
DERRUBADAS — I
Pelo Tribunal Regional Fede-

ral da 1ª Região (TRF-1), na quar-
ta-feira (3), as restrições que im-
pediam a retomada da investiga-
ção aberta para apurar a existên-
cia de supostos mandantes do
atentado à faca contra o presidente
Jair Bolsonaro durante a cam-
panha eleitoral de 2018. De acor-
do com notícia divulgada pelo
site da Veja, a liminar proibia,
entre outros pontos, a quebra do
sigilo bancário do advogado Za-
none Manuel de Oliveira Júnior,
que atuou na defesa de Adélio
Bispo, autor da facada contra o
então candidato. Mandantes ou
diretores de uma cena teatral?

DERRUBADAS — II
A decisão do TRF-1 também

possibilita a análise de imagens de
câmeras de segurança de um ho-
tel frequentado por Oliveira Júni-
or e documentos que, segundo
notícia do site da Veja, poderiam
trazer novos elementos ao caso,
como livros-caixa e comprovan-
tes de pagamento de honorários
e do telefone do advogado. Bolso-
naro foi avisado da decisão assim
que o julgamento foi concluído.

DERRUBADAS — III
A Polícia Federal concluiu,

por duas vezes, que não houve
mandantes do atentado e que
Adélio Bispo agiu sozinho. Mes-
mo assim, o presidente e seus
principais apoiadores sempre ale-
garam que deveria ser apurado
quem pagou os honorários dos
advogados do autor do crime, já
que ele não teria recursos finan-
ceiros para contratar uma banca
de defesa. “Foi autorizada ampla
devassa e daqui pra frente have-
rá continuidade da investigação”,
avalia Frederick Wassef, que de-
fende o presidente Jair Bolsonaro.

DERRUBADAS — IV
Embora comemorada por

apoiadores do presidente, a notí-
cia também anima quem contesta
a versão oficial da investigação.
Em setembro deste ano, o jorna-
lista Joaquim  de Carvalho, do sie
Brasil 247, listou indícios de que a
facada desferida contra o então
candidato do PSL pode ter sido
“auto-atentado”. Dentre outras
“perguntas sem respostas”, está
um possível encontro entre Adé-
lio e Carlos Bolsonaro em um clu-
be de tiro em Florianópolis.

OBSERVAÇÃO
Na roda política, ontem, o

comentário era que a Secretária
Municipal de Assistência Social,
Euclidia Fioravante, deveria
também ficar indignada com a
quantidade de pessoas em situa-
ção de rua na Praça José Bonifá-
cio e em outros pontos da cida-
de.  É bonito demais ver reuni-
ões e mais reuniões, e nada de
pratico ser feito. Aliás, não fal-
taram reuniões e lives até agora.

CRACOLÂNDIA
Vale lembrar que no Debate

da EPTV o atual prefeito Luciano
Almeida (DEM) tratou a praça
José Bonifácio como a Cracolan-

dia de Piracicaba. E essa cracolân-
dia caipira, caipiracicabana, cres-
ceu e multiplicou o numero de pes-
soas em situação de rua no atual
governo! Boa parte dessas pesso-
as estava acolhida no Lar Vida
Nova, criado no governo anterior
e desativado pelo atual. Por que?

BOLSONARISTA
O atual prefeito Luciano Al-

meida (DEM) tem maior fama de
bolsonarista, direitista, elitista e
higienista. E o que algumas pesso-
as não entendem é a razão pela
qual a Secretária Municipal de
Assistência, Euclidia Fioravante,
faz em um governo tão contra os
princípios que ela prega nas redes
sociais. Aliás, Euclidia Fioravan-
te, também criticava o governo
tucano na área social. Para esses
observadores, só existe uma ra-
zão: o ego, principalmente porque
ela nunca escondeu de ninguém o
sonho de ser secretária. E isso não
é pecado, normal na vida pública.

PIRA 21
A Prefeitura, pelo jeito, deci-

diu enfraquecer o Projeto Pira 21?
Ao que parece o prefeito Almeida
quer reinventar a roda por meio
de Decreto Legislativo encomen-
dado a um vereador de sua base
política ou ele não sabe o que é
Planejamento Estratégico oriun-
do da sociedade e prefere um ato
do legislativo. Será que os verea-
dores vão embarcar nesta canoa
furada? Mas o prefeito Luciano
Almeida sabe o que é Planejamen-
to Estratégico. Só falta ação.

TIME GANHANDO
Desde final da década de 90

dando certo, o Pira21 é um pa-
trimônio imaterial, mas se nada
se cria e tudo se copia, a gestão
atual decidiu comprar mais essa
briga. Não seria mais fácil ele
aprender, com o Pira 21, o que é
desenvolvimento sustentável?

PONTA A CABEÇA
Lembrando que Luciano deu

entrevista durante as eleições ao
Pira21 e assumiu compromisso
com a Agenda 21, mas não deve ter
lido as propostas apresentadas na
referida Agenda. O prefeito inven-
tor quer criar tudo de novo porque
não sabe se organizar? Seria
isso? Qual será a próxima ideia?

SUGESTÃO
Este Capiau poderia ser até

escrivão, mas não advogado. Po-
rém, admira os profissionais do
Direito que lutam pela Justiça. Por
isso, toma a liberdade de sugerir
que, nas eleições para a 8ª Subse-
ção da OAB local, fosse realizada
pelo menos uma rodada de debates
entre os três candidatos: Leonardo
Mariano, Vivian Previde e Fernan-
da Dal Pícolo. Como a OAB tem ca-
nal, a divulgação seria total pelas
redes sociais e pelas mídias tradi-
cionais. Esta casa está às ordens.

POLÍTICA
E, para encerrar, informação

simples: Deltan Dallagnol, coorde-
nador da Lava Jato na área do
Ministério Público Federal (MPF),
deixará a carreira para entrar em
cena política. Tem futuro, porque é
inteligente, bem formado. Mas é do
ramo? Bom que, como o ex-juiz Sér-
gio Moro, estará na mesma arena
para disputa com o ex-presidente
Lula, independente de cargo, de ve-
reador a presidente da República.
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ELEIÇÕES NA OAB
Ontem (4) os integrantes da Chapa “Muda OAB – sua voz,
sua vez”, liderada por Vivian Previde, estiveram ontem na

redação e foram recebidos pelo diretor Evaldo Vicente, fa-
lando detalhes para as eleições de 25 de novembro. A3

Merenda: CPI sugere mais
rigor nas subcontratações
Foi apresentado, na tarde desta quinta (4), documento com a conclusão
dos trabalhos e que agora será encaminhado ao Ministério Público

Apresentação do relatório final da CPI da Merenda aconteceu na tarde desta quinta-feira (4)

Fabrice Desmonts

A CPI da Merenda sugere,
em seu relatório final, maior ri-
gor na fiscalização das empresas
que são subcontratadas para o
cumprimento de contratos firma-
dos junto ao poder público. O
documento foi apresentado na
tarde desta quinta-feira (4), na
Câmara Municipal de Piracica-
ba, e agora será encaminhado ao
Ministério Público, que, caso en-
tenda necessário, pode abrir um
inquérito para apurar possíveis
irregularidades no contrato fir-
mado entre a Nutriplus e a Pre-
feitura, o que motivou a investi-
gação feita no Legislativo. A9

Divulgação Divulgação

SEMINÁRIO
INTERNACIONAL
Nos dias 08 e 13 de de-
zembro ocorre o Simpósio
Internacional Amar e Mudar
as Coisas; no grupo de tra-
balho “As substâncias do
sagrado: energia, poder e
material idade nas tradi-
ções religiosas e espiritu-
ais”, um dos destaques é
o livro “O corte - provoca-
ções sobre o abate religi-
oso”, do piracicabano Ade-
mir Barbosa Júnior (Pai
Dermes de Xangô). A4

Francielle Mattos, Campeã Mr Olýmpia (ao centro),
estará em Piracicaba nos dias 6 e 7 de novembro. A3

DISPUTA — A foto registra vista de Piracicaba do Elevador Turístico e a cidade disputa o Premio Top de Destinos
Turísticos do Estado de São Paulo; resultado sairá dia 30 de novembro, no Palácio dos Bandeirantes. A3

Justino Lucente
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Lilian Lacerda

Asérie sul-corea-
na “Round 6”,
 da Netflix, se

tornou uma febre
mundial, e atualmen-
te é a produção mais
assistida do serviço
de streaming.A serie
retrata uma competi-
ção entre pessoas endividadas,
com baixo poder aquisitivoque
aceitam participar deum jogo de
sobrevivência em busca de prê-
mio milionário. Todavia, é no lo-
cal da competição que os parti-
cipantes descobrem que não
avançar de fase implica em mor-
te. Outro ponto a destacar refe-
re-se a modalidade dos jogos
que são representados por brin-
cadeiras infantis. Talvez esse seja
um dos fatores a atrair a aten-
ção das crianças, mas não só.

A história remonta os jogos
romanos, cujos gladiadores fo-
ram um fenômeno que deu aos
espetáculos de morte uma propor-
ção e uma dinâmica sem prece-
dentes. Do ponto de vista da so-
ciedade contemporânea, seria
quase que incompreensível que
esses eventos violentos fizessem
parte da sociedade considerada
marco da civilização ocidental.

Como nos espetáculos roma-
nos, nos jogos gladiatórios, a nar-
rativa da série “Round 6” traz
em seu conteúdo e forma um
alerta a questões sociais vigen-
tes e indica a reflexão a partir de
uma discussão crítica para além
do binarismo burguesia/cama-
das populares de modo a ponde-
rar acerca do significado da vio-
lência manifesta nas mídias.

Sobre “Round 6”, seus per-
sonagens e seus jogos de fácil
identificação, cuja proximidade
com o real, diferentemente das
produções como “Jogos Vora-
zes” ou “Divergente” com narra-
tivas distopias, justifica sua avas-
saladora audiência. Todavia, a
série despertou a curiosidade do
público infanto-juvenil e muitos
estudantes que acompanham a
série estão levandoos conteúdos-
para o ambiente escolar. Isso co-
locou os educadores em alerta.

A partir de jogos infantis e
de um cenário lúdico, o conteú-
do dasérie não pode ser, em hi-
pótese alguma, uma opção de en-
tretenimento infantil. Apesar da
classificação indicativa da série
ser 16 anos, mesmo para os jo-
vens, a temática deve ser sociali-
zada, discutida. A série aborda
temas importantes, se discuti-
dos, como a desigualdade social,
mal-estar social, desesperança.

Causa espanto e perplexida-
de o fato das famílias permiti-
rem as crianças o acesso ou
mesmo, expô-las a esse tipo de
conteúdo: violência explicita,
tráfico de órgãos e suicídio, te-
mas demasiadamente comple-
xos ao entendimento infantil.

Tamanha repercussão da sé-

rie” Round 6” entre cri-
anças e jovens motivou
escolas do Rio de Ja-
neiro e do Paraná a emi-
tirem cartas de alerta aos
pais. Vale salientar que é
dever da escola observar
e transmitir aos pais fa-
tos do cotidiano, mas
verificar o que as cri-
anças consomem é

responsabilidade da família.

Vale ressaltar que as plata-
formas de streaming oferecem
aos consumidores, além da indi-
cação classificatória de idade,
opções de bloqueio a esse tipo con-
teúdo, como o controle dos pais,
mas nem sempre existe a consci-
entização da família para o fato.

Isso acende um alerta.
“Round 6” serve de pano de
fundo para a discussão acerca
do que as crianças e os adoles-
centes tem consumido, pois é sa-
bido que a mera proibição im-
posta pelos pais ou restrição
possibilitada pelas plataformas
não dão conta da problemática.

A partir do acesso ao conteú-
do, mesmo que por pura por curi-
osidade, resta a família apostar
num diálogo honesto e cuidado-
so, que no caso da criança, que
ela entenda que ainda não está
pronta para consumir este tipo
conteúdo. Já com os adolescentes,
cabe abrir espaço para a refle-
xão e discussão sobre o assunto.

Enquanto educadores, esta-
mos acompanhando a discussão,
mas não estamos instrumentali-
zados a intervir já cabe as famílias
a decisão do que consomem e de
como educam sua prole. O que
fazemos é cultuar valores de so-
lidariedade, cooperação, empa-
tia e amizade entre as crianças.

Será que os educadores es-
tão prontos para esse enfrenta-
mento, de forma abrupta? Esta-
mos vivenciando um período de
perdas. O país ultrapassou a
marca de 607 mil mortos por
Covid-19. Apesar de parecer que
normalizamos a morte, lutamos
diariamente para manter a saúde
mental e lidarmos com a temática
da “morte” presente diariamente
nos meios e nas mídias sociais.

Cabe um alerta aos gestores
escolares de trazer a problemá-
tica ao contexto escolar, de
modo a suscitar reflexões sobre
a temática da série, bem como
os perigos que o consumo desse
tipo de conteúdo pode trazer
para crianças e adolescentes.

———
Lilian Lacerda, doutora
pela PUC-SP, professora,
psicanalista, pesquisadora
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Almir Pazzianotto
Pinto

“É inegável que os
 atuais parla-
   mentos são bas-

tante inaptos para a
função legislativa pro-
priamente dita. Não
têm nem o tempo nem
a disposição de espírito
necessários para desempenhá-la a
contento.” A frase foi escrita pelo
célebre jurista e economista Frie-
drich A. Hayeck no livro Direito,
Legislação e Liberdade e se apli-
cava aos parlamentos europeus.
(Ed. Visão, SP, 1985, pág.109).

Friedrich August von Hayek
era natural de Viena, Áustria,
onde nasceu em 8/5/1899, vin-
do a falecer em Freiburg, Alema-
nha, em 22/3/1992. Faz parte do
erudito grupo de economistas
adeptos da escola liberal, haven-
do sido laureado com o Prêmio
Nobel de Economia em 1974.

Apesar da visão crítica do po-
der legislativo na Europa, Hayeck
se espantaria se viesse a conhecer
o Congresso Nacional. Os compro-
missos nos Estados Unidos e na
Inglaterra, onde lecionou nas me-
lhores universidades, o pouparam
da desagradável experiência. A ri-
gor, o Senado e a Câmara dos De-
putados foram melhores. Suces-
sivas legislaturas revelaram ao
povo parlamentares de larga en-
vergadura, cultos, assíduos,
combativos, empenhados, so-
bretudo, na demonstração da
independência e da coragem do
Poder Legislativo, como se assis-
tiu ao longo do regime militar.

Produto típico da inépcia do
Legislativo é a Constituição de
1988, já remendada mais de uma
centena de vezes e à espera de ou-

tras tantas reformas,
que, a rigor, a tornam
mais prolixa e confusa.

O caso da assistên-
cia judiciária ao empre-
gado ou desemprega-
dos, cujas condições fi-
nanceiras não lhe per-
mitem arcar com as
despesas da reclamação
trabalhista “sem preju-

ízo do sustento próprio ou da fa-
mília”, resulta de legislação mal
elaborada por Poder Legislativo
inepto. Aprovada com a pressa
dos retardatários, como dizia o
ministro Prates de Macedo do
Tribunal Superior do Trabalho, os
responsáveis pela reforma traba-
lhista não se deram conta de que,
ao tratar do assunto da forma
como o fizeram, violavam a ga-
rantia constitucional de acesso
universal ao Poder Judiciário.

O Decreto-Lei nº 8.737, de 19/
1/1946, baixado pelo presidente
José Linhares e referendado pelo
Ministro do Trabalho Carneiro de
Mendonça, “facultou aos presi-
dentes dos tribunais do trabalho
conceder ex-officio o benefício da
justiça gratuita, inclusive quanto
a traslados e instrumentos, aque-
les que perceberem salário igual ou
inferior ao dobro do mínimo legal
ou provarem o seu estado de mi-
serabilidade” (CLT, Art. 789, § 7º).

Decorridos sete anos a Lei
nº 1.060, de 5/2/1050, sancio-
nada pelo presidente Gaspar
Dutra, determinou “normas para
a concessão de assistência judi-
ciária aos necessitados”. De con-
formidade com o Art. 2º, “Goza-
rão dos benefícios desta Lei os na-
cionais ou estrangeiros residentes
no país, que necessitarem recorrer
à Justiça penal, civil, militar ou
trabalho.” Para a legislação, neces-

sitado era “todo aquele cuja situa-
ção econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou da família”.

