS

A USF Anhumas ganhou o nome de Augusto Dias Corrêa

que vamos fazer com o prédio do
antigo posto, vamos pensar juntos
em algo bacana que possa servir
bem a vocês para, aí sim, fazermos
as adequações necessárias e entregar um espaço que ajude a melhorar ainda mais a vida de todos”.
O secretário de Saúde, Filemon Silvano, destacou a necessidade da mudança para o prédio
novo. “Quem usou a antiga unidade sabe da importância desta
nova USF que estamos entregando hoje. Quando o prefeito Luciano Almeida assumiu a gestão
ele pediu para ampliarmos o
atendimento na atenção básica,
que é trabalhar com a prevenção.
Por isso, hoje quem ganha é a população de Anhumas e também
os profissionais de saúde que trabalham aqui, já que agora têm
uma estrutura de qualidade para
bem atendê-los e à população”.
A secretária de Abastecimento (Sema), Nancy Thame, reforçou
o trabalho do ex-deputado Federal, Mendes Thame, para conseguir emenda parlamentar em favor do distrito. “É um momento
de muita alegria para todos nós.
Primeiro por saber que a atual gestão sempre pensou na saúde como
todo, mesmo durante a pandemia
e todas as dificuldades que ela
acarretou e ainda acarreta, não
deixou de olhar para a atenção
básica, no atendimento primário
ao público dos bairros mais distantes. Eu estive aqui nesse bairro
por muitas vezes, principalmente
quando fui vereadora, conhecemos
as dificuldades de todos e o Mendes Thame lutou para conseguir
uma emenda de R$ 600 mil. Agradeço ao apoio de todos os vereadores que fizerem isso se tornar
realidade, principalmente ao vereador Ary Pedroso Jr”, enfatizou.
Tercio Porto, enfermeiro responsável pela USF Anhumas, lembrou das dificuldades enfrentadas

pelos trabalhadores e população
quanto a precariedade de infraestrutura e de comunicação –
como telefone e internet – do prédio antigo. “É um sonho ter essa
nova unidade aberta à população. Eu sei da equipe que eu tenho, da qualidade de todos e só
tenho agradecer o empenho de
cada um ao longo dessa jornada. Que essa nova casa seja mais
um incentivo para mantermos esse
gás e trazer melhor atendimento a população sempre”, disse.
Para a moradora Ana Lucia
Nunes Cantão, 55 anos, Anhumas
estava precisando de uma nova
USF. “A antiga não tinha espaço,
não tinha acessibilidade, o atendimento para os idosos era bem
complicado. Agora não, o espaço é
amplo, tem recepção grande e a
gente não precisa mais ficar esperando no sol ou na chuva. Não
falta médico, tem medicação disponível, graças a Deus. Estamos a
mais de 30 quilômetros de Piracicaba, então seria um problemão não
ter isso aqui no bairro”, relatou.
Já Antenor de Toledo, 68
anos, administrador de fazenda,
e morador “nascido e criado” em
Anhumas, destacou o bom relacionamento dos trabalhadores
da unidade com a população.
“Faço parte da comissão local de
saúde e eles sempre atendem todos muito bem. Faço sempre as
consultas de rotina e tenho saúde boa por causa disso. Agora tenho certeza que seremos ainda
melhor atendidos aqui no bairro”.
“Precisávamos de um posto
de saúde com melhor estrutura
e isso vai fazer a diferença. Por
isso a nossa família decidiu fazer a doação do terreno. Por ser
médico, entendo a importância
dessa unidade, pois nem sempre
será possível sair com um paciente daqui e percorrer mais de
30 quilômetros para que ele te-