A evolução legislativa pros-
seguiu com a Lei nº 5.584, de
30//1970, confirmada pelo pre-
sidente Emílio G. Médici. Tam-
bém ela assegurou o direito à as-
sistência judiciária “a todo
aquele que perceber salário igual
ou inferior ao dobro do mínimo
legal”. Do mesmo benefício go-
zariam trabalhadores com salá-
rio superior, “uma vez provado
que sua situação econômica não
lhe permite demandar, sem pre-
juízo próprio ou da família.”

A Constituição de 1988, en-
tretanto, ultrapassou toda a legis-
lação ordinária na garantia de
acesso gratuito ao Poder Judiciá-
rio. Nesse sentido se destacam os
incisos XXXV e LLXXIV do artigo
5º, que trata dos Direitos e Ga-
rantias Fundamentais. Reza o
primeiro que “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário le-
são ou ameaça a direito”. O se-
gundo prescreve: “o Estado
prestará assistência jurídica in-
tegral e gratuita aos que compro-
varem insuficiência de recursos”.

Em 2002, no governo Fernan-
do Henrique Cardoso, a Lei nº
10.537, de 27/8, adaptou as dis-
posições da CLT sobre custas e

emolumentos ao texto constitu-
cional e lhe acrescentou os arti-
gos 789-A, 789-B e 790-A e 790-
B, mantendo, porém, o direito
do trabalhador necessitado à
assistência judiciária gratuita.

A Lei nº 13.467, de 13/7/
2017, veio com o objetivo de re-
duzir o número de demandas
trabalhistas. Sob o argumento da
banalização dos dissídios indivi-
duais, deu guinada de 180º no
tratamento do empregado ou de-
sempregado desprovido de recur-
sos para demandar, impondo-
lhe os ônus das custas, dos ho-
norários de advogado e periciais.

A decretação da inconstituci-
onalidade dos artigos 790-B, ca-
put e parágrafo 4º, e 791-A, pará-
grafo 4º, da CLT, restabelece a hi-
erarquia das normas constitucio-
nais. Apenas isso. A inépcia do
Poder Legislativo, a falta de cui-
dado, o desconhecimento de mui-
tos e a afoiteza de outros, resultou
no problema que, submetido ao
Supremo Tribunal Federal, não
poderia colher outro resultado.

É inexplicável a posição do
constitucionalista e humanista
presidente Michel Temer. Sancio-
nou a confusa lei sem lhe opor um
único veto, mesmo a dispositivos
que, segundo a ala progressista do
STF, vedavam o acesso à Justiça
do Trabalho pelo trabalhador des-
provido de meios para arcar com
as custas, “sem prejuízo do sus-
tento próprio ou de sua família”.

———
Almir Pazzianotto Pin-
to, advogado, foi minis-
tro do Trabalho, presi-
dente do Tribunal Su-
perior do Trabalho
(TST); autor dos livros
A Falsa República e 30
Anos de Crise 1988-2018

Assistência Judiciária Gratuita

escaneamentos cere-
brais de ambos os gru-
pos, ficou comprovado
que, quando os crentes
viam a Virgem, ativa-
va-se em seus cérebros
uma área denominada
córtex pré-frontal ven-
trolateral direito”.

Relativamente ao
texto em lide, a jorna-

lista Maria Jesús Ribas, da Agên-
cia Efe, traz a palavra da douto-
ra KatjaWiech, uma das autoras
do trabalho: “Esta área se encar-
rega de dar um significado neu-
tro ou positivo a uma experiên-
cia nociva, o que nos ajuda a en-
frentá-la melhor, e auxilia as pes-
soas a interpretar a dor e a tor-
ná-la menos ameaçadora”.

Segundo a referida Agência,
o estudo também atestou que esse
“efeito analgésico” não está atri-
buído a uma religião em parti-
cular, sendo possível alcançá-lo
por intermédio de meditação e
outras estratégias psicológicas.

———
José de Paiva Netto ? Jor-
nalista, radialista e escri-
tor. paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com
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A fé e a dor
Paiva Netto

Num artigo assi-
nado por Ian
Sample, datado

de 1/10/2008, publica-
do no periódico inglês
The Guardian, toma-
mos conhecimento de
uma pesquisa científica
que confirma a eficácia
da religiosidade no combate à dor.
De acordo com a matéria, uma
equipe de cientistas da Universi-
dade de Oxford, no Reino Unido,
chegou a essa conclusão ao reali-
zar exames de imagens cerebrais
em uma série de indivíduos que
foram submetidos a choques elé-
tricos, após observar estampas re-
ligiosas. Afirma ainda o texto que
“o trabalho contou com dois gru-
pos: um de católicos praticantes e
outro de ateus e agnósticos. O ex-
perimento consistiu em mostrar a
eles a figura da Virgem Maria, do
artista italiano Sassoferrato, e a
pintura ‘A Dama com Arminho’,
de Leonardo da Vinci. Após admi-
rar uma das imagens durante
meio minuto, os participantes re-
cebiam descargas elétricas duran-
te 12 segundos e deviam qualificar
o nível de dor que sentiam. Os ca-
tólicos e os agnósticos registra-
ram níveis similares de dor após
ver a pintura de Leonardo, mas
os primeiros experimentaram
12% menos depois que observa-
ram a imagem da Virgem Maria.
Quando foram comparados os

Hugo Menezes

O noticiário recente apontou
 que duas figuras do alto
escalão do Governo Fede-

ral brasileiro, como também o ex-
Primeiro-Ministro britânico, Tony
Blair, mantinham empresas em
paraísos fiscais (apelidadas de
offshores), segundo informações
obtidas pelo ICIJ – Consórcio In-
ternacional de Jornalistas Inves-
tigativos, na Pandora Papers.

A maior investigação da
história do jornalismo expôs
um sistema jurídico que bene-
ficia os mais ricos e poderosos
do mundo em um esquema que
beirava a imoralidade em razão
de uma (suposta) erosão irre-
gular da base tributária dos pa-
íses de origem dessas pessoas.

No entanto, fora as questões
regulatórias que circundam os
cargos daqueles mais midiáticos,
o movimento realizado por cida-
dãos para melhor organizar seu
patrimônio e otimizar as alocações
no exterior utilizando estruturas
societárias lícitas, as quais seus
reflexos ao residente fiscal brasi-
leiro são amplamente regulados
pela Receita Federal brasileira,
bem como pelo nosso Banco Cen-
tral, são medidas de defesa, que
qualquer cidadão brasileiro, está
habilitado a fazer sem receios.

O planejamento fiscal, de for-
ma lícita, é a simples adesão do
cidadão a uma possibilidade dada
pela legislação. Afinal, qual o pro-
blema de se filiar ao SIMPLES
Nacional e, depois de fazer contas
e perceber que seria melhor estar
no sistema do Lucro Presumido,
mudar o regime para pagar me-
nos imposto? Há uma imoralida-
de na tentativa de aumentar meus
lucros utilizando as medidas dis-
ponibilizadas pela legislação?

Veja, a estrutura de uma
offshore não entrega um salvo
conduto para nunca se pagar im-
posto. Na verdade, ela ajuda a di-
ferir o momento em que o imposto
é devido. Para  quem busca diver-
sificar seus ativos por meio de alo-
cações no mercado americano,
pode constituir esse tipo de pessoa
jurídica e investir, desinvestir, se
expor às subidas e descidas do
mercado, mas, como residente fis-
cal brasileiro, não deverá présti-
mos ao Fisco brasileiro, uma vez
que o impacto fiscal acontecerá
no âmbito da sua estrutura jurí-
dica no exterior (offshore); ao
passo que, caso mantivesse esse
mesmo ritmo de investimento em
uma simples conta de pessoa fí-
sica, estaria sujeito aos gatilhos
fiscais atrelados a esses movimen-
tos (a se observar os valores e pe-
ríodo desses movimentos); sem
contar a sujeição às regras ame-
ricanas de sucessão por morte.

E, importante, como disse,
isso não significa que essa renda
nunca poderá ser tributada: as-
sim que eu, residente fiscal bra-
sileiro e detentor daquela com-
panhia offshore exemplificada
no parágrafo acima, transitar
com os valores para a minha pes-
soa física, por exemplo, caso es-
teja comprando um imóvel no
Brasil e preciso dos valores que
estavam investidos em dólar
no exterior, deverei observar
as regras fiscais para, se neces-
sário, pagar o imposto devido.

No passado, havia muito si-
gilo, falta de transparência, as
ações das companhias offshore
eram ao portador, o que dificulta-
va substancialmente identificar o
beneficiário final dessas estrutu-
ras. Hoje, isso já não existe, os só-
cios estão nos documentos societá-
rios, os bancos que abrem as con-
tas dessas companhias solicitam
toda a documentação de constitui-
ção e fazem a diligência necessária.

Esse novo mundo se deve,
principalmente, ao esforço dos
inúmeros  documentos  da
OCDE – Organização para a
Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico sobre o tema e
suas regras de transparência.

Após a execução de inúmeros
planejamentos patrimoniais, ob-
servando as regras regulatórias de
todas as jurisdições envolvidas,
por exemplo, Brasil, Ilhas Virgens
Britânicas e EUA, posso afirmar
que a regulamentação para aber-
tura de uma companhia offshore
requer mais diligências e transpa-
rência do que a abertura de uma
sociedade limitada no Brasil.

Como disse no início, tanto
Tony Blair, como Paulo Guedes ou
eu, podem realizar um planejamen-
to patrimonial lícito, utilizando es-
truturas offshore como mecanismo
de otimização para a manutenção
de investimentos em moeda forte
sem que isso incorra em qualquer
ilícito — trata-se apenas de uma
medida de organização e defesa.

———
Hugo Menezes, advoga-
do, possui LLM em di-
reito societário pela
FGV-RIO, licenciado em
Estate Planning pela
Universidade de Berke-
ley e em curso na obten-
ção do certificado em
Trust Management pelo
STEP.Org (https://www.
menezesmarques.com.br)

O que Blair e Guedes têm
em comum com você
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Plinio Montagner

Saudades dos tempos dos
bate-papos, daqueles de nos-
sos pais e avós à mesa de jan-

tar e à beira do fogão.  Saudades
das visitas sem cerimônias e sem
celulares; das pessoas mais vividas
que contavam casos. Hoje somos
os mais vividos daquele tempo a
sentir a falta daqueles ambientes.

E o que pode ser feito para
essa nostalgia voltar? A tec-
nologia não para; os costumes
se firmam; a competição não
dá trégua, e tudo que subtrai
nossos tempos de lazer.

Hoje o acesso ao conhecimen-
to está em nossa casa, em nosso
bolso. Enciclopédias cabem na mão
e na bolsa, sem peso, sem poeira e
sem as traças das bibliotecas.

Seria uma luta desigual a
luta. Quem não se familiarizar com
a tecnologia, deixando as lembran-
ças para trás, vai se transformar
em um “analfabeto moderno”.

Tudo mudou rápido, tudo
ficou perto demais. Os serviços
de entregas, a comunicação, o
estudo, o trabalho, o comércio,
e distantes a poesia, o roman-
ce, o perfume, os olhares.

Enquanto isso, germinam velo-
zes o individualismo e o isolamento.

Amizades verdadeiras fazem
bem. Vinhos raros e antigos, me-
lhores e confiáveis, valem o preço.

A amizade, um bem que
enriquece, é de graça.

Há alguns anos assisti a
um filme, desses inesquecíveis:
Meu Melhor Inimigo. Uma co-
média super leve, adorável.

É a história de dois amigos
que mantiveram uma amizade tão
velha quanto suas vidas. Haviam
morado juntos durante muitos
anos, mas em virtude dos tempe-
ramentos distintos se separaram.

Anos depois, num aeropor-
to da Califórnia, por coincidên-
cia espantosa, voltaram a se
encontrar quando iam a um ca-
samento. Mas foi outra surpre-
sa, ou coincidência: era da fi-
lha de Felix (Jack Lemon) com
o filho Oscar (Walter Matthau).

Reatada a amizade, calorosos
abraços, resolveram alugar um
enorme conversível para irem ao

local da cerimônia. A partir de en-
tão, o que era para ser uma via-
gem de duas horas se transfor-
mou em interminável sucessão de
desentendimentos e confusões.

“Que mania você tem de
querer fazer xixi a toda hora”,
dizia um. O outro: “E você, que
chatice, toda vez que a gente
passa por um restaurante você
quer comer alguma coisa; outras
vezes parar para descansar”.

E assim ficavam implicando
um com o outro, ora por causa
da velocidade excessiva de um,
ora pela lentidão do outro, ora
porque causa do volume do som.

Numa das costumeiras bri-
gas, à mesa de um bar na estrada,
um freguês perguntou: “Desde que
entraram aqui não param de dis-
cutir. Se brigam tanto, por que
cada um não segue seu caminho?”

Jack Lemmon, fixando olhar
no seu amigo (Walter Matthau)
retrucou: “O que? Você é louco?
A gente se conhece há quase um
século. Como acabar uma ami-
zade assim? Vamos jogar fora
todo esse tempo que ficamos jun-
tos aguentando um ao outro?”.

Amizades longevas mantêm o
essencial das relações: cativar.
Outras, nem tanto cativam. Pode
acontecer que quando se fala em
alguém, quem ouve não mostra
interesse se o assunto for hobbi-
es, animais, gostos, filhos, etc.
Interrompe quem está falando
para perguntar quanto aquela
pessoa ganha, o que ela faz, qual
é o tamanho de sua casa, etc.

Supondo se lhe dissermos
que vimos uma casa cor-de-rosa,
gerânios nas janelas, uma varan-
da, não vai conseguir formar
uma ideia da casa. Será necessá-
rio dizer que vimos uma casa de
milhões e milhões de dólares. Só
depois se julgarão capacitadas
de conhecer melhor os outros.

O essencial muitas vezes é
ignorado.

———
Plinio Montagner, pro-
fessor aposentado
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O essencial na amizade
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Piracicaba é finalista no
Prêmio Top deste 2021
Indicação aconteceu por meio de voto popular; os ganhadores serão conhecidos
no dia 30 de novembro, em evento realizado no Palácio dos Bandeirantes

Piracicaba está na final da 3ª
edição do Prêmio Top Destinos
Turísticos de 2021, na categoria
Turismo de Negócios e Eventos. A
informação foi divulgada na tar-
de de quarta (03), pelo presidente
da Associação dos Dirigentes de
Vendas do Marketing do Brasil,
Aristides Curys, em comunicado
oficial destinado ao prefeito Lu-
ciano Almeida. Os outros finalis-
tas são Santos e Praia Grande.

O prêmio reconhece as cida-
des que investem e acreditam no
Turismo, sendo que os finalistas
foram conhecidos por voto po-
pular. No próximo dia 30 de no-
vembro, acontece a grande final
no Palácio dos Bandeirantes,
onde serão revelados os campe-
ões em todas as categorias, na
presença do governador João
Doria e do secretário de Turismo
e Viagens, Vinicius Lummertz.

A diretora de Turismo de Pi-
racicaba, Rose Massarutto, dis-
se estar feliz e agradeceu a todos
os moradores da cidade e região,
além dos turistas de maneira ge-
ral, que votaram em Piracicaba

Justino Lucente

Vista de Piracicaba do Elevador Turístico

na categoria Turismo de Negó-
cios e Eventos, durante pleito
que se encerrou em 15/10, en-
volvendo outros 30 municípios.

“Caso conquistemos a vitória

dia 30, entraremos oficialmente no
circuito de destinos turísticos do
Estado de São Paulo, uma inicia-
tiva que certamente marcará a re-
tomada do setor em Piracicaba no

momento de pós-pandemia, sen-
do de vital importância para forta-
lecer a economia local por meio da
geração de emprego e renda. Esta-
mos no páreo”, comemorou Rose.
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Chapa quer fortalecer a OAB
e dar voz aos advogados

Integrantes da chapa “Muda OAB – sua voz, sua vez”, liderada
por Vivian Previde, estiveram ontem na redação e foram
recebidos pelo diretor Evaldo Vicente (à esquerda)

A Tribuna

A chapa “Muda OAB - sua
voz, sua vez”, encabeçada pela ad-
vogada Vivian Previde, que dispu-
ta a presidência da 8ª subsecção
da OAB Piracicaba, quer fortale-
cer a entidade e, ao mesmo tempo,
dar voz aos advogados. Foi o que
garantiu a candidata Vivian Pre-
vide, que esteve em visita à Tri-
buna Piracicaba, na tarde de on-
tem (4), acompanhada pelos ad-
vogados Paula Filzek, Paulo Nar-
dino, Gerson Marcelino, Thiago
Alencar, que compõem a chapa, e
da assessora Daniele Amaral.

A eleição na OAB acontecerá
no próximo dia 25 de novembro e
o mandato é de três anos, com ges-
tão 2022-2024, e três chapas dis-
putam o pleito. A chapa “Muda
OAB - sua voz, sua vez” represen-
ta oposição a atual gestão da sub-
seção de Piracicaba. Para Vívian
Previde,  “o continuísmo  dentro
das instituições sempre foi preju-
dicial e a história nos prova isso.
Na OAB Piracicaba, o mesmo gru-
po se sucede há anos na direção é
agora pretende o quarto manda-
to. Certamente, isso afastou a OAB
dos mais de 2.500 advogados que
atuam em Piracicaba e região.
Queremos uma Subsecção para to-
dos esses profissionais. Além das
nossas propostas serem muito mais
voltadas para as necessidades dos
advogados e advogadas, a alter-
nância na direção é fundamento
para democracia e oxigenação”.

A chapa é composta ainda
por Paula Flizek (vice-presiden-
te); Gerson Marcelino, secretá-
rio geral; Paulo Nardino, secre-
tário adjunto, e Thiago de Alen-
car, candidato a tesoureiro. O
candidato ao Conselho Estadual
por Piracicaba é Max Pavanello.
A chapa conta com o apoio da
professora Patrícia Vanzolini e de
Leonardo Sica, que concorrem,
respectivamente, à presidência e
vice na Seccional da OAB-SP.

De acordo com a candidata
Vivian Previde, a chapa “Muda
OAB- sua voz, sua vez” traz em
seus membros a diversidade que a
diretoria da entidade deve repre-
sentar, com advogados das áreas
trabalhista, empresarial, cível e
penal. “Além de serem advogados
sem cargos na gestão anterior.
Portanto, é a garantia de novas
ideias e novas ações à frente da
entidade na defesa da advocacia
e da nossa sociedade”, defende.

Para Vivian Previde,  “a nos-
sa proposta para mudar a OAB
inicia com sete pilares formados
na democracia: defesa de prer-
rogativas, valorização dos hono-
rários e suporte ao jovem advo-
gado. Vamos lutar para que a
OAB recupere o protagonismo e
respeito junto a advocacia e so-
ciedade”, completa a candidata,
que está bastante animada com
a receptividade e apoios que vêm
recebendo de colegas de classe.

MMMMMUSCLECONTESTUSCLECONTESTUSCLECONTESTUSCLECONTESTUSCLECONTEST

Fitpira vai reunir 700 fisiculturistas na cidade
Divulgação

Musclecontenst 2020, em Campinas

Dias 6 e 7 de novembro, cer-
ca de 700 atletas do fisicultu-
rismo de todo o Brasil estarão
reunidos no Clube Sindicato dos
Metalúrgicos em Piracicaba
para o primeiro Musclecontest
Fitpira 2021, o maior evento re-
gional de São Paulo. O grande
número de competidores, inclu-
indo exibição de nomes consa-
grados do esporte como Franci-
elle Mattos, campeã no Mr.
Olympia EUA 2021, reflete o
crescimento exponencial da mo-
dalidade no Brasil, que passou
de 3 para mais de cem profissio-
nais nos últimos quatro anos. Bo-
dybuilding, Classic Physique,
Men’s Physique, Bikini, Wellness,
Figure e Women’s Physique serão
as categorias disputadas que tem
pesagem sábado, e prévias mais
finais nas 10 horas de provas
programadas para o domingo.

Neste sábado e domingo, Pi-
racicaba será o epicentro dos cor-
pos definidos no Brasil com um
desfile de atletas dedicados e bron-
zeados no Clube Sindicato dos
Metalúrgicos. O Musclecontest Fit
Pira, já na estréia, é uma das mai-
ores competições amadoras de fi-
siculturismo do Brasil e a maior
regional já realizada no estado de
São Paulo com 700 atletas dividi-
dos nas sete categorias tradicio-
nais: Bodybuilding, Classic Phy-
sique, Men’s Physique, Bikini,
Wellness, Figure e Women’s
Physique. Ao todo, serão 10 ho-
ras de evento no domingo, com
início às 10h, mas as atividades
de pesagem, orientações e concen-
tração já começam um dia antes.

ESPECIAL — Um dos des-
taques desta competição é a pre-
sença dos maiores nomes naci-
onais do esporte para uma exi-
bição especial, entre eles, Fran-
cielle Mattos, campeã da cate-
goria wellness no Mr. Olympia
2021, a Copa do Mundo do es-
porte que acontece nos EUA.
Além dela, Rodrigo Aruokca,
Lucas Lage, Isamara Santos,
Larissa Coelho, Gabriel Zacane-
lli, Lucas Coelho, Vitor Chaves,
Gustavo Bico, Isa Pecini e Ange-
la Borges também fazem parte do
time de estrelas que subirão ao
palco em Piracicaba para mostrar
a alta performance do esporte.

A estreia de novas compe-
tições pelo país faz parte de
uma agenda que cresceu ver-
tiginosamente nos últimos
quatro anos para os atletas
brasileiros do fisiculturismo.
Até 2018, quando a National
Physique Committee, NPC,
chegou ao Brasil, - maior or-
ganização do esporte dos EUA
e a única entidade amadora
reconhecida pela IFBB Profes-
sional League, liga profissio-
nal que assina eventos como
o Mr. Olýmpia,- eram apenas
três os atletas profissionais do
esporte, e duas a três chances
por ano de alcançarem uma
vaga para o mundial nos EUA.
Hoje, o Brasil tem mais de 100
profissionais e levou 23 atle-
tas para o Mr. Olympia 2021,
um recorde histórico no espor-
te. “O fisiculturismo foca no
bem-estar, saúde física e men-
tal, e cerca de 80% das doen-
ças podem ser prevenidas
com exercícios e alimentação
saudável. Esses eventos aca-
bam por inspirar milhões de
pessoas no nosso país” diz

Tamer El-Guindy, Presidente
Musclecontest Internacional,
que desde 1988 assina eventos
internacionais amadores res-
peitados em todo o Mundo, e
que há quatro anos também
atua no Brasil, ele também é
Diretor Executivo da NPC e tem
na bagagem dois Mr. USA.

Em 2022 a modalidade
quebrará outro recorde no Bra-
sil, serão 18 as competições
qualificatórias para o Mr. Olým-
pia EUA, e mais de 50 shows
amadores do esporte, seme-
lhantes a este de Piracicaba, fa-
zendo do país o segundo país
no Mundo em número de opor-
tunidades de acesso ao mun-
dial, atrás apenas dos donos
da casa. Ainda segundo Tamer,
“O Brasil se tornou uma potên-
cia no esporte desde a chega-
da da NPC e da Musclecon-
test com recorde de audiên-
cia e de atletas profissionais
consagrando-se no país e cha-
mando atenção no Mundo”.

“Eu acompanho os basti-
dores do fisiculturismo no Bra-
sil há 20 anos e quando a NPC

chegou ao país e trouxe mais
competições qualificatórias
reconhecidas pela liga inter-
nacional, uma porta jamais
vista se abriu para os nossos
atletas que hoje tem mais
oportunidades para atingirem
seus objetivos profissionais e
realizarem o sonho de pisar
no palco do Mr. Olýmpia, por
exemplo, e tudo começa com
etapas regionais, como essa
de Piracicaba”, explica Emer-
son Alberton sobre a nova fase
do esporte. Ele é o CEO da SC
Fitness, produtora especi-
alizada que há três anos “gla-
mourizou” aos moldes inter-
nacionais as provas da moda-
lidade transformando-as em
shows, e é Diretor Artístico da
franquia Musclecontest Inter-
nacional, que desde 1988 as-
sina eventos internacionais
amadores respeitados em
todo o Mundo, e que há quatro
anos também atua no Brasil. In-
formações:  https://www.muscle
contest internat ional .com/
2021-MUSCLE-CONTEST-
PIRACICABA-EVENT.php

AGENDA

A nova fase do fisiculturismo no Brasil

Com a redução dos casos de
Covid-19 na cidade, a partir do
próximo dia 8/11, segunda-fei-
ra, a Farmácia Municipal Piraci-
camirim, que atendia em sala na
Central de Fisioterapia, retoma
suas atividades em seu espaço de
origem, montado ao lado da
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Farmácia Piracicamirim retoma atendimento
UPA Piracicamirim, na rua Rio
Grande do Norte, 135, das 8h às
17h, de segunda à sexta-feira.

Em abril de 2019, devido à
intensidade da pandemia, a Pre-
feitura montou o Centro de Tria-
gem do Coronavírus ao lado da
UPA Piracicamirim e, assim, foi

necessário fazer a mudança da
farmácia para a Central de Fisio-
terapia (que fica a 400 metros da
atual unidade). “Foi um momen-
to difícil e que agora se mostra
controlado, por este motivo, deci-
dimos retomar a atividade da far-
mácia em seu local de origem, ao

lado da UPA Piracicamirim, de-
volvendo a praticidade na reti-
rada dos medicamentos pelos pa-
cientes da região”, lembrou Ana
Raquel Passari Faggin de Castro,
diretora do Departamento de As-
sistência Farmacêutica da Secre-
taria Municipal de Saúde.

Representantes de organiza-
ções dos setores público, privado
e do terceiro setor reuniram-se
na manhã desta quinta-feira (4),
com o vereador Pedro Kawai
(PSDB), para acertar detalhes do
evento “Novembro Azul: um
olhar azul para a vida”, que será
neste sábado (6), das 8h ao meio
dia, no estacionamento da Câma-
ra Municipal de Piracicaba.

Eles foram conferir os locais
em que serão instalados os stands
de coleta de sangue para a realiza-
ção do exame PSA (Antígeno Pros-
tático Específico), aferição de pres-
são arterial, glicemia e acuidade
visual, além dos serviços de cor-
te de cabelo, esmaltação para
mulheres, e as barracas de café,
água e pipoca. A infraestrutura
para o Novembro Azul, que tam-
bém celebra o Dia Mundial do
Diabetes, envolve disponibiliza-
ção de ambulância e sanitários.

De acordo com Kawai, em
2019, último ano em que o even-
to foi realizado, ainda na Praça
José Bonifácio, foram cerca de
1.200 atendimentos, mas não há
como prever público para esta
edição, apesar do controle da
pandemia da Covid-19 na cida-

PPPPPREVENÇÃOREVENÇÃOREVENÇÃOREVENÇÃOREVENÇÃO

Reunião define detalhes do
evento “Novembro Azul”

Assessoria parlamentar

Evento é organizado por entidades e o vereador Pedro Kawai (PSDB)

de. “Nosso desejo é que possamos
superar os 1.200 atendimentos,
porque isso aumenta as chances
de diagnosticar precocemente vá-
rias doenças, como a diabetes e o
câncer de próstata”, comentou.

O parlamentar reforçou que
todos os protocolos sanitários,
como o uso de álcool em gel e
máscaras, além do distancia-
mento mínimo necessário serão
mantidos, razão pela qual a or-
ganização escolheu o estaciona-
mento da Câmara, que é mais
amplo e permite o controle do
tráfego das pessoas. “Outra
vantagem é que, como o estaci-
onamento da Câmara é coberto,
as tradicionais tendas não se-
rão necessárias, o que reduz o
custo do evento para todos os
nossos parceiros”, observou.

A coleta das amostras de san-
gue seguirá para análise do labo-
ratório parceiro e, na eventualida-
de de qualquer alteração sanguí-
nea, o paciente será comunicado
para encaminhamento médico e
posterior consulta na rede pública
ou em convênios particulares. O
mesmo ocorrerá com os exames
para a detecção da diabetes e
os testes de acuidade visual.
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Autor piracicabano é destaque
em Simpósio Internacional
O livro “O corte - provocações sobre o abate religioso” é foco
de análise em grupo de trabalho com professoras italianas

Divulgação

Ademir Barbosa Júnior (Pai Dermes de Xangô)

Nos dias 08 e 13 de dezem-
bro ocorre o Simpósio Interna-
cional Amar e Mudar as Coisas.
No grupo de trabalho “As subs-
tâncias do sagrado: energia, po-
der e materialidade nas tradi-
ções religiosas e espirituais”, um
dos destaques é o livro “O corte
- provocações sobre o abate reli-
gioso”, de Ademir Barbosa Jú-
nior (Pai Dermes de Xangô).

Lançado em 2020 pelo selo
Pluralidades, o livro aborda o
abate e suas peculiaridades eco-
lógicas, como fundamento religi-
oso e base da segurança alimen-
tar nos terreiros, bem como a
não-utilização dessa prática em
determinados segmentos das re-
ligiões de matriz africana. “É uma
leitura dialética, que desmistifica
o senso comum tanto sobre o uso
quanto sobre a não utilização do
corte nos terreiros. Em ambas as
situações, a sociedade, que tanto
detrata as religiões de matriz afro,
busca se apropriar e subverter os
fundamentos e as práticas.”

Além do autor, compõem o
grupo de trabalho as professoras
italianas Giovanna Capponi (Dou-
tora em Antropologia pela Uni-
versity of Roehampton) e Tiziana
Tonon (Mestra em Antropologia
Religiosa pela Università di Ge-
nova). Tiziana é a tradutora dos

livros de Dermes para o italiano.
“Outro livro meu, traduzido por
ela, foi destaque na Jornada Eu-
ropeia de Tradução, em setembro,
organizada pela Fondazione Casa
America e Associazione Naziona-
le Italiana Traduttori e Interpre-
ti, com representação oficial do
gabinete de tradução da Comu-
nidade Europeia. Fiquei feliz por-
que em minha fala também ex-
planei futuros projetos”, esclarece
o autor, que tem livros traduzi-
dos para inglês, alemão, espanhol
e esperanto, além do italiano.

“Há anos participo de todos
os eventos que posso, como sa-
cerdote ou professor-pesquisa-
dor. A pandemia limitou os con-
tatos ao virtual, mas não redu-
ziu o diálogo”, explica Dermes,
que em outubro ministrou a pa-
lestra de abertura de um semi-
nário para professores da rede
pública de João Pessoa, na Para-
íba, e dirige a T. U. Caboclo Ji-
boia e Zé Pelintra das Almas.

Além dos prêmios recebidos
desde a adolescência, os livros do
autor lhe valeram dois títulos
Doutor honoris Causa pelo con-
junto da obra, em 2018 (MCNG-
IEG, Limeira) e 2019 (Febacla, Rio
de Janeiro). É Mestre em Litera-
tura Brasileira pela USP, onde
também se graduou em Letras,

e titular da cadeira 62 da Acade-
mia Independente de Letras.
Com 79 livros publicados, tem
agendados 23 lançamentos para
2022 e 2023 e está em negociação
de 11 originais, além de novas tra-
duções. “Já publiquei muitos ou-
tros livros, mas nos últimos anos

também retirei alguns de catálo-
go. O processo é constante. ‘O cor-
te’, como vários de meus livros,
está na bibliografia de livros,
dissertações e teses mundo afo-
ra. É um diálogo muito bacana”,
informa o autor. Inscrições para
o Simpósio: amarfogo.com .

O Museu Histórico e Pedagó-
gico Prudente de Moraes, promo-
ve nesta sexta (5), às 19h30, no
auditório Helena Rovay Benetton,
um encontro especial com a Famí-
lia Veneno, com o tema Semeando
a Trajetória dos Saberes da Arte
Circense: Rico Veneno e Família.
A entrada é gratuita e as vagas
limitadas com agendamento e é
obrigatório o uso de máscaras.

O encontro contará com bate-
papo abordando o início e a traje-
tória da família circense, conver-
sas e interação com o público e ex-
posição de fotos do acervo pessoal
da família. No evento, serão en-
tregues exemplares autografados
da obra Circo do Veneno, de au-
toria de Diógenes Donisete Mo-
reira, o palhaço Rico Veneno.

O Circo do Veneno foi criado
na década de 1940, por Osvaldo
Moreira. Era instalado em terre-
nos baldios pelos bairros da cida-
de de Piracicaba e levava entrete-
nimento por onde passava, com
suas peças cômicas e populares.

No encontro no Museu Pru-
dente, também será traçada uma
linha do tempo enfatizando o po-
tencial educativo e transforma-
dor do circo, além de seu aspecto
cultural e lúdico para o imagi-
nário coletivo. As atividades ar-
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Museu promove encontro
com Família Veneno, hoje

Arquivo da Família

Bastidores Circo do Veneno: humor e história

tísticas originadas do circo opor-
tunizam o desenvolvimento da
criatividade, da expressão corpo-
ral e da cooperação ao serem uti-
lizadas como elemento cultural.