nha atendimento médico. Isso
faz a diferença para eles”, reforçou o médico urologista Ayrton
Moraes Dias Correa Neto, membro da família de Augusto Dias
Corrêa, que doou o terreno.
OBRAS – Na oportunidade, o vereador e presidente da Câmara, Gilmar Rotta, enalteceu a
importância de Anhumas e reforçou a luta por melhoria nos bairros rurais. “Esta unidade é uma
luta muito antiga dos moradores
da região e, junto deles, lutamos
para que isso saísse do papel. Agora eles serão, felizmente, atendidos com mais carinho e dignidade. Gostaria de lembrar que, em
breve, vamos entregar a nova unidade de Ibitiruna. Aproveito a oportunidade para falar que já acertamos com o prefeito e vamos garantir o asfalto novo para a pista que
liga o bairro a Piracicaba”, disse.
O deputado estadual Roberto
Morais enalteceu as conquistas
dos moradores de Anhumas. “Já
conversamos com o prefeito, já
acertamos com o DER e vamos
reconstruir a vicinal que liga o bairro à cidade. Estamos duplamente
felizes por entregar essa unidade e
contar com esta nova obra de infraestrutura para o bairro”.
Também participaram da solenidade o deputado estadual Alex
da Madureira, a secretária de Desenvolvimentos Social (Smads),
Euclidia Fioravanti, a coordenadora de enfermagem do Departamento de Atenção Básica, Tatiana
Bonini, os vereadores Laércio Trevisan, Paulo Camolesi, Paraná,
Anilton Rissato, Zezinho Pereira
e Wagnão; os vereadores Ana
Pavão e Ary de Camargo Pedroso Jr foram representados por
seus assessores. Da família do
homenageado estavam as netas
Maria Dias Correa, Heloísa Dias
Correa Rodrigues de Moraes e
Débora Dias Correa França.

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA
Estamos na Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal até o próximo domingo. O diagnóstico precoce é o fator principal para cura da doença, o que representa
95% de chance. Como em estágio inicial
o câncer de boca é silencioso e não apresenta sintomas, a consulta com o cirurgião-dentista a cada seis meses é ideal
para avaliação e prevenção da doença.
O câncer de boca, também conhecido
como câncer de lábio e cavidade oral, é um
tumor maligno, que atinge a estrutura bucal
(gengivas, bochechas, palato - mais conhecido como céu da boca e a língua).
Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) revelam que o câncer bucal é

mais comum em homens com idade acima dos 40 anos. A estimativa para 2020
do INCA era de 15.190 novos casos no
país, sendo 11.180 em homens e 4.010
em mulheres. Pacientes que têm diagnóstico precoce com tumores iniciais, a
chance de cura é acima de 95%. Quando um paciente apresenta alguma sintomatologia como dor ou dificuldade de mover a língua, que são dores mais avançadas, a chance de cura cai para 45%.
Além da boa higiene bucal, cuidados
simples como evitar o fumo, o alto consumo de bebidas alcoólicas, manter uma alimentação rica em legumes e frutas, são
essenciais para evitar a doença.
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C ONSCIÊNCIA N EGRA

Piracicabana faz história no
Mundial de Ginástica Rítmica
Nicole Pírcio ajuda a seleção brasileira a conquistar inédita final
na competição realizada na cidade de Kitakyushu, no Japão

Atleta da seleção brasileira de
ginástica rítmica, a piracicabana
Nicole Pírcio ajudou o país a conquistar um resultado histórico no
38º Campeonato Mundial, disputado no último fim de semana, em
Kitakyushu, no Japão: pela primeira vez, desde 1975, quando a
competição foi realizada em Madrid, na Espanha, o país foi finalista e encerrou o evento entre
os oito melhores do mundo na
modalidade. Em Kitakyushu, a
FIG (Federação Internacional de
Ginástica) elaborou a classificação por equipes de forma inédita, somando conjunto e individual – o Brasil foi o oitavo.
Na disputa das cinco bolas,
a seleção brasileira, que teve a ginasta Vitória Guerra, lesionada,
substituída por Deborah Medrado, ficou com a sétima colocação, com a nota final de 37,650.
Além de Deborah, Nicole e Vitória, o conjunto nacional é composto ainda pelas ginastas Beatriz Linhares, Bárbara Galvão, Gabriella Coradine, Gabrielle Moraes
da Silva e Maria Eduarda Arakaki.
A treinadora é Camila Ferezin e a
assistente Bruna Martins.
“Nosso planejamento era arriscar todas as dificuldades e critérios nesta final, mas, com essa
troca na véspera (lesão de Vitória),