Além disso, o público pode-
rá apreciar imagens da trajetó-
ria da família Veneno que retra-
tam o trabalho e as dificulda-
des enfrentadas pelos artistas.

As vagas são limitadas e o
agendamento deverá ser reali-
zado pelo telefone ou e-mail do
Museu. O evento seguirá todos
os protocolos sanitários vigen-
tes, como uso obrigatório de
máscara, distanciamento e dis-
ponibilização de álcool em gel.

SERVIÇO
Encontro Semeando a Tra-
jetória dos Saberes da Arte
Circense: Rico Veneno e
Famí l ia .  Dia 05/11,  às
19h30, no Museu Histórico
e Pedagógico Prudente de
Moraes, rua Santo Antônio,
641, Centro. Agendamentos
podem ser realizados pelo
telefone (19) 3422-3069 ou
pelo e-mai l  mprudente
demoraes@piracicaba.sp.gov.br.
Gratuito. Vagas limitadas.
Acesso a pessoas com defi-
ciência motora, dificuldades
de locomoção e ostomizados
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Docente da Esalq apresenta projeto de acessibilidade
O vereador André Bandeira

(PSDB) recebeu em seu gabinete a
professora Teresa Cristina Magro,
do Departamento de Engenharia
Florestal da Esalq-USP (Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz), e o aluno Eduardo Bue-
no Medici, do curso de Gestão
Ambiental, da universidade, que
falaram sobre a implementação de
um estudo realizado pelos inte-
grantes do LANP (Laboratório de
Áreas Naturais Protegidas).

O LANP desenvolve pesqui-
sas para contribuir com o ma-
nejo de áreas naturais e de lo-
cais de valor histórico e cultu-
ral. E o estudo em questão se re-
fere ao Horto Florestal do distri-
to de Tupi, local em que eles estão
procurando implementar acessi-
bilidade nas trilhas do parque
para que cadeirantes com diferen-
tes tipos de esforço possam usu-
fruir dos encantos do espaço.

O projeto consiste em mapear

a área para fazer o experimento
com cadeirantes em diferentes tre-
chos e declínios para que possam
definir o nível de esforço exigido
e saber se é viável ou não. Logo
após aplicar um questionário de
avaliação e, por fim, elaborar pes-
quisa com os voluntários, em
Tupi, mesmo, e passar com eles nos
trechos definidos para análise se
eles poderão realizar a trilha.

“Eles vieram até mim pedir
informações e orientações sobre
a realidade do cadeirante, bem
como explicar que para o projeto
ser implementado, precisarão ser
realizados experimentos com ca-
deirantes em diferentes trechos
da trilha do parque, para definir
o que deve ser realizado ou alte-
rado para que haja acessibilidade
para todos os níveis de dificulda-
de”, detalhou o parlamentar.

“Achei o estudo interessan-
tíssimo e extremamente valioso,
e coloquei-me inteiramente à

disposição para somar forças
para que, de fato, saia do papel.
Essa é uma demanda pratica-
mente inexistente e é justamen-

Bandeira conheceu projeto que visa acessibilidade no Horto de Tupi

Assessoria parlamentar

te pela falta de espaços acessí-
veis na natureza que essas de-
mandas são raras”, concluiu o
vereador André Bandeira (PSDB).
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VacinaPira tem vagas
para 1ª, 2ª e 3ª doses

O site VacinaPira está com va-
gas disponíveis para agendamento
para 1ª, 2ª e 3ª doses da vacina
contra Covid-19. Para se agendar,
basta acessar o site (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
cadastro/blk_inicial/) e escolher
a opção que deseja. A vacinação
contra Covid-19 no município
não para. De acordo com o Va-
cinômetro do Estado, a Secreta-
ria Municipal de Saúde já apli-
cou mais de 662 mil doses, sen-
do mais de 335 mil primeiras
doses, mais de 302 mil segun-
das doses ou doses únicas e
mais de 24 mil terceiras doses.

VAGAS DISPONÍVEIS - 1ª
dose para pessoas com 18 anos ou
mais; 2ª dose para quem tomou a
1ª dose da CoronaVac/Butantan
até dia 22/10; 2ª dose para quem
tomou a 1ª dose da AstraZeneca/
Oxford/Fiocruz até dia 13/09; 2ª
dose para quem tomou a 1ª dose
da Pfizer até 21/10 (grupo de pes-
soas com 18 anos ou mais); 2ª
dose para quem tomou a 1ª dose
da Pfizer até 16/09 (adolescentes
de 12 a 17 anos); 3ª dose (dose
adicional) para pessoas com 60
anos ou mais que receberam a 2ª
dose há, pelo menos, seis meses;
e 3ª dose (dose adicional) para
pessoas com alto grau de imunos-
supressão que receberam a 2ª
dose há, pelo menos, 28 dias.

1ª DOSE – Para receber a
1ª dose, a pessoa deve compare-
cer ao local de vacinação com,
no máximo, cinco minutos de an-
tecedência com documento de
identificação com foto, CPF e
comprovante de residência em

Piracicaba. É importante ainda
fazer o pré-cadastro no site Va-
cinaJá, do Estado (https://
vacinaja.sp.gov.br/). Vale lembrar
que mesmo com o pré-cadastro a
pessoa só pode ser vacinada com
agendamento pelo VacinaPira.

2ª DOSE – O intervalo en-
tre a 1ª e 2ª doses da vacina Co-
ronaVac/Butantan é de até 28
dias; da AstraZeneca, de 8 se-
manas; da Pfizer para pessoas
com 18 anos ou mais é de 21 dias
e para adolescentes de 12 a 17
anos é de 8 semanas. Para rece-
ber a 2ª dose, a pessoa deve levar
documento de identificação com
foto, CPF, comprovante de resi-
dência em Piracicaba e compro-
vante de vacinação com 1ª dose.

3ª DOSE – Devem fazer
agendamento pelo site VacinaPira
para receber a 3ª dose (dose adici-
onal) pessoas que pertencem a
CRABs (Centros de Referência da
Atenção Básica) e UBSs (Unida-
des Básicas de Saúde). As pessoas
que pertencem às USFs (Unidades
de Saúde da Família) serão con-
vocadas para receber a dose adici-
onal na unidade, como ocorreu
para aplicação da 1ª e 2ª doses.

Para receber a 3ª dose, as
pessoas com 60 anos ou mais de-
vem apresentar documento de
identificação com foto, CPF,
comprovante de residência em
Piracicaba e comprovante de va-
cinação com a 2ª dose ou dose
única. Já as pessoas com alto
grau de imunossupressão devem
apresentar, além desses docu-
mentos já citados, documento que
comprove o estado de saúde.

Para fazer o agendamento da vacina, basta acessar o site VacinaPira

Divulgação

CHARGE



A5
A Tribuna Piracicabana
Sexta-feira, 5 de novembro de 2021

PM APM APM APM APM AMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTMBIENTALALALALAL

Sede administrativa é transferida
pela primeira vez para Piracicaba
Escolha do município é motivada por ser importante centro regional
e maior município entre os 46 atendidos pela 2ª Companhia da PM

A pandemia de Covid 19 ace-
lerou e consolidou um conjunto de
tendências que já estavam previs-
tas no horizonte da economia e le-
vou as micro e pequenas empresas
a um processo de intensas mudan-
ças. Forçados pela crise, os empre-
endedores precisaram repensar os
seus modelos de negócio, digitali-
zar suas vendas e otimizar sua
produtividade. Para 2022, o cená-
rio ainda é de cautela, embora exis-
ta uma tendência de crescimento,
em especial em alguns segmentos
mais seriamente atingidos pela
pandemia, como turismo e econo-
mia criativa. Essas foram algumas
análises feitas pelo economista
José Roberto Mendonça de Bar-
ros e pelo presidente do Sebrae,
Carlos Melles, durante o debate
online promovido pelo Jornal Va-
lor Econômico, na noite de quarta
(03). O objetivo da live foi debater o
tema “Pequenos negócios: cenário
econômico e desafios para 2022”.

Para o economista José Ro-
berto Mendonça de Barros, foi
possível observar, na crise provo-
cada pela pandemia, a capacida-
de de reação das micro e peque-
nas empresas. “Diante das medi-
das de lockdown, os empresários
saíram em busca de soluções para
manterem as empresas em ope-
ração. Muitos descobriram opor-
tunidades fora do segmento em
que atuavam, outros apostaram
na internet e no delivery”, comen-
ta. “Em 2020 e 2021 nós vimos
um crescimento acelerado da di-
gitalização e do trabalho à dis-
tância, que ampliou a fragmenta-
ção do trabalho, abrindo novas
oportunidades para microempre-
endedores individuais, micro e
pequenas empresas”, diz o econo-
mista. Mendonça de Barros des-
tacou a importância das medidas
adotadas em 2020 pelo governo
pela retomada da economia. “No
ano passado houve uma recupe-
ração a partir de julho, agosto...
bastante significativa na ativida-
de econômica e na atividade dos
pequenos negócios. Foi relevante
o auxílio de R$ 600 que, no auge,
chegou a ser pago a 67 milhões de
pessoas. Outros programas alivi-
aram o peso das empresas e nós
também tivemos uma expansão
do crédito, do mercado dos pe-
quenos empréstimos”, rememora.

Ao olhar para 2022, Mendon-
ça de Barros alerta para um cená-
rio que vai exigir ainda mais aten-
ção de todos. Segundo o economis-
ta, o custo da energia (combustí-
veis e eletricidade), somado ao cres-
cimento da inflação e à valoriza-
ção do dólar, com a consequente
alta dos juros, cria um ambiente
que exige enorme cautela. “É im-
portante conduzir as empresas de
forma conservadora e trabalhar
com foco na excelência operacio-
nal e na otimização dos custos do
negócio”, avalia. Ele acrescenta
que a realidade tende a ser bem
diversa, com alguns setores sendo
favorecidos por condições especí-
ficas, como o agronegócio, o turis-
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2022 será desafiador para os
donos de pequenos negócios

mo e a economia criativa. “A pers-
pectiva de boa safra, juntamente
com a ampliação da cobertura va-
cinal, nos leva a acreditar na me-
lhora desses segmentos. Mas, no
quadro geral, a recomendação é
de cuidado, para que não se per-
cam os resultados que muitas em-
presas alcançaram com um alto
custo”, acrescenta o economista.

O presidente do Sebrae, Car-
los Melles, destacou a importân-
cia do trabalho feito pela institui-
ção e pelo governo federal no apoio
às micro e pequenas empresas du-
rante a crise. “As pesquisas mos-
traram, no primeiro momento da
pandemia, que praticamente todos
os pequenos negócios sofreram
perdas significativas de fatura-
mento. Nesse contexto, foram cru-
ciais medidas como o auxílio emer-
gencial, a criação do Fampe e a fle-
xibilização das regras trabalhistas
para conter as demissões e o fe-
chamento de empresas”, comen-
ta. “O Sebrae procurou estabelecer
diversas parcerias para disseminar
a digitalização, ampliar o acesso
ao crédito e qualificar os empre-
endedores”, diz o presidente do
Sebrae. Para dar continuidade a
esse trabalho, Melles cita novas
iniciativas que estão sendo desen-
volvidas pela instituição junto a
grandes marketplaces como Ma-
galu, Amazon, Americanas e Mer-
cado Livre, criando novos merca-
dos para as micro e pequenas em-
presas; além de ações junto às ges-
tões municipais de todo o país para
estimular a prioridade aos peque-
nos negócios nas compras públi-
cas das prefeituras. “No âmbito da
inovação, o Sebrae tem fortalecido
o trabalho dos Agentes Locais de
Inovação, além de programas
como o UP Digital e o Sebraetec,
que ampliam o acesso dos em-
preendedores à inovação. Quere-
mos ampliar a produtividade e
competitividade das micro e pe-
quenas empresas, o que será cru-
cial em 2022”, acrescenta Melles.

Carlos Melles destacou ainda
a importância do Simples Nacio-
nal, que garantiu um conjunto de
benefícios às micro e pequenas
empresas do país. “O Simples, a Lei
Geral da micro e pequena empresa
e o microempreendedor individu-
al foram ações fundamentais que
contribuíram com a formalização
da nossa economia e asseguraram
aos donos de pequenos negócios a
sua cidadania como empreende-
dores. Graças a esses instrumen-
tos, nós pudemos trazer milhões
de brasileiro para a formalidade,
mesmo nesse cenário adverso”,
comemora Meles. Ele comenta que
pesquisas feitas pelo Sebrae apon-
tam que aproximadamente 50 mi-
lhões de brasileiros que ainda não
empreendem, pretendem abrir
uma empresa nos próximos anos.
“O empreendedorismo será a saí-
da da crise para milhões de brasi-
leiros”, diz o presidente do Sebrae.
“Mas é preciso qualificar e apoiar
esses novos empresários nesse
momento tão delicado”, ressalta.
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Local da nova sede passa por adequações para receber a 2ª Companhia

A sede administrativa da 2ª
Companhia do 5º Batalhão da
Polícia Militar Ambiental do Esta-
do de São Paulo será transferida
para Piracicaba. O processo de ins-
talação está em andamento, com
adequações no prédio que abriga-
rá a Sede, localizado no Parque das
Cidades, na Rodovia Geraldo de
Barros. Com a mudança, o muni-
cípio será pela primeira vez sede
do Comando da Ambiental, abran-
gendo 46 municípios do Estado.
Pelotões operacionais permanecem
nos municípios de Rio Claro, Piras-
sununga e São João da Boa Vista.

Segundo Helington Ilgges da
Silva, comandante da 2ª compa-
nhia, é importante que a sede es-
teja no município porque Piraci-
caba é um importante centro re-
gional. “É interessante porque Pi-
racicaba é um grande centro re-
gional e é o maior município dos
46 atendidos. Além de população
e condição econômica, é onde fi-
cam os grandes comandos da
Polícia, como a sede do CPI 9,
Deinter 9 e o Centro de Aviação
da Polícia Militar, além de ter uma
unidade da Polícia Federal. Com
a sede da Polícia Ambiental fica
mais fácil o trabalho e a gestão de
todos os 46 municípios. É uma sede
à altura do município”, disse.

Compõem os municípios que
integram a 2ª Companhia: 1º
PEL (Pirassununga) Araras,
Artur Nogueira, Conchal, Cor-
deirópolis, Engenheiro Coelho,
Espírito Santo do Pinhal, Estiva
Gerbi, Itapira, Leme, Limeira,
Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Piras-
sununga, Santa Cruz da Concei-
ção, Santa Cruz das Palmeiras.
2º PEL (São João da Boa Vista)
Aguaí, Caconde, Casa Branca,
Divinolândia, Itobi, Mococa,
Santo Antônio do Jardim, São
José do Rio Pardo, São João da
Boa Vista, São Sebastião da Gra-
ma, Tambaú, Tapiratiba, Var-

gem Grande do Sul e Águas da
Prata.  3º Pel  (Rio Claro)
Analândia, Águas de São Pedro,
Brotas, Charqueada, Corumba-
taí, Ipeúna, Iracemápolis, Itira-
pina, Mombuca, Piracicaba, Rio
Claro, Rio das Pedras, Saltinho,
Santa Gertrudes, Santa Maria
da Serra, São Pedro e Torrinha.

POLICIAMENTO AMBI-
ENTAL — Segundo informações
do site da Secretaria de Infraes-
trutura e Meio Ambiente, o Polici-
amento Ambiental possui 100 uni-
dades de atendimento integradas
com efetivo de homens e mulheres
dedicados ao policiamento ambi-

ental. Conta com mais de 500 vi-
aturas quatro rodas e náuticas,
além de motocicletas e recursos
de monitoramento por satélites
que vigiam as regiões de inte-
resse e locais de difícil acesso.

Atua de maneira especial nas
regiões de relevante interesse am-
biental, como nas Unidades de
Conservação do Estado, que jun-
tas somam mais de 760 mil hecta-
res. Integrado com a Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente,
o policiamento ambiental promo-
ve o programa Estadual de Conci-
liação Ambiental reconhecido e
aprovado pela sociedade paulista.
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Evinha do Forró abre evento Novembro Azul no Cecan
Mais conhecida como Evi-

nha do Forró, Eva Leoni é na-
tural de Piracicaba e, depois de
ter  a voz aprovada nas Audi-
ções às Cegas do The Voice +,
vai se apresentar no Cecan (Cen-
tro do Câncer) da Santa Casa de
Piracicaba na manhã do próxi-
mo dia 08 de novembro, duran-
te a abertura das atividades alu-
sivas ao Novembro Azul e à pre-
venção do câncer de próstata.