nosso objetivo era conseguir fazer
a série sem grandes falhas”, relatou a treinadora ao site da Confederação Brasileira de Ginástica
(CBG). “Uma substituição em um
conjunto é algo complicado, mas
mostramos que estamos preparadas. Assim é que deve ser um
grande time. As meninas se superaram”, completou Camila.
REVELAÇÃO - Nicole, de
19 anos, foi a primeira representante de Piracicaba na história
da seleção brasileira adulta de ginástica rítmica. No esporte desde que tinha 10 anos, a atleta
começou no Colégio Tales de Mileto, mas logo passou a integrar
a equipe mantida pelo Programa
Desporto de Base (PDB), promovido pela Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam). Foram três temporadas ao lado das professoras Helena Macchi e Mariana Winterstein,
com quem aprendeu os fundamentos básicos da modalidade.
“Finalizamos um Mundial
histórico. Estou muito feliz, realizada e grata. Agradeço a Deus em
primeiro lugar pela conquista, e
também a todos os envolvidos nesse feito, e não são poucas pessoas,
todos os nossos patrocinadores e
apoiadores. Os amantes da gi-

CBG/Divulgação

Prova de Conjunto da equipe brasileira durante o Mundial

nástica, nossos familiares, treinadoras e todos aqueles que torceram e mandaram energias positivas, todas as ginastas que sonharam e também fizeram parte
desse processo. Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade
de vencer for maior”, disse a piracicabana nas redes sociais.

Biblioteca Municipal sedia
eventos que marcam o mês
No próximo sábado, dia 6, a
Biblioteca Pública Municipal “Maria Dezonne Pacheco Fernandes”,
recebe importantes eventos, abertos a toda população, e que têm a
finalidade de marcar o Mês da Consciência Negra. A realização é da Coordenadoria de Ação Cultural.
Às 15h30, ocorre a abertura
da exposição “Ancestralidade do
Negro” com obras inéditas da artista visionária Daiane Amorim,
de Iracemápolis. Às 16h00, ocorre
o lançamento do livro “A Jornada
de Pablo” seguido da palestra: “O
encontro entre a Arte Moderna e a
Arte Africana com o autor Rafael
Gonzaga, de Piracicaba, autor contemplado Programa de Ação Cultural – PROAC com produção e publicação de obras de ficção infantojuvenil no Estado de São Paulo.

“Toda população está convidada a fazer parte desse momento de aprendizado e reflexão sobre uma cultura tão rica e importante e, muitas vezes, pouco
destacada”, comenta a diretora do
setor, Dalila Lamontagna Mouro.
Neste dia também haverá
sorteio de livros e serão emitidos certificados de participação. Após o encontro, haverá
um momento de bate-papo com
os artistas e café da tarde.
O setor da Cultura avisa
que ainda no mês de novembro
serão realizadas outras atividades que evidenciem a cultura Afro-Brasileira e também
ressalta que serão seguidos todos os protocolos em relação ao
combate da covid-19. Mais informações: 3456 1187 / 3456 5517.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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4 de novembro, Dia da Favela
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga coberta. Contato (19)
983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais
quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de
ferramentas. Piscina infantil, terreno medindo 20 X 25 mts. Tratar
fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------

VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado. A duas quadras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417 Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO no cheque o ou carnê, aumento de score, nome sujo,
libero do SPC e Serasa. Compro dívida no cpf e cnpj ativo ou não (11)
95126-6610.
-----------------------------------------TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
-----------------------------------------EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil
para capital de giro, Antecipa seu
FGTS, Financiamento com ou
sem entrada para carro, caminhonete, caminhão e trator. Analiso restrições. Aumento de score. Tel: (11) 95126-6610.
-----------------------------------------MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. Av.: Renato Wagner, 770. Telefone e Whatzapp (19) 3372-9484 e
(19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005,
gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular (19) 9.97055588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic
2013 com 4 portas 15000+ assumir parcelas - maiores informações 19 991911944.
-----------------------------------------VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
-----------------------------------------VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------

Silvia Morales

N

o dia 04 de novembro, comemora-se o Dia
da Favela. Muitos
acham que seja pejorativo. “Favela” é o significado de uma planta
com espinhos, característica da região de Canudos na Bahia. A história das
favelas se inicia no final do século
XIX, após a Guerra de Canudos,
quando fora prometido aos excombatentes ao voltaram para Rio
de Janeiro, no início de novembro, que teriam suas casas próprias. O não cumprimento pelo governo causou protestos e ocuparam o Morro da Providência no
RJ, e lá construíram seus barracos. Neste morro, já se encontravam também moradores expulsos
de cortiços, devido às reformas sanitaristas na área central, e de exescravos, após a abolição. Pela semelhança e lembrando-se da planta, denominaram o Morro da Providência como Morro da Favela.
Principalmente a partir do
século XX, a urbanização brasileira se deu de maneira periférica, o fenômeno da exclusão só-

cio-territorial, com
falta de opções de moradias, de saneamento básico, ruas estreitas, e outros serviços
públicos necessários,
para uma grande parcela da população. Assim, as pessoas se organizaram como podiam, principalmente
em áreas que sobravam, “improprias” ao mercado imobiliário.
Vale lembrar que a moradia
é um direito social, trazido pela
Constituição Federal de 1988,
através do artigo 6, juntamente
com outros direitos como saúde, educação, lazer. Assim, a
consolidação deste direito, nestes locais, trouxe também outros
instrumentos legais, em especial início do século passado, com
o Estatuto da Cidade, em 2001,
como desapropriações, usucapião, regularização fundiária.
Estes locais são sinônimos
de residência, luta, e reivindicação de direitos. Além de serem o
berço da cultura brasileira, onde
o rap, o samba, o funk, o grafite
se origina, e também vários documentários clássicos de nossa
história. Diversos artistas trou-

Cerca de 800 dos
municípios
brasileiros
tem favelas,
totalizando cerca
de 7 mil núcleos
xeram esta história repleta de realismo, como Adoniram Barbosa, Bezerra da Silva, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, MV Bill,
Emitida, Anita e muitos outros.
Cerca de 800 dos municípios brasileiros tem favelas, totalizando cerca de 7 mil núcleos, onde moram aproximadamente 12 milhões de pessoas.
Nas grandes capitais vemos situações mais emblemáticas, como no caso das favelas do Rio de Janeiro, onde o
morro e o asfalto se dividem,
por exemplo do Morro do Vidigal, e em São Paulo como e o
caso da favela de Paraisópolis
ao lado do bairro do Morumbi.
O que importa é que, embora
o estigma da favela seja ruim, de
marginalização e violência, estes
locais são responsáveis, por grande parte dos trabalhadores, da economia, da vida de nosso País. Movimentam cerca de R$ 56 milhões

por ano, onde vivem motoristasde
ônibus, faxineiras, policiais, profissionais da construçãocivil.
Assim, é inadmissível que
ainda cerca de 46% dos lares
não tenham agua encanada,
e que não “enxergarmos” esta
desigualdade social tão exposta em nossas cidades.
Conforme relatam Renato
Meirelles e Celso Athayde, no livro “Um Pais Chamado Favela”,
a favela tem mais potência do
que carência. Possuem as características mais desejadas pelo ser
humano, quais sejam, criatividade, vontade de empreender,
saber lidar com situações adversas, alegria, solidariedade. Ainda, os autores colocam que as
favelas são protagonistas de suas
próprias histórias e que o Brasil
ainda tem muito que apreender
com os moradores de favelas.
Assim, devemos pensar os territórios populares como cidades,
com articulações dinâmicas do
sistema sócio-político, pois embora “partida”, a cidade é uma só.
———
Silvia Morales, vereadora em Piracicaba
(PV), do Mandato Coletivo A Cidade é Sua

FALECIMENTOS
SRA. MARIA ERICA DO AMARAL CARLIM faleceu dia 01
p.p., nesta cidade, contava 84
anos, filha dos finados Sr.
Oswaldo do Amaral e da Sra.
Maria Pavan, era viúva do Sr.
Antonio Carlim; deixa os filhos:
Rudnei Antonio Carlim, já falecido; Reinaldo Jose Carlim,
casado com a Sra. Margarete
Z. Carlim e Rosana Erica Carlim. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro
às 16h30 da sala “B” do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