O evento será aberto com pa-
lestra proferida a partir das 8h
pelo médico oncologista André
Augusto de Moraes, que alerta:
‘’Homem, agora é sua vez!”. Se-
gundo ele, mais uma vez, a orien-
tação é para que os pacientes man-
tenham o foco na prevenção.

Segundo André Moraes, abrir
o evento com a presença de Evi-
nha do Forró concede outro perfil
à abordagem do câncer. “As pes-
soas precisam entender que o cân-
cer tem cura, sobretudo quando
detectado em estágio inicial, e vi-
brar com as coisas positivas que a
vida traz de forma a compensar o
estressa provocado pela doença”,
disse o oncologista ao citar o exem-
plo de Evinha. “Ela enfrentou o
câncer e hoje canta, dança e leva
alegria por onde passa”, observou.

Evinha do Forró, 61, conta
que tem muito o que comemo-
rar depois de vencer um câncer
descoberto em 2018 e, em 2021,
realizar o sonho de cantar pro-
fissionalmente. Ela revela que o
nome artístico foi carinhosa-
mente sugerido por Domingui-
nhos. “Fui dar uma 'canja' com
ele, e ele falou: Evinha do For-
ró. Gostei e ficou", recorda.

O amor pela música vem da
infância. "Minha mãe cantava
no circo da minha cidade, meu
tio e meu irmão são músicos.
Papai também gostava muito do
baião. Então, desde criança,
ouço muita música, cresci em um
ambiente musical”, disse.

PROGRAMAÇÃO - Ao fa-
lar da programação do Novem-
bro Azul no Cecan, o oncologis-
ta André Moraes  ressaltou que
o câncer de próstata provoca,
anualmente, a morte de mais de
13 mil brasileiros, sendo consi-
derado o “câncer da terceira
idade” por sua prevalência nos
indivíduos mais idosos, já que
três quartos dos casos registra-
dos no mundo ocorrem em ho-
mens com mais de 65 anos.

Ele lembra que, em sequência
à programação, o psicólogo clínico

especializado em saúde mental
Julio Fonseca falará sobre  “As-
pectos Psicológicos do homem por-
tador de câncer de próstata” a par-
tir das 9 horas do dia 12; em se-
guida, depoimento do paciente
Daltro Souza Silva. Dia 25, às
8h30, tem palestra com a nutrici-

onista e educadora Física Maiara
Souza, que falará sobre  “Vida Sau-
dável – Nutrição e Atividade Físi-
ca”. Encerrando, no dia 30, a par-
tir das 9h, palestra com o Médico
Urologista Annuar Chaguri  e con-
siderações finais com o médico
oncologista Fernando Medina.
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Caphiv desenvolve atividades interdisciplinares e integrais
O Caphiv (Centro de Apoio

aos Portadores do HIV/AIDS e He-
patites Virais) desenvolve ações in-
terdisciplinares para atender as
atenções integrais de seus residen-
tes. Enquadrada como Instituição
de Longa Permanência – ILP,
atende atualmente 30 pacientes
em vulnerabilidade social e em
sua grande maioria com os vín-
culos familiares rompidos. Os re-
sidentes são de ambos os sexos,
com idade entre 33 e 71 anos,
sendo 80% portadores de déficit
de capacidade funcional.

Entre as atividades desenvol-
vidas pelo Caphiv estão atendimen-
to psicológico, suporte social, exer-
cícios físicos, atendimento médico
interno e externo, fisioterapia, cui-
dados de enfermagem 24 horas,
atenção odontológica, atenção
farmacêutica, atividades cultu-
rais e de lazer, passeios externos
e inserção nos cursos profissiona-
lizantes do Centro de Artes e Ofí-
cios – CAOF, do bairro Jaraguá.

Os resultados mostram que,
a partir desta abordagem biopsi-
cossocial, os residentes do Caphiv

obtiveram melhoras em sua capa-
cidade funcional, recuperação da
integridade, menor índice de desi-
dratação e desnutrição, diminui-
ção de conflitos pessoais e dimi-
nuição de sintomas depressivos.

É o caso do residente Gilberto
Lima Neves, que veio de Recife, é
cadeirante e exercia a profissão de
padeiro. Com o objetivo de estimu-
lar sua integração e garantir uma
maior qualidade de vida, estão sen-
do desenvolvidas diversas ativida-
des, entre elas a panificação.

Gilberto está no Caphiv há 4
meses e diante desta atuação de-
sempenhada pela entidade, sua
evolução é vistosamente perceptí-
vel. “A ideia partiu de nossa cozi-
nheira, a Tia Soninha, e foi rapi-
damente aceita pela equipe. O Gil-
berto sempre que nos conta sobre
sua profissão, se emociona e, por
isso, sugerimos dele fazer hoje os
nossos pães que foram servidos no
lanche da tarde”, conta Paulo So-
ares, presidente da entidade.

Diante de todo o exposto, é
fácil concluir que o Caphiv cum-
pre importante função social e esta

atuação garantiu ao Caphiv o cer-
tificado de única entidade promo-
tora dos Direitos Humanos da re-
gião metropolita de Piracicaba. “É
reconfortante vermos a alegria e a
evolução deles desde a implanta-

ção destas ações de atenção inte-
gral. Objetivamos a garantia de
uma maior qualidade de vida a
partir de ações pautadas em mé-
todos científicos, na ética e no hu-
manismo”, finaliza Soares.

Caphiv é uma entidade enquadrada como
ILP (Instituição de Longa Permanência)

Divulgação

Evinha teve a voz aprovada nas audições às cegas do The Voice+
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Piracicaba recebe projeto
“Maria Esther Bueno”

Fruto de uma parceria entre
a Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam), As-
sociação Atlética Banco do Bra-
sil (AABB) e Instituto Tênis, co-
meça neste mês (novembro) o
projeto Massificação Maria Es-
ther Bueno. O projeto tem como
objetivo oferecer às crianças de
7 a 12 anos, matriculadas em es-
colas da Rede Pública de Ensino,
a iniciação correta e eficiente à
modalidade tênis. Essa é a pri-
meira vez que o município recebe
o projeto, realizado há seis anos
via Lei de Incentivo ao Esporte.

As atividades têm início em
novembro, com as aulas de capa-
citação e o projeto-piloto. A primei-
ra ação está agendada para a pró-
xima segunda-feira, 08/11, a par-
tir das 14h30, na sede da AABB
(avenida José Trevisan, 1.001, no
Jardim Abaeté). Na ocasião, será
realizada a formação continuada
aos professores de educação físi-
ca da Pasta - o evento é aberto a
todos os docentes da rede pública
de ensino interessados. Não é ne-
cessário se inscrever para partici-
par. Já o programa de massifica-
ção nas escolas está previsto para
começar em março de 2022.

A coordenação do projeto em
Piracicaba será feita pelo profes-
sor Marco Antonio Faggin, en-
quanto o processo de formação

continuada será conduzido pelo
professor Marcelo Motta, do Ins-
tituto Tênis. Para o projeto-piloto,
estão confirmados os representan-
tes da Escola Estadual Professora
Jaçanã Altair Pereira Guerrini e
da Escola Estadual Moraes Bar-
ros - as duas escolas receberão
material esportivo para o desen-
volvimento da modalidade. Mais
informações sobre o Instituto
Tênis estão disponíveis no site
www.institutotenis.org.br.

O projeto de massificação
Maria Esther Bueno é realizado
via Lei de Incentivo ao Esporte e
está no sexto ano de execução.
Ao todo, mais de 30 mil crianças
já foram impactadas em cerca de
20 cidades espalhadas pelas cin-
co regiões do país. "A proposta é
levar o esporte para dentro da
escola e contribuir para o desen-
volvimento das crianças, algo
que vai muito além do aspecto
competitivo", afirmou o secretá-
rio de Esportes, Hermes Balbino.

SERVIÇO
Projeto Massificação Maria
Esther Bueno - Formação
Continuada. Data: 08/11, às
14h30. Na AABB - avenida
José Trevisan, 1.001, no Jar-
dim Abaeté. Realização: Se-
lam, AABB e Instituto Tênis.
Informações: (19) 3403-2648.
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Bebel afirma que aprovação é um
golpe contra os credores da União
“Cerca de 30% dos precatórios referem-se a aposentadorias, salários e indenizações
por falecimento e invalidez”, informa a deputada estadual Professora Bebel (PT)

Continuidade
Olá, alvinegros apostólicos

romanos, sejam sempre bem vin-
dos ao nosso espaço semanal,
totalmente democrático e livre de
qualquer amarra. Aqui meu ami-
go não existe quem financie mi-
nhas opiniões e atitudes, sou
dono de minhas palavras e ações!

O glorioso XV de Piracica-
ba já iniciou as ações visando
dar sequencia no planejamen-
to para a próxima temporada.
O presidente e o núcleo de fu-
tebol se reuniram e o trabalho
já começou alguns nomes já
não fazem mais parte do elen-
co do Nhô-Quim, e novidades
ainda estão por acontecer.

Na primeira lista já assina-
ram sua rescisão: Matheus
Martins, Ítalo e Juninhoque
encerrou a data do emprésti-
mo, Willian Anicete e Matheus
Lagoa que não tiveram seus
contratos renovados. Essa lista
pode aumentar dependendo de
empresários, acertos salariais e
propostas de outros clubes.

Já deixei clara minha po-
sição a respeito do planeja-
mento aqui mesmo em nosso
espaço de A Tribuna, na rá-
dio Difusora e em bate papos
das redes sociais, para mim o
melhor caminho seria manter
toda comissão técnica, o execu-
tivo de futebol e pelo menos, no
mínimo de 60% a 70% do elen-
co atual, fazendo contratações
pontuais para a série A2.

Quando dizemos “pontual”
me refiro propriamente em joga-
dores de mais qualidade técnica

para algumas posições que de-
terminam o desfecho de uma
partida, jogadores que já estão
com algumas decisões de cam-
peonatos no Curriculum, e não
ficaria nervoso em partidas de-
cisivas, aonde o emocional é mais
importante que qualquer outro
predicado que o atleta possa ter.

Um bom zagueiro com raça
e liderança nata para dividir com
Maurício Ramos os gritos para a
defesa e meio campo, um volan-
te estilo Felipe Melo para elevar
o índice de comprometimento da
equipe em campo, um meia de
criação rápido e experiente ao
estilo André Cunha para caden-
ciar a partida conforme a neces-
sidade e um atacante brigador e
forte bem parecido com Lucio
Flávio mesmo, o restante uma
mescla de juventude e experiên-
cia nos lados do campo, o goleiro
já está muito bom Beliato.

Sabemos que o mercado da
bola é difícil e muitas vezes
“sujo”, e que impera as chanta-
gens e as “negociatas” para que
alguns atletas de maior quali-
dade possa vir jogar em deter-
minados clube de pequeno in-
vestimento, mas acredito nesta
administração do Nhô-Quim,
em seu presidente e muito no
executivo de futebol Marco
Gama, até que se prove o con-
trário realizou um bom traba-
lho pelos clubes que passou e
aqui mesmo no alvinegro. Do
resto que ainda figura por lá
basta “não atrapalhar” que
já estará ajudando muito!

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

Para a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), a aprovação da
chamada “PEC do caolote” é um
duro golpe contra aqueles que
aguardam o pagamento de seus
precatórios (dívidas) pela União.
“Cerca de 30% dos precatórios re-
ferem-se a aposentadorias, salári-
os e indenizações por falecimento
e invalidez”, diz a parlamentar.
Precatórios são títulos que repre-
sentam dívidas que o governo fe-
deral tem com pessoas físicas e
empresas, provenientes de deci-
sões judiciais definitivas. Quando
a decisão judicial é definitiva, o
precatório é emitido e passa a fa-
zer parte da programação de pa-
gamentos do governo federal.

O texto da PEC aprovado  pela
Câmara dos Deputados na madru-
gada de ontem (4), em primeiro
turno, por 312 votos a 144, limita
o pagamento de precatórios para
o próximo ano será de R$ 40 bi-
lhões, menos da metade dos cerca
de 89 bilhões previstos. O restante
da dívida do precário será rolada

para os próximos anos. Este espa-
ço para mais gastos será usado,
entre outras coisas, para bancar o
Auxílio Brasil — o programa soci-
al que substituirá o Bolsa Família
— até o fim de 2022, ano em que o
presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) tentará a reeleição. Ain-
da não está definido o que aconte-
cerá com o programa depois.

Bebel diz que “triste que 25
parlamentares de partidos su-
postamente de oposição, como o
PDT e o PSB, embarcaram na
escolha eleitoreira do presidente
Jair Bolsonaro, cujo governo tem
se mostrado não ter preocupa-
ção com a vida e com os mais
pobres. O PDT, inclusive, optou
por orientar a bancada a seguir
a diretriz do governo. “Orgulho
de fazer parte de um partido, o
PT (Partido dos Trabalhadores),
que se opôs, como vem se opon-
do, à tragédia que Bolsonaro
está criando no país para se man-
ter no poder”, escreveu a parla-
mentar em suas redes sociais.

Divulgação

Para a deputada estadual Professora Bebel, triste é que
partidos como PDT e PSB embarcaram na proposta eleitoreira
de Bolsonaro, que não tem compromisso com os mais pobres

AAAAADOLESCENTESDOLESCENTESDOLESCENTESDOLESCENTESDOLESCENTES

Seminário propõe debate sobre medidas socioeducativas
O Seame (Serviço de Apoio

ao Adolescente com Medida So-
cioeducativa de Piracicaba) e a
Pasca realizam em novembro,
entre os dias 09 e 11, o I Semi-
nário de Medidas Socioeduca-
tivas de Piracicaba. O evento
será realizado de forma online,
com transmissão pelo Youtube,
no Canal Pasca Piracicaba.

A programação prevê a reali-
zação de três sessões, com início
às 14 horas e previsão de término
às 15h30. Serão tratados temas li-
gados ao conceito e à operaciona-
lização da socioeducação, as rela-
ções entre a adolescência e as me-
didas socioeducativas e uma análi-
se panorâmica da aplicação de me-
didas no estado e no município.

A sessão de abertura, no dia
09, terá o tema “Socioeducação:
compreender para operacionali-
zar”, com mediação da psicóloga

Andressa Oliveira, orientadora
de medida do Seame. Os pales-
trantes serão a psicóloga, mes-
tre e doutora em psicologia Cyn-
thia Bisinoto, docente e pesqui-
sadora da Unb (Universidade de
Brasília) e a socióloga e doutora
em sociologia Liana de Paula,
professora da Unifesp (Univer-
sidade Federal de São Paulo).

A mesa sobre o tema “O Ado-
lescer e a medida socioeducativa”,
no dia 10, terá mediação da psicó-
loga Priscilla Nicolau, orientado-
ra de medida do Seame. Os expo-
sitores serão a pedagoga e douto-
ra em educação Luciana Haddad,
docente da Unimep (Universida-
de Metodista de Piracicaba) e
UFRJ (Universidade Federal do
Rio de Janeiro) e a psicóloga e
especialista em saúde mental in-
fantojuvenil Sara Figueiredo.

Na terceira e última sessão, dia

11, será abordado o tema “Retrato
estadual e municipal das medidas
socioeducativas", com mediação da
psicóloga Danielle Assumpção, co-
ordenadora do Seame. A sessão
terá como palestrantes o sociólogo,
assistente social e mestre em Servi-
ço Social Edson Silva e a assistente
social Veridiana Ricci, diretora do
Departamento de Proteção Social
Especial de Média e Alta Complexi-
dade da Smads (Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social de Piracicaba).

O evento é gratuito e aberto a
todos os interessados, mas há ne-
cessidade de inscrição prévia, que
pode ser feita pela Internet, medi-
ante o preenchimento de formulá-
rio eletrônico (Link: https://
forms.gle/PYJQCqZireY7JdN5A)
disponível nos perfis da Pasca Pi-
racicaba no Facebook e Instagram.
Durante as sessões será aferida a

presença, também por meio eletrô-
nico, para posterior emissão de
certificados aos participantes.

Esta é a primeira vez que o
Seame promove um evento desta
natureza, com o objetivo de deba-
ter com a comunidade temas liga-
dos ao desenvolvimento do seu
trabalho. A iniciativa conta com
apoio da Smads (Secretaria Muni-
cipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social de Piracicaba), da
Prefeitura Municipal de Piracica-
ba e da Skylar, que produzirá le-
gendas durante as sessões, o que
permitirá maior acessibilidade.