JOVEM GUSTAVO GABRIEL DE
SOUZA ELIAs faleceu anteontem, nesta cidade, contava 19
anos, filho do Sr. Valdeir dos
Santos Elias e da Sra. Jucilene Silva de Souza Elias; deixa
os irmãos: Flavio Miguel de
Souza Elias e Luis Henrique de
Souza Elias. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 10h30
da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópo-

INDUSTRIAL SR. HENRIQUE
STOCKMANN faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93
anos, filho dos finados Sr. João
Stockmann e da Sra. Conceta
Ochiuzi, era viúvo da Sra. Thereza Paes Stockmann; deixa os
filhos: Eleusa Maria Stockmann
Leibholz, casada com o Sr. Rodolfo Leibholz; Jose Roberto
Stockmann, casado com a Sra.
Anna Maria Tesi Stockmann; Luiz
Antonio Stockmann, casado
com a Sra. Irlene Severino e
Maria Elisa Stockmann Tozzi,

SR. ALCIDES DA SILVa faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 53 anos, filho da Sra. Ana
Maria da Silva, já falecida, era
casado com a Sra. Claudia Aparecida de Oliveira da Silva; deixa os filhos: Tatiana Oliveira da
Silva e Douglas Oliveira da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

casada com o Sr. João Luis
Tozzi. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala “06”, para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS - FUNERAIS
ENGENHEIRO SINVAL MARCOS
DE CARVALHO LOYOLLA faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 66 anos, filho do Sr.
Samuel Loyolla e da Sra. Nacy
de Carvalho Loyolla, já falecida, era casado com a Sra. Marli
de Lourdes Manzatti Loyolla;
deixa os filhos: Felipe Manzatti
Loyolla, casado com a Sra. Valeria Domingues Loyolla e
Paula Manzatti Loyolla Bandeira, casada com o Sr. Rafael
Bandeira. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS - FUNERAIS
SRA. BENEDITA BATTAGELLO
ZORZIN faleceu anteontem,

nesta cidade, contava 90 anos,
filha dos finados Sr. Ardemiro
Battagello e da Sra. Maria Antonia Capello, era viúva do Sr.
Izidoro Zorzin. Deixa filhos,
genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IRACI MARTINS CARRAI
faleceu ontem, na cidade de
São Pedro/SP, contava 71
anos, filha dos finados Sr.
Sebastião Martins da Silva e
da Sra. Maria de Jesus Reis,
era viúva do Sr. Arlindo Carrai; deixa os filhos: Luciana
Aparecida Carrai, casada
com o Sr. Joel Aparecido Pinheiro e Luciano Aparecido
Carrai. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
16h30 do Velório Municipal
de São Pedro/SP para o Cemitério Parque São Pedro na
cidade de São Pedro/SP, em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

SR. ARY RODRIGUES DOS
SANTOS faleceu dia 01 pp na
cidade de Piracicaba, aos 72
anos de idade e era casado
com a Sra. Maria Aparecida de
Castro dos Santos. Era filho do
Sr. Januário Rodrigues dos
Santos e da Sra. Catarina de
Oliveira Santos, ambos falecidos. Deixa os filhos: Eliel Rodrigues dos Santos, Elton Rodrigues dos Santos e Jairo
Rodrigues dos Santos. Deixa
também netos, demais parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre
para a cidade de Ipeuna e o
seu sepultamento deu-se anteontem as 16:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal de Ipeúna, seguindo para
o Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA CREMONESE BOMBO faleceu dia 01 pp na cidade
de Rio das Pedras, aos 84 anos
de idade e era viúva do Sr. Lazaro Bombo. Era filha do Sr. Attilio Cremonese e da Sra. Car-

mem Aguilar, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Aparecida Bombo, Ângela Cristina Bombo,
Maria do Carmo Bombo Pizzol,
Lazaro Bombo Filho, Celso
Bombo, Aparecido Donizete
Bombo e Sergio Bombo, falecido. Deixa também genros,
noras, netos, bisnetos, tataranetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 13:30
hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Rio
das Pedras, seguindo para o
Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANTONIA MAIRDES ARTUR TORINA faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba, aos 64
anos de idade e era casada
com o Sr. Dorival Torina. Era filha do Sr. Emilio Artur e da Sra.
Regina Melega Artur, falecida.
Deixa o filho: Guilherme Arthur
Torina. Deixa demais parentes
e amigos. O seu sepultamento
deu-se anteontem as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do Ve-

lório “D” do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. CLAUDEMIR ANTONIO LEVANDOSCKI faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba, aos 49
anos de idade e era casado
com a Sra. Ana Paula Fornasiari
Levandoscki. Era filho do Sr. Nabor Levandoscki, falecido e da
Sra. Marilene Joanna Totti Levandoscki. Deixa um filho: Marcos
Vinicius Fornasiari Levandoscki.
Deixa demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 10:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade - Sala 04 para o Cemitério da Saudade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. DARCI RUEDA FORNAZIERO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 79 anos
de idade e era viúva do Sr. Sinesio Braganholi Fornaziero. Era
filha do Sr. Antônio Sisto Rueda
e da Sra. Cândida Teixeira Rueda, ambos falecidos. Deixa a
filha: Meire Rueda Fornaziero
Batista casada com Valter Goivinho Batista. Deixa demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem
as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila
Rezende - Sala 03 para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA ROMANI DE MENEZES faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 89 anos

de idade e era viúva do Sr.
Oswaldo Kerges de Menezes.
Era filha do Sr. Ângelo Romani
e da Sra. Maria Lopes, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Célia
Aparecida Menezes Silva, já falecida, Neusa Maria Menezes
Maistro, Maria Denize Kerges de
Menezes, falecida, Marcos Antonio Kerges de Menezes, Marisa Cristina Kerges de Menezes
Ceregato e Eliana Kerges de
Menezes. Deixa genros, noras,
netos, bisnetos, tataranetos,
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as 10:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Municipal
da Vila Rezende - Sala 02 para a
referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IRENE GIMENES FERNANDES faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Ary Iglesias
Fernandes. Era filha do Sr. Miguel Gimenes Sanches e da
Sra. Henriqueta Moral, falecidos. Deixa os filhos: Roberto, Ariene, Henriqueta e Greice, falecida. O seu sepultamento deu-se
ontem as 17:00 hs no Cemiterio
da Saudade onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR.CARMO PASSARINHO DE
OLIVEIRA MATOS faleceu ontem na cidade de Santa Maria
da Serra aos 85 anos de idade
e era viúvo da Sra.Maria Rosa
de Souza Matos .Era filho dos
finados Sr.José de Oliveira Matos e da Sra.Anna Maria da Conceição .Deixa os filhos:Ana Maria ,Inevanda ,Mateus ,Viviane e
Eliana .Deixa netos ,bisnetos e
demais parentes.O seu sepultamento deu se ontem ás 14:00
hs saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Santa
Maria da Serra seguindo
para o Cemitério da mesma
localidade onde foi inumado
em jazigo da família .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )
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Passeio Ciclístico
arrecada alimentos
Divulgação

BAIRRO FELIZ

O domingo chuvoso e até
friozinho não assustou os mais
de 200 ciclistas que compareceram no Passeio Ciclístico Outubro Rosa Novembro Azul. A
ação promovida pelo Grupo
Apoio ao Pedal RDP e com apoio
do gestor de esportes Wainer
Ignacio conseguiu arrecadar
mais de 250 Kg de alimentos que
foram doados ao Fundo Social
de Solidariedade e contou com
a participação de ciclistas da cidade além de grupos de Piracicaba, Capivari, Santa Bárbara
d´Oeste e outras cidades. O pas-

seio saiu da área Genati Soave
conhecida como a pista de caminhada da bica e percorreu estradas rurais por cerca de 10Km.
Eventos assim, além de promover a saúde e o bem estar, trazem de volta o convívio seguro
entre as pessoas já que são realizados ao ar livre e com distanciamento natural que um passeio ciclístico exige. Para novembro, vai
acontecer a caminhada Novembro
Azul com intuito de também trazer o apoio à pratica de esportes
conciliada com a conscientização sobre o exame de próstata.