O Seame executa as medidas
socioeducativas de Liberdade
Assistida e Prestação de Servi-
ços à Comunidade junto a ado-
lescentes autores de ato infraci-
onal e suas famílias. O serviço é
desenvolvido por meio de parceria
público-privada com a Smads.
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Palestra on-line discute a corrupção no Brasil
A Escola do Legislativo “An-

tônio Carlos Danelon – Totó Da-
nelon”, da Câmara Municipal de
Piracicaba, promoveu na quinta-
feira (21) a palestra: “O problema
do Brasil é a corrupção?”. Com di-
reito a certificado de participa-
ção, o evento aconteceu de for-
ma on-line, via Zoom e Youtube.

A atividade trouxe como
principais pontos de aborda-
gens as questões: A corrupção
explica todos os males do Bra-
sil? Mas o que é corrupção? Quem
é suscetível a ela? Ela tem a ver
com o caráter das pessoas ou
com as estruturas e incentivos?
Como podemos combatê-la?

Como facilitadores, estive-
ram presentes o professor do
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São
Paulo (IFSP), campus de Piraci-
caba, Adelino Francisco De Oli-

veira; o escritor e doutor em his-
tória social pela PUC-SP, Rafael
Gonzaga e o doutor em Ciência
Política pela USP e mestre em
Economia Pública, Tiago C. La-
zier. A conversa foi mediada
pelo coordenador da Escola, ve-
reador Pedro Kawai (PSDB) e
teve a participação da diretora do
órgão, vereadora Silvia Morales
(PV) do mandato coletivo ‘A Ci-
dade É Sua’, também participou.

Para Tiago Lazier, a democra-
cia é uma questão fundamental
para toda sociedade moderna con-
temporânea que necessita ser pra-
ticada. “É interessante observar-
mos que o elemento básico fun-
dante da democracia, antes de
pensarmos em deliberação e em
tomada de decisões é o diálogo,
algo que tem acontecido pouco”.

De acordo com o economis-
ta, o debate político sobre a cor-

rupção é sempre muito central:
“Dentro do Brasil, às vezes, pare-
ce que discutir política é discutir
corrupção, mas não é bem assim.
Em outros países democráticos, a
corrupção nem sempre tem essa
centralidade para o debate, claro
ela aparece e é importante, nem
sempre é tão central”, disse.

O professor Adelino de Oli-
veira ressaltou que, de um modo
geral, a sociedade tende a redu-
zir ou mesmo a simplificar o sig-
nificado da palavra corrupção.
“Às vezes temos uma visão limi-
tada do que é corrupção, além de
uma tentativa de se naturalizar a
corrupção, como uma dimensão
natural das pessoas”, pontuou.

Ele ressaltou que a cor-
rupção não é somente o des-
vio de dinheiro público mas,
na verdade, o contraponto da
ética. “Corromper é tirar a in-

tegridade de algo, então quan-
do se tem um projeto de soci-
edade e esse projeto não se re-
aliza, significa que esse proje-
to foi corrompido”, enfatizou.

Adelino de Oliveira explica
que é possível saber que um pro-
jeto não é bom e que se desvia
de uma visão integral de socie-
dade quando se faz uma leitura
a partir do prisma da ética, pa-
lavra de origem grega que pode
ser traduzida como “justiça”.

“Uma sociedade que produz
pobres é uma sociedade do ponto
de vista estrutural, corrupta e que
produz injustiça. Se a corrupção
é aquilo que destrói a ética, a po-
breza é a expressão de uma socie-
dade que não consegue viver a di-
mensão da justiça”, ressaltou.

A íntegra da palestra pode
ser assistida no YouTube, no ca-
nal da Escola do Legislativo.

Divulgação

NOVA VIATURA
O prefeito Luciano Almeida
participou, na manhã de on-
tem (4), da entrega de uma
nova viatura ao 16º Grupamen-
to de Bombeiros (GB) de Pira-
cicaba. A cerimônia aconteceu
na base da corporação, no
bairro São Judas, e, além do
prefeito estiveram presentes o

tenente-coronel da PM, Harley
Washington Ferreira, coman-
dante do 16º GB, o vereador
Josef Borges, e membros da
corporação. Luciano deu a pri-
meira partida simbólica na vi-
atura, uma Auto Bomba de Sal-
vamento (ABS)-16110, e co-
nheceu o seu funcionamento.
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Município vai adquirir laptops
para cerca de 18 mil alunos
Secretaria de Educação investe em tecnologia como ferramenta de aprendizagem
com aquisição de 4.000 dispositivos, que funcionarão como laboratórios móveis

Fotos: Divulgação

Juliana Possignolo, diretora da Escola Municipal Professora
Elizabeth Consolmagno Cruz, ressaltou a necessidade
de investir em tecnologia na educação

Sandra Souza, diretora da Escola Municipal Professor
Fábio de Souza Maria, comentou da importância do uso
de tecnologias no desenvolvimento das crianças

A Prefeitura do Município
de Piracicaba, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação,
está investindo na compra de
laptops educacionais destinados
ao uso em sala de aula dos cerca
de 18 mil alunos dos anos inici-
ais do Ensino Fundamental.

São 4.000 dispositivos, que
serão distribuídos em forma de
laboratórios móveis. Cada escola
receberá a quantidade de equipa-
mentos de acordo com o número
de alunos matriculados e caberá
às equipes gestoras organizar o
cronograma de uso. O pregão irá
acontecer ainda esse ano e terá o
investimento máximo estimado em
R$ 11.209.667,00, e objetiva equi-
par as escolas para o uso de mo-
dernos recursos didáticos com vis-
tas à melhoria da qualidade da
educação oferecida aos alunos
atendidos pela Rede Municipal.

“Esse investimento significa
um passo fundamental na melho-
ria da educação de nossas crian-
ças, com o uso de ferramentas tec-
nológicas que modernizam o pro-
cesso de ensino e aprendizagem.
De um lado, os professores terão à
disposição uma variedade de al-
ternativas de ensino, de outro, as
aulas deverão ficar mais atraen-
tes para os alunos ao substituir a
lousa por um laptop de uso indivi-
dual”, explica o secretário munici-
pal de Educação, Gabriel Ferrato.

São equipamentos desenvol-
vidos para uso educacional, com
foco em aplicativos disponíveis na
nuvem, possibilitando que o mes-
mo conteúdo abordado em sala de
aula esteja disponível para alunos
e professores em qualquer local,
por meio de um computador, ta-
blet ou celular com acesso à inter-
net. Durante a aula, os alunos po-
derão realizar atividades diversas
sobre um tema em estudo, como
pesquisas, produção e edição de
textos, acesso a conteúdo multi-
mídia, em atividades individu-
ais ou projetos colaborativos para
o desenvolvimento de habilidades
digitais, fundamentais diante
das demandas sociais atuais.

O contexto da pandemia in-
tensificou o uso das ferramentas
tecnológicas no processo de ensi-
no e aprendizagem, tornando ne-
cessário o uso do ambiente virtual
para alunos e professores. Nesse
sentido, o uso dessas ferramentas

O secretário de Educação, vice-prefeito Gabriel Ferrato dos Santos,
falou sobre o investimento em tecnologia para a educação

na educação deve ser visto como
uma nova metodologia de ensino,
que possibilita a interação digital
das crianças com diversos conteú-
dos, tornando o processo educati-
vo mais dinâmico e eficiente.

A diretora da Escola Munici-
pal Professor Fábio de Souza Ma-
ria, Sandra Regina de Souza, fa-
lou da importância do uso de tec-
nologias no desenvolvimento das
crianças. “O trabalho com laptops
educacionais nas escolas auxiliará
o desenvolvimento das competên-
cias digitais tão necessárias para o
desenvolvimento integral das cri-
anças. Será uma estratégia inova-
dora e que contemplará principal-
mente crianças que não têm acesso
a computadores em casa. Agrega-
rá muito à proposta de trabalho da
Rede que é ofertar ensino e desen-
volvimento de excelência para to-
dos os alunos”, ressaltou Sandra.

Ainda segundo a diretora, a
aquisição é um ganho e mais uma
das estratégias comprometidas da
Rede no trabalho com as crianças.
“É um ganho, especialmente nesse
momento em que, ao enfrentarmos
uma pandemia tão grave, as fer-
ramentas tecnológicas tornaram-
se indispensáveis em nossa vida e
as escolas integrarão essa forma-
ção em seus currículos de ma-
neira definitiva, preparando os
alunos para a vida e todas as
suas transformações”, observou.

Juliana Possignolo, diretora
da Escola Municipal Professora
Elizabeth Consolmagno Cruz, res-
saltou o quanto a pandemia mos-
trou a necessidade de tornar a
educação mais tecnológica. “Os
laptops educacionais na escola
serão de grande importância
para integrar a tecnologia, tão
presente no nosso dia a dia, às
ações pedagógicas que desenvol-
vemos no âmbito escolar. A pan-
demia foi pedagógica em nos
mostrar o quão importante é o
acesso à tecnologia e o quanto ele
pode otimizar o preparo das aulas,
a aprendizagem dos alunos e o en-
volvimento das famílias”, disse.

Para uso dos equipamentos,
os professores receberão forma-
ção específica, sob a coordena-
ção da equipe de Formação Pe-
dagógica, com o apoio técnico da
Divisão de Informática e Tecno-
logias Educacionais da Secreta-
ria Municipal de Educação.

IIIIIDENTIDADEDENTIDADEDENTIDADEDENTIDADEDENTIDADE

Escola do Legislativo debate
representatividade negra

Reprodução/Internet

Wellington Camargo, ator e
produtor cultural, reforça que a
representatividade nas artes
cênicas “não é algo dado”

Com o objetivo de discutir a
diversidade racial nas artes cê-
nicas, a Escola do Legislativo da
Câmara Municipal de Piracica-
ba promoveu na tarde desta
quarta-feira (3) a roda de con-
versa: “Presença negra e sua re-
presentatividade no teatro”.

Realizada de forma on-line, a
atividade possibilitou ao público
interagir com artistas e produto-
res de teatro e, assim, discutir es-
tratégias visando ampliar a parti-
cipação do negro nas artes cênicas.

Mediado pelo jornalista e
chefe do Departamento de Comu-
nicação Social da Câmara, Rodri-
go Alves, o bate-papo insere-se
num ciclo de conversas cujo
mote é o mês da consciência ne-
gra, celebrado em novembro.

Para a atriz de teatro e edu-
cadora Eva Prudêncio, uma das
participantes da conversa, o tea-
tro deve ser encarado não apenas
como uma forma de entretenimen-
to, mas sim como um instrumen-
to político: “O teatro é um provo-
cador. Ele não tem que ser o solu-
cionador das mazelas do mundo,
mas o teatro é uma ferramenta
que tem esse poder de espelhar a
realidade e, a partir disso, trans-
formá-la. “Teatrar” nada mais é,
penso eu, do que a possibilidade
de afetar e ser afetado e, sobretu-
do, o teatro é um instrumento po-
lítico, justamente porque ele pode
ser um agente transformador de
realidades. Eu penso que aquele
que não compreende e não com-
preendeu o teatro como instru-
mento político está enganado, está
na trajetória errada", diz Eva.

José Antonio da Silva, conhe-
cido como Antônio Chapéu, ator e
diretor de teatro, destaca que o
negro, ao longo do tempo, con-
quistou mais espaços nas artes cê-
nicas. No entanto, ele relembra
que, no início de sua carreira, há
39 anos, eram raros os negros no
teatro e, em número muito menor,
aqueles em posições de mando e
coordenação: “Você tinha que
marcar o chão, dizer que era um
negro e que tinha competência, ti-
nha que matar vários leões por dia.
As pessoas olhavam e compara-
vam. Se você está numa posição
de mando, o olhar redobra, quase
um desprezo do tipo: como esse
cara está ai?!”, relembra Chapéu,
que desde 1987 coordena o setor
de teatro do Núcleo Universitário
de Cultura da Universidade Me-
todista de Piracicaba (Unimep).

Para além de uma conquista
individual, ocupar espaços anteri-
ormente reservados quase que ex-
clusivamente a atores e diretores
brancos abre portas para toda uma
nova geração. É o que diz a tam-
bém diretora, atriz e produtora
cultural Thaís Dias, piracicabana
formada em 2009 pela Escola Li-
vre de Teatro de Santo André e
que, atualmente, reside em São
Paulo: “Ter visto artistas negros

se destacando me dava um vis-
lumbre de que era possível, de que
existia um lugar para mim também.
Esse lugar da representatividade é
de absurda importância. Uma cri-
ança preta ver uma professora pre-
ta, ver uma artista negra, olhar e
ver que o seu cabelo é igual ao da
artista, que o corpo tem o mesmo
tom de pele, abaixo ou acima, exis-
te uma conversa, uma proximida-
de, um flerte de encantamento”.

De forma semelhante, We-
llington Camargo, ator e produtor
cultural e que atualmente está à
frente de um documentário sobre
a ex-vereadora Madalena, morta
de forma violenta no início deste
ano, reforça que a representativi-
dade nas artes cênicas não é algo
dado, mas um campo em constan-
te disputa: “ele é sempre um pro-
cesso de reafirmação. O negro, vira
e mexe, a gente está tendo que pro-
var alguma coisa. Às vezes não é
nem uma condição externa, mas
uma condição interna, já que mui-
to da sociedade foi construída para
que pessoas pretas, os corpos pre-
tos, fossem alvos. (...) O que esta-
mos discutindo hoje são questões
relativas à perpetuação e manu-
tenção das pessoas negras nesse
cenário brasileiro, que está sem-
pre querendo subalternizar as
funções. Então, se o negro faz, ele
tem que fazer mais, e se é preto e
mulher precisa fazer mais ainda,
tem que se desdobrar ainda mais. E
essas questões estão dentro do nos-
so cotidiano", destaca Wellington.

E para garantir que esses es-
paços de representatividade sejam
mantidos e ampliados, os partici-
pantes foram unânimes em desta-
car a importância das políticas pú-
blicas direcionadas para o fomento
da cultura, em especial nas perife-
rias das cidades: “teatro modifica
a vida e, neste momento, faltam
políticas públicas nesse sentido
também. As crianças, os morado-
res das periferias, hoje, estão des-
cobertos destas políticas públicas,
do teatro”, resume Eva Prudêncio.

A palestra completa pode
ser vista no canal do YouTube
da Escola do Legislativo.
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Depoentes apontam irregularidades
em contrato da “PPP do Esgoto”
Parceria Público-Privada (PPP) é comentada pelo chefe da divisão de
manutenção do Semae, Claudir Lupinacci, e pelo jornalista Edvaldo Brito

Comissão parlamentar de inquérito retomou as oitivas ontem

Davi Negri
A CPI (Comissão Parlamen-

tar de Inquérito) do Semae (Servi-
ço Municipal de Água e Esgoto)
retomou suas oitivas nesta quin-
ta-feira (4), com investigações so-
bre as possíveis irregularidades da
autarquia. A Comissão recebeu os
depoentes Claudir Lupinacci, ser-
vidor público do Semae e chefe do
setor de manutenção, e o jornalis-
ta Edvaldo Brito, que relataram
irregularidades no cumprimento
do contrato da PPP (Parceria Pú-
blico-Privada) entre a Mirante, a
antiga Águas do Mirante, e o Se-
mae. A Comissão é formada pela
vereadora Rai de Almeida (PT), pre-
sidente, vereador Anilton Rissato
(Patriota), relator, e pelo vereador
Thiago Ribeiro (PSC), membro.

O primeiro depoente ouvido
foi Claudir Lupinacci, que é servi-
dor do Semae há 43 anos. O depo-
ente relatou problemas na entrega
da estação elevatória no bairro
Vem Viver pela Mirante durante a
gestão passada. O chefe do depar-
tamento de manutenção disse que
não recebeu a estação porque cons-
tatou que não havia condições
para ser entregue. “Fui verificar
ela (a estação elevatória) e não
tinha nada, não tinha hidráuli-
ca, era só a construção feita, não
tem como receber alguma coisa
se não tem nada”, comentou.

Claudir Lupinacci disse que
existe o registro da falta dos equi-
pamentos necessários para o rece-
bimento em relatório redigido pelo
depoente na época. Claudir afir-
mou ainda que foi enviado uma
segunda vez para fazer o recebi-
mento da estação. “De novo não
tinha nada. Tinha apenas dois ca-
nos”, declarou. O vereador Anil-
ton Rissato, relator da Comis-
são, questionou se o servidor

considera uma ação de “má fé” a
não entrega da estação. “Não te-
nho prova. Se foi isso eu não ga-
ranto”, respondeu o depoente.

O vereador Thiago Ribeiro,
membro da Comissão, também
questionou se o depoente tinha
conhecimento sobre possível
desligamento de bombas du-
rante à noite pela Mirante. “Nós
vemos que o ribeirão está escu-
ro, mas não temos como pro-
var isso”, disse Claudir.

DEPOIMENTO - Edvaldo
Brito, segundo entrevistado da oi-
tiva, apresentou um extenso rela-
tório com pesquisas sobre falhas
no contrato da PPP e sua execu-
ção. O estudo é resultado de uma
apuração privada, promovida pelo
depoente. As irregularidades são
discutidas em diversos tópicos, que
apresentam questões como o não
cumprimento de prazos contratu-
ais, investimento do Semae em re-
cursos para controle de perdas,
que deveria ser subsidiado pela
Mirante, entre outras. “O Semae

não investe e a Águas (Mirante)
não faz o papel dela”, disse.

O documento lido pelo de-
poente ainda aponta para as con-
sequências da isenção de paga-
mento do serviço de água de ór-
gãos como igrejas, hospitais par-
ticulares e prefeitura. De acordo
com a pesquisa, as isenções so-
mam mais de 700 milhões de re-
ais de 1996 até 2021. A vereado-
ra Rai pontuou que a comissão
está em processo de verificação
de alguns tópicos levantados pelo
relatório e agradece as novas
contribuições. “As cláusulas não
podem favorecer apenas um
lado”, defendeu a parlamentar.

A vereadora Ana Pavão (PL)
destacou a necessidade de se
cumprir contratos. “Contratos só
existem para serem cumpridos,
quando não são cumpridos pre-
cisam ser cortados para que não
prejudiquem o cidadão”, desta-
cou. O vereador José Antônio Pe-
reira, o Zezinho Pereira (Demo-
cratas), acrescentou que “se o Se-

mae continuar caminhando as-
sim vai acabar na falência”.

A CPI também apresentou um
áudio de conversa pessoal entre
Brito e o servidor do Semae conhe-
cido por Alex. No áudio, anexado
ao depoimento, Brito afirma que
sabe de ações irregulares de funci-
onários da autarquia, como cobrar
pagamentos para não cortar a
água e ligações clandestinas, e afir-
ma que não denunciou ninguém.

O depoente justificou que o
áudio é uma parte de uma con-
versa extensa e está descontextu-
alizada. “Quando eu dizia que ti-
nha informações de funcionários
que cometiam atos de irregularida-
de, eu estava falando do próprio
Alex”, disse. De acordo com Brito,
existe uma sindicância averiguan-
do as ações desse funcionário.

O vereador Gustavo Pom-
peo (Avante) relatou que exis-
tem denúncias no MP (Minis-
tério Público) de “funcionári-
os com comportamento nebu-
loso dentro da autarquia”.

LLLLLIMPEZAIMPEZAIMPEZAIMPEZAIMPEZA

Mirante: poda de árvores
revitaliza entorno de parque

Após solicitação do vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL), a Se-
dema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente) ini-
ciou nesta quarta-feira (3) os ser-
viços de poda de árvores em toda
extensão da avenida Maurice
Allain, principal via de acesso ao
Parque do Engenho Central e em
todo o complexo do Parque do
Mirante. Em outubro, o parla-
mentar visitou o complexo,
acompanhado pelo secretário titu-
lar da pasta, Alex Gama Salvaia.

“Trata-se de um importan-
te serviço, tendo em vista a ne-
cessidade de poda das árvores e
supressão de alguns galhos po-
dres, que apresentavam riscos
de acidentes, em todo o comple-
xo do Parque do Mirante e na
avenida Maurice Allain. Essa
ação visa melhorar a iluminação
do local, garantir maior seguran-
ça e evitar possíveis acidentes,
tendo em vista o risco que os ga-
lhos podres ofereciam aos visitan-
tes do local” destaca Trevisan.

Durante sua visita no com-
plexo do Parque do Mirante e
Engenho Central, o parlamentar
enfatizou os trabalhos que estão
sendo realizados no local, pela
equipe de colaboradores do En-
genho Central, sob responsabili-
dade da Semac (Secretaria Mu-

nicipal da Ação Cultural) e com
apoio da Semob (secretaria mu-
nicipal de Obras) e Sedema.

SINALIZAÇÃO - A pedido
de Trevisan Jr., a Semuttran (Se-
cretaria Municipal de Trânsito e
Transporte) realizou os serviços
de sinalização de solo de vagas
de estacionamento, idoso e defi-
ciente, faixa de pedestres e setas
indicativas em toda extensão da
avenida Maurice Allain, visando
garantir maior segurança aos
motoristas que por ali transitam.

Trevisan Jr. também ressal-
ta ser o autor da solicitação de
reativação da fonte, além da ma-
nutenção e pintura da marqui-
se, ambos localizados na Praça
Antônio Benites, na entrada do
Mirante. Além disso, Trevisan
Jr. aponta a reativação da anti-
ga base da Guarda Civil e a pin-
tura das muretas do Mirante.

“Agradeço os trabalhos da
Sedema, de poda de árvores em
todo o complexo do Parque do
Mirante, assim como, da Se-
muttran, pelos serviços de si-
nalização de trânsito, que so-
mado às ações da Semac, visam
garantir melhores condições de
segurança, conservação e lim-
peza deste importante recanto
turístico, de lazer e espaço his-
tórico-cultural”, finalizou.

Parlamentar enfatizou os trabalhos que estão sendo realizados

Assessoria parlamentar
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Comissão sugere mais rigor em subcontratação
Foi apresentado, na tarde desta quinta-feira (4), documento com a conclusão dos trabalhos e que agora será encaminhado ao Ministério Público

Apresentação do relatório final da CPI da Merenda aconteceu ontem

Fabrice Desmonts

A CPI da Merenda sugere,
em seu relatório final, maior ri-
gor na fiscalização das empre-
sas que são subcontratadas
para o cumprimento de contra-
tos firmados junto ao poder pú-
blico. O documento foi apresen-
tado na tarde desta quinta-fei-
ra (4), na Câmara Municipal de
Piracicaba, e agora será encami-
nhado ao Ministério Público, que,
caso entenda necessário, pode
abrir um inquérito para apurar
possíveis irregularidades no con-
trato firmado entre a Nutriplus e
a Prefeitura, o que motivou a in-
vestigação feita no Legislativo.

“Não temos objeção ao fato de
que qualquer empresa venha a ter
relacionamento comercial e preste
serviços públicos, a partir de con-
tratos firmados com a Prefeitura
ou com qualquer órgão de gover-
no. Mas é preciso que elas sejam
fiscalizadas com rigor, para evitar
que problemas como o que ocorre-
ram na cidade, voltem a aconte-
cer”, avaliou o relator da CPI da
Merenda, vereador Acácio Godoy
(PP), vice-presidente da Câmara.

O relatório da CPI aponta que,
a partir da análise e cruzamentos
de dados – obtidos por depoimen-

tos de funcionários, diretores da
empresa Nutriplus, em diligências
nos endereços das empresas sub-
contratadas e leitura do contrato
com a Prefeitura – “há falhas no
processo de fiscalização, assim
como no acompanhamento das
questões contratuais”, assinala.

Foram apontadas recomen-
dações ao Executivo, como a exi-
gência de capacidade técnica e fi-
nanceira para subcontratação,
“que deve ser objeto de atenção
por parte do administrador” e
ainda destaca que é “inadmissí-
vel a ‘quarteirização’ das parce-
las tecnicamente mais complexas
ou de valor mais significativo” do
serviço que foi contratado. Tam-
bém sugere a criação de cláusula
no edital que traga a obrigatorie-
dade de visitas técnicas periódi-
cas tanto às empresas licitantes
quanto às subcontratadas.

O relatório analisa que exis-
te, no formato do edital para con-
tratação da merenda, “uma gran-
de facilidade para que pessoas
sem vínculo e sem capacidade ope-
racional e financeira” assumam o
controle de empresas “sem que
ninguém se manifeste sobre isso,
a fim de assumir parte de contra-

tos de prestação de serviços con-
trolados pela empresa licitante”.

Para evitar que isso ocorra,
a CPI sugere ao Executivo que seja
exigida documentação social e
técnica de todas as empresas sub-
contratadas, e que realize inspe-
ções nas sedes e/ou filiais e, ain-
da, crie cláusula para explicitar
no edital que, para a ‘quarteiriza-
ção’, deve haver como objeto a
comprovação técnica de 30% do
exigido para a empresa licitante.

Contra o uso excessivo de adi-
tamentos de contratos, a CPI tam-
bém recomenda fixar no ordena-
mento interno que o pregão para
licitação do objeto fique aderente
para o período de três meses antes
do final do prazo de 60 meses. “Ao
constatar 56 meses de contrata-
ção de prestação de serviços, a
Administração terá o dever de
publicar em Diário Oficial uma
nova concorrência”, detalha o
relatório final da comissão.

A recomendação encaminha-
da pela CPI à Administração Mu-
nicipal também envolve instituir
processos para adequar o volume
de celebração de parcerias à capa-
cidade gerencial e operacional do
poder público para avaliar as em-

presas contratadas. Indica, ainda,
aos conselhos de Educação e de
Segurança Alimentar que apresen-
tem aos órgãos e instituições pú-
blicas sugestões para se melhorar
os editais e contratos de licitações.

TRABALHISTAS – No re-
latório final, a CPI da Merenda
detalha que, até 27 de setembro
deste ano, apurou 103 deman-
das judiciais trabalhistas nas
quais a Nutriplus integrava o
polo passivo como devedora
principal ou devedora solidária
de alguma outra subcontrata-
da. O diretor da empresa, Ig-
nácio de Moraes Júnior, infor-
mou já terem sido pactuados
acordos de 26 das ações ajuizadas,
num total de R$ 167.390,00.

O empresário ainda notifi-
cou a comissão parlamentar so-
bre a absorção das empresas Ali-
mentare e Sapore pela própria
Nutriplus, de modo a assegurar
o pagamento aos credores por
parte das subcontratadas com o
patrimônio da empresa licitante.

Em diligência, a comissão
também verificou, junto à Justi-
ça do Trabalho, a programação
de um futuro mutirão de conci-
liação a ser realizado exclusiva-

mente para os credores da Nu-
triplus, com o objetivo de acele-
rar os pagamentos das dívidas.

O presidente da CPI, vereador
Cássio Luiz Barbosa, o Cássio
“Fala Pira” (PL), destacou a atua-
ção dos assessores dos parlamen-
tares. “Eu quero agradecer a de-
dicação de todos para fazer um
trabalho de excelência”, definiu.

Membro da CPI, vereador
Paulo Camolesi (PDT), também
enfatizou o volume de informa-
ções assimiladas no âmbito dos
trabalhos. “Tivemos apoio dos

servidores da Casa, o que foi fun-
damental”, disse, ao destacar a
atuação da chefe do Departa-
mento Jurídico e de Transparên-
cia, Laura Checoli, e o servidor
do Legislativo, Sandro Silveira.

Com a conclusão do relató-
rio e o envio ao Ministério Pú-
blico, a comissão agora se orga-
niza para pedir a suspensão do
expediente dos trabalhos legis-
lativos durante reunião ordiná-
ria para fazer a leitura do docu-
mento aos outros parlamentares,
em data ainda a ser definida.

PPPPPARADAARADAARADAARADAARADA LGBTQIA+ LGBTQIA+ LGBTQIA+ LGBTQIA+ LGBTQIA+

Edição local terá evento no Teatro do Engenho
Por conta da Pandemia da

Covid 19, a Parada da Diversi-
dade e do Orgulho LGBTQIA+
de Piracicaba, tradicionalmen-
te realizada em novembro, pela
ONG Casvi, ainda não poderá
ser realizada da forma conven-
cional neste ano. Diante disso,
os organizadores do evento pro-
moverão um evento cultural no
Engenho Central, neste próximo
domingo (7), a partir das 19
horas, que tem como tema “A
Parada não pode parar: diver-
sidade e resistência!”, que abor-
dará as vidas LGBTQIA+ que,
infelizmente, ainda sofrem mui-
to preconceito e discriminação
no País, além de fazer retrospec-
to das edições do evento em Pi-
racicaba, e conta com o apoio
do mandato da deputada esta-

dual Professora Bebel (PT). A
entrada é franca e os ingressos
estarão disponíveis na bilhete-
ria do Teatro, a partir das 18h.

O jornalista Anselmo Figuei-
redo conta que a organização da
Parada da Diversidade e do Or-
gulho LGBTQIA+ de Piracicaba,
pela ONG Casvi, em parceria com
Semac (Secretaria Municipal da
Ação Cultural), desde 2007, com
organização e produção sua,
aproveitará a data da Parada de
2021 para realizar um grande
Evento Cultural no Teatro do
Engenho Erotides de Campos.

O evento, como explica An-
selmo Figueiredo, trará para Pi-
racicaba artistas da cena LGB-
TQIA+ do Estado de São Paulo.
Entre eles terá o show da canto-
ra lésbica negra Marília Corrêa e

Banda, de Campinas, que abrirá
o evento, às 19 horas. Como a
ONG Casvi não pode fazer as eli-
minatórias para o concurso “Diva
da Parada” este ano, Anselmo
Figueiredo convidou as Drags
que já foram vencedoras, entre
2013 e 2019 (7ª e 13ª edição da
Parada de Piracicaba) para par-
ticiparem do “Concurso Super
Diva da Parada de Piracicaba”.

Serão cinco drags que apre-
sentarão performances de estilos
bem diferentes: Hemylly Lupon
(Campinas), Pink Fairy (São Car-
los), Drag Verona (Campinas),
Kyara Freitas (Sorocaba) e Mikae-
lla Kalliwell (Limeira), além da
apresentadora do evento, que
também performa na abertura, a
Drag Queen Thalita Petrovanni,
ator e performance de Campinas.

Após a escolha da Super
Diva da Parada LGBTQIA+ de
Piracicaba, a ONG Casvi encer-
ra o evento com homenagens a
personalidades, com a entrega
do prêmio “Respeito a Diversi-
dade e Cidadania LGBT de Pi-
racicaba e Região”. A família da
ex-vereadora trans Madalena,
assassinada neste ano, em Pira-
cicaba, estará presente para re-
ceber uma homenagem póstuma.

O evento conta ainda com
apresentações especiais da can-
tora não binária Rhuiiz, de Pi-
racicaba; do violoncelista Abner
Tofanelli, de São José do Rio
Preto, e da DJ Lari Mori. DJ
residente da Parada LGBTQIA+
de Piracicaba, Marília Corrêa e
banda, que se destacam no ce-
nário musical de Campinas, por
apresentar um repertório auto-
ral marcante com letras fortes e
conteúdo crítico social, além de
interpretações singulares de
clássicos da MPB, da música pop
e da black music nacional, tam-
bém participará do evento.

Sempre presente em even-
tos e espaços culturais, Marí-
lia é destaque nos bares da ci-
dade onde a música ao vivo
tem retornado com a redução
dos números da pandemia. A
artista alia qualidade vocal e
um timbre de voz únicos a
uma seleção de músicas impe-
cável, o que cativa o público.

ASSINE
E

ANUNCIE:
2105-8555
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Magic Paula fará a palestra
de abertura da feira on-line
A 1ª Feira da Empregabilidade também acontecerá nos períodos
da manhã/tarde, por meio das plataformas do Zoom, de 8 a 12/11

A ex-jogadora de basquete
Magic Paula fará palestra de
abertura da 1ª Feira On-line de
Empregabilidade, no dia 08/11,
segunda-feira, às 19h30, no au-
ditório da Fumep (Fundação
Municipal de Ensino), com o
tema Esporte e os Atuais Desafi-
os do Mercado de Trabalho. No
dia 09/11, terça-feira, é a vez de
Pedro Chamochumbi abordar o
tema Inovação e Tecnologia. Já
no dia 10/11, quarta-feira, Jefer-
son Munhoz vai tratar sobre as
Novas Competências do Profis-
sional de Hotelaria Pós-Covid-19.
Todas as palestras serão trans-
mitidas pelo canal da Prefeitu-
ra de Piracicaba no Youtube.

Magic Paula é uma das atle-
tas mais vitoriosas da história do
basquete feminino brasileiro e
uma das principais jogadoras da
modalidade em todos os tempos.
Entre seus principais títulos, ven-
ceu o Campeonato Mundial, os
Jogos Pan-Americanos e conquis-
tou uma medalha de prata nos

Jogos Olímpicos. Jogou profissi-
onalmente por 28 anos, sendo 22
deles pela Seleção Brasileira, onde
estreou aos 14 anos. Foi escolhi-
da a Atleta do Ano pelo Comitê
Olímpico Brasileiro em 1997 e in-
tegra o Hall da Fama do Basque-
te Feminino desde 2006 e o Hall
da Fama da Federação Interna-
cional de Basquete desde 2013.

Na sua carreira após deixar
as quadras, Paula se tornou uma
gestora esportiva e empreendedo-
ra social. Especialista em adminis-
tração esportiva e do terceiro se-
tor, criou o Instituto Passe de
Mágica, destinado a crianças e
adolescentes nas cidades de São
Paulo, Piracicaba e Diadema.

Com formação pela Universi-
dade Metodista de Piracicaba (Uni-
mep), Fundação Getúlio Vargas
(FGV), Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA), Trevisan Esco-
la de Negócios e Comitê Olímpico
Brasileiro (COB), também ocupou
os cargos de diretora do Centro
Olímpico de Treinamento e Pes-

Magic Paula vai tratar sobre
a relação do esporte com
os desafios do mercado

quisa da Prefeitura de São Pau-
lo, secretária nacional de Espor-
te de Alto Rendimento do Minis-
tério do Esporte e coordenadora
de Gestão de Esporte de Alto Ren-
dimento da Cidade de São Paulo.

INSCRIÇÕES - A 1ª Feira
da Empregabilidade também
acontecerá nos períodos da ma-
nhã/tarde, por meio das plata-
formas do Zoom, de 8 a 12/11,
oferecendo 170 vagas de traba-
lho em empresas situadas em Pi-
racicaba, além de oportunidades
de requalificação profissional. As
inscrições gratuitas poderão ser
realizadas até 06/11 no site
semdettur.piracicaba.sp.gov.br.

As oficinas serão transmiti-
das pela plataforma Zoom, sen-
do assim, no ato da inscrição as
pessoas precisam entrar num
grupo de Whatsapp e permane-
cer nele até a data de realização
das oficinas. Será por meio do
grupo no Whatsapp que as pes-
soas receberão os links para en-
trar na Plataforma Zoom.

AAAAAVVVVV. R. R. R. R. RIOIOIOIOIO C C C C CLARLARLARLARLAROOOOO

Novos semáforos começam a
ser implantados em avenida

A Prefeitura de Piracicaba
iniciou esta semana a instalação
de novos semáforos na rotató-
ria da avenida Rio Claro, aten-
dendo a uma solicitação feita no
início do ano, através da Indi-
cação 929/2021, de autoria do
vereador Pedro Kawai (PSDB).

A pedido de moradores dos
bairros Vila Fátima e Jardim Pri-
mavera, Kawai solicitou, à época,
a presença de engenheiros e técni-
cos da Semuttran (Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes), na rota-
tória de acesso à rodovia Fausto
Santomauro (SP-127), proximida-
des do Zoológico Municipal.

Ele ouviu motoristas e pe-
destres da região, que fornece-
ram toda a fundamentação que
motivou a visita técnica, cujo
objetivo foi verificar alternativas
para controlar melhor o trânsi-
to, principalmente nos horários

Assessoria parlamentar

Indicação foi feita em janeiro pelo vereador Pedro Kawai (PSDB)

Divulgação

BOITUVA GRILL SUL
Inaugurada há quase um
ano, a Gril l Sul é um dos
mais destacados pontos da
gastronomia de Boituva, pró-
ximo a Sorocaba. Com um
cardápio variado e carnes de
qualidade, tem atraído turis-
tas de toda região, inclusive
de Piracicaba. “Estamos aqui
há um ano, e tem sido mara-
vilhoso, podermos dizer que
servimos em nossa cidade a
melhor qualidade de carne
do País, com prioridade para
nossos clientes e amigos, e
temos visto o sucesso do
nosso trabalho”, comenta o

Divulgação

DOAÇÃO
O empresário Orman Fortuna,
do Supermercado Fortuna,
doou ao Banco de Alimentos
sete quilos de carne, que fo-
ram levadas ao líder comuni-
tário no Bosques do Lenhei-
ro, Joarez Oliveira: "Joarez

sempre foi um parceiro que
ajudou muitas famílias no
Bosques, gratidão ao Orman
Fortuna pelo apoio", destaca o
evangelista Francys Almeida,
um dos fundadores e apoia-
dores do Banco de Alimentos.

gerente Airton Lara, que re-
cebeu a visita de um grupo
de piracicabanos liderados
pelo ativista partidário Fran-
cys Almeida. “Quando meu
sócio propôs esse desafio,
eu acreditei que poderia dar
certo, mas realmente tem
sido acima das minhas ex-
pectat ivas, e estamos de
portas abertas para turistas,
em especial os da Região de
Piracicaba, e com parceria
do jornal A Tribuna Piracica-
ba”, comentou Cláudio Faus-
tino, um dos sócios e funda-
dores da Grill Sul Boituva.

USF ANHUMAS
O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) participou, na quarta-
feira (3), da inauguração da
nova USF (Unidade de Saú-
de da Família) do bairro rural
de Anhumas, denominada de
“Augusto Dias Corrêa”. A uni-
dade atende cerca de dois
mil moradores, o que corres-
ponde a média anual de 13
mil atendimentos, entre con-

sultas médicas, de enferma-
gem e odontológicas. “Trata-
se de uma antiga reivindica-
ção da comunidade de Anhu-
mas, ter uma nova e ampla
unidade, possibilitando me-
lhores condições de trabalho
aos profissionais e conse-
quentemente melhor quali-
dade no atendimento da po-
pulação” disse Trevisan Jr.

Assessoria parlamentar

de “pico” em que caminhões pe-
sados que entram e saem da em-
presa ArcelorMittal, provocam
congestionamento no local.

Uma das reclamações dos
motoristas e dos pedestres, foi
o tempo muito curto dos semá-
foros, o que provavelmente tam-
bém deverá ser resolvido pelos
técnicos do controle de trânsi-
to. “Pessoas com dificuldades
de locomoção e idosos são os
mais prejudicados com o tempo
reduzido dos semáforos”, obser-
vou o parlamentar. Ele lembrou
que nem todos os motoristas res-
peitam a prioridade dos pedes-
tres, e isso coloca em risco a inte-
gridade física dessas pessoas.

O vereador espera que, com
a instalação dos novos equipa-
mentos, espera-se que haja redu-
ção no número de acidentes e que
os pedestres consigam realizar a
travessia com mais segurança.
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-
nual 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

FALECIMENTOS

CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE 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 comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, sala, área de ser-
viço e 1 vaga coberta. Contato (19)
983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PI-
RACICABA - com 5 cômodos mais
quarto para passar roupa, lavan-
deria cobertura mais quarto de
ferramentas. Piscina infantil, ter-
reno 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 propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, 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 PE-
DRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO no cheque o ou car-
nê, aumento de score, nome sujo,
libero do SPC e Serasa. Compro dí-
vida 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, cami-
nhonete, caminhão e trator. Ana-
liso restrições. Aumento de sco-
re. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permu-
ta. Av.: Renato Wagner, 770. Tele-
fone e Whatzapp (19) 3372-9484 e
(19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005,
gasolina, super econômico, ma-
nual, completo, impecável. Tra-
tar  pe lo  ce lu lar  (19)  9 .9705-
5588. Valor: R$ 22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE  chevro le t  c lass ic
2013 com 4 portas 15000+ as-
sumir parcelas - maiores infor-
mações 19 991911944.
------------------------------------------
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.
------------------------------------------

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO “SANS SOUCI”

Na qualidade de Síndico do Condomínio Edifício “Sans Souci”,
pela presente convocamos V.S.ª para participar da Assembleia
Geral Ordinária do Condomínio Edifício “Sans Souci”, sito nesta
cidade de Piracicaba, à Rua Alferes José Caetano, n.º 1.128,
bairro Centro, a realizar-se no dia 04/12/2021, no endereço do
Condomínio (salas do fundo do prédio), às 8:30 horas, em pri-
meira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos
votos cabíveis a todos os condôminos e em segunda convoca-
ção que se fará 30 (trinta) minutos após a primeira instalação
que se dará com qualquer número de condôminos  presentes,
a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
a) Prestação de Contas do Período 2020;
b) Apreciação e votação do orçamento para o exercício seguinte;
c) Determinação dos honorários do síndico(a);
d) Discussão sobre a cobrança de taxa condominial das salas
comerciais do pavimento térreo;
e) Discussão e aprovação do aterramento elétrico do prédio;
f) Outros Assuntos de Interesse Geral do Condomínio;
g) Eleição do Síndico(a) e subsíndico(a)para o próximo biênio;
h) Eleição do Conselho Fiscal para o próximo biênio;
Os interessados em concorrer aos cargos de síndico(a) e
subsíndico(a) deverão preencher formulário que deverá ser reti-
rado na administradora do condomínio, sito nesta cidade de
Piracicaba, Estado de São Paulo, à Rua Alferes José Caetano,
1.181, Centro, e entregá-lo na própria administradora devida-
mente preenchido, sob protocolo, impreterivelmente até as 17:00
hs do dia 02/12/2021, devendo constar no referido formulário já
a chapa completa dos cargos de síndico(a) e subsíndico(a),
não sendo considerado candidato os formulários entregues
após este prazo.
Os interessados em concorrer aos cargos do Conselho Fiscal
deverão se inscrever na própria assembleia.
Só poderão votar e serem votados os condôminos que estive-
rem quites com suas obrigações condominiais.
Encarecemos a presença dos senhores condôminos à assem-
bleia ora convocada, podendo V. S.ª se fazerem representar por
procuradores devidamente constituídos. Em caso de ausência,
ficam todos obrigados a aceitar o que for deliberado, como táci-
ta concordância.
Atenciosamente,

Piracicaba, 04 de novembro de 2021.

APARECIDO ANDREA COPOLI
SÍNDICO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO “SANS SOUCI”

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está reaberta a Licitação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 10/2021 - Processo nº 2.462/2021 - Objeto: Obra de fecha-
mento do complexo Esportivo Bordadão, com fornecimento de mão de obra, mate-
riais e equipamentos. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Os envelopes dos licitantes
com a documentação e a proposta deverão ser entregues no Departamento de
Compras e Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até às 11h00
do dia 22/11/2021.  O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 22/11/
2021, na Sala de Abertura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta
cidade. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e
Licitações, ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas São
Pedro, 04 de novembro de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

SR. ANTONIO FORTI faleceu ante-
ontem, nesta cidade, contava 90
anos, filho dos finados Sr. Phelippe
Forti e da Sra. Erminia Malosso, era
casado com a Sra. Zoraide Vila Nova
Forti; deixa os filhos: Soeli Forti Pur-
cini, casada com o Sr. Aparecido A.
Purcini; Solange Forti; Sandra Ap.
Forti; Rosangela Maria Forti, casa-
da com o Sr. Manuel Pereira de Fa-
ria; João Augusto Forti; Antonio
Forti Filho; Luiz Claudio Forti e Fa-
biana Forti. Deixa netos, bisnetas,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 13h30 do
Velório do Cemitério Municipal de
Iracemápolis/SP, para a referida
necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. VANIA CRISTINA PERES fa-
leceu anteontem, nesta cidade,
contava 41 anos, filha do Sr. Sa-
muel Peres, já falecido e da Sra.
Sonia Maria Borelli Peres; era ca-
sada com o Sr. Raphael Lopes;

deixa o filho: Lucas Samuel Peres.
Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o féretro
às 10h30 do Velório da Saudade,
sala 07, para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE ANTONIO PALAURO fa-
leceu anteontem, nesta cidade,
contava 73 anos, filho dos finados
Sr. Jose Palauro e da Sra. Adelina
Durrer Palauro. Deixa irmãos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, às
17h00 no Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

LEANDRO ALVES SOUSA faleceu
anteontem, na cidade de São Pe-
dro/SP, contava 38 anos, filho do
Sr. Laudemiro Alves de Sousa, já
falecido e da Sra. Lindaura de
Abreu Lima, era casado com a Sra.
Givalda Vicente Valentin Sousa;

deixa os filhos: Leonardo Vicente
Sousa e Rhavi Eduardo Vicente
Sousa. Deixa irmãos, sobrinhos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
do Velório Municipal de São Pe-
dro/SP para o Cemitério Municipal
de São Pedro na cidade de São
Pedro/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ELIAS RODRIGUES FAUSTI-
NO faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 86 anos, filho dos
finados Sr. Pedro Rodrigues Es-
cribano e da Sra. Iolanda Faustino
Escribano, era casado com a Sra.
Noemia Martins Rodrigues; deixa
os filhos: Kleber Martins Rodrigues,
casado com a Sra. Eliana Apare-
cida Barbosa Rodrigues; Keila
Martins Rodrigues e Igor Martins
Rodrigues, casado com a Sra. Ka-
rina Rodrigues. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo

saído o féretro às 10h00 da sala
02 do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende, para a referi-
da necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CLAUDINEIA SIMÕES AN-
TUNES faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 41 anos, filha dos
finados Sr. Jose Luiz Antunes e
da Sra. Zelia Rosa Simões, era
casada com o Sr. Luis Carlos de
Jesus; deixa os filhos: Alex Antu-
nes de Jesus; Jorge Luiz Antu-
nes de Jesus, casado com a Sra.
Jessica Gonçalves; Luis Fernan-
do Antunes de Jesus, casado com
Leandro Ferreira do Vale e Kari-
na Eloisa Antunes de Jesus. Dei-
xa neta, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o fére-
tro às 17h00 da sala “03” do Ve-
lório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. MARA ELIANA DE FARIA fa-
leceu anteontem na cidade de Pira-
cicaba, aos 67 anos de idade e era
filha do Sr. Gumercindo de Faria e
da Sra. Neyde da Silva Faria, am-
bos falecidos. Deixa as filhas: Kelly
Eliana de Faria, Ketty Mara de Fa-
ria de Jesus e Beatriz Faria Perei-
ra. Deixa ainda demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 10:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Munici-
pal da Vila Rezende - Sala 01, para

a referida necrópole, onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ERNESTO SEGANTINI faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos
87 anos de idade e era filho do Sr.
Segantini Ferrone Eduardo e da
Sra. Ana Maria dos Santos, faleci-
dos.  Deixa os filhos: Ana Maria
Segantini Beira casada com Ru-
bens Beira, Edna Ap. Segantini de
Carvalho casada com Altino de

Carvalho, Maria Ap. Segantini Ster-
di casada com Sergio Sterdi, An-
gélica Segatini Forti casada com
Alexandre Forti, Claudete Segan-
tini Ribeiro casada com Valmir Ri-
beiro, Osvaldo Segantini casado
com Gilvaneide Segantini, Nadir
Segantini casado com Marta Se-
gantini e Roseli Segantini Oliveira
casada com Walmir Oliveira. Deixa
netos e bisnetos.  O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 17:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
01 para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. CLEYDE RECCHIA MENE-
GHETTI faleceu anteontem na ci-
dade de Piracicaba aos 76 anos de
idade e era viúva do Sr. Attinilo Jose
Meneghetti. Era filha do Sr. Pascho-
al Recchia e da Sra. Maria Ciconi,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Gleisson Meneghetti; Claudia Mene-
ghetti, já falecida; Flavia Meneghetti
Collusso casada com Ronaldo Wal-
ter Collusso. Deixa ainda o neto:
João Pedro Meneghetti Collusso e
demais parentes. O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 13:30 hs
saindo a urna mortuária do Velório
da Saudade - Sala 03, seguindo para
o Cemitério da Saudade, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. CÉLIA MARIA BRAGION fa-
leceu ontem na cidade de Piracica-
ba, aos 53 anos de idade e era filha
do Sr. José Bragion, já falecido e da
Sra. Antônia da Conceição Bragion.

Deixa uma filha: Mariana Bragion
dos Santos Amâncio casada com
Icaro Thiago Righi Amâncio. Deixa
demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade - Sala 07,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. GILDA FERREIRA LIMA fale-
ceu anteontem na cidade de São
Pedro aos 87 anos de idade, e era
filha dos finados Sr. Raimundo No-
nato de Lima e da Sra. Maria Ferrei-
ra Lima. Deixa os filhos: Gerusa e
Francisco