C OMUNICAÇÃO

Festa completa um mês
com o sucesso absoluto
Foi anunciada festa que não estava na programação original e vai
acontecer no bairro Santo Antonio, domingo, dia 7, a partir das 9h
No começo de outubro a
prefeitura tomou a decisão de
fazer várias festas menores em
comemoração ao dia das crianças e divididas por bairros. Após
um mês a decisão se mostrou
muito acertada, pois trouxe festas menores, com menos filas e

menos aglomeração de pessoas
como o momento da pandemia
ainda pede. Além disso vários
bairros da cidade puderam ter
a sua festa destinada às crianças que moram perto daquele
local, facilitando o acesso e garantindo a segurança de todos.

A festa que seria no domingo,
dia 24 de outubro, foi a única
festa transferida pela chuva e foi
realizada na sexta (29) no Poliesportivo. Assim como as outras,
ela contou com brinquedos infláveis, pula pula, pipoca, algodão doce, distribuição de balas

e pirulitos e presença da Influencer Minie Rosa e do personagem Pantera Negra. Para fechar
o projeto, foi anunciada uma
festa que não estava na programação original e vai acontecer no
bairro Santo Antonio no próximo
domingo, dia 7 à partir das 9h.

F UTEBOL

Prefeitura ganha tema Aulas estão de volta, dia 15 de novembro
do Novembro Azul
Da mesma maneira que em
outubro as notícias publicadas
pela Prefeitura foram acrescidas
do laço rosa, toda a comunicação no mês de novembro vai ganhar o laço azul do combate ao
câncer de próstata. É uma forma de fazer com que os cidadãos
de Rio das Pedras lembrem-se
desta campanha tão importante

toda vez que estiverem vendo alguma nota publicada pela prefeitura. O laço foi incluído nos logos e também estará presente em
cartazes, publicações de facebook
e no site da prefeitura. Para o final do mês está planejada uma caminhada de conscientização para
promover a saúde e também o esclarecimento sobre o assunto.

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:
MATEUS DOS SANTOS CARDOSO e SABRINA CERQUEIRA LIMA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, ajudante de produção, nascido em Itaberaba - BA, aos 30/03/1997, residente e domiciliado na Rua Piracicaba, nº 112, Residencial Luiz Massud Coury, Rio das
Pedras - SP, filho de RENILDO DE JESUS CARDOSO e de LUCIDALVA
PINHO DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascida em Boa Vista do Tupim - BA, aos 15/11/1995, residente e domiciliada Na Rua Piracicaba, nº 112, Residencial Luiz Massud
Coury, Rio das Pedras - SP, filha de VANUSA CERQUEIRA LIMA.
LUÍS VANDERLEI ADEVINO PACHECO e BENEDITA ANDRÉ CALISTO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, viúvo, armador
de ferragem, nascido em Capivari - SP, aos 18/09/1968, residente e
domiciliado na Rua Orlando Baptistella, nº 172, Distrito Ind Edson
Seveverino, Rio das Pedras - SP, filho de JOÃO LUIZ PACHECO e de
MARIA APARECIDA MARCELINO PACHECO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Xambrê - PR, aos 05/
02/1969, residente e domiciliada na Rua Orlando Baptistella, nº 172,
Distrito Ind Edson Severino, Rio das Pedras - SP, filha de ANTONIO
BRAZ CALISTO e de MARIA APARECIDA ANDRE CALISTO.
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,04 de novembro de 2021.
A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA

Após um longo período de
suspensão pela pandemia, o projeto que mais revelou atletas de
ponta da nossa cidade está de
volta. O feriado de 15 de novembro marca o retorno do projeto
SESPEL que já revelou jogadores
da que chegaram a fazer carreira

internacional como Ivan Quaresma que jogou na Ponte Preta e
Seleção Brasileira, Eduardo Júnior que jogou no Palmeiras, Audax, Criciúma, Guarani e hoje
joga na Indonésia. O projeto é para
crianças e adolescentes entre os 5
e 17 anos de ambos os sexos e para

participar é só fazer a inscrição
na Secretaria de Esportes na rua
Joaquim Leite Sem número, em
frente ao velório Municipal.
Para se inscrever os interessados devem ir acompanhados dos pais e levar RG e declaração de matrícula escolar. Um

dos intuitos do projeto é também acompanhar a vida escolar dos participantes para que
eles não deixem os estudos e
nem tenham queda nas notas.
As aulas vão acontecer de
segunda a sexta no Estádio
Municipal Massud Coury.
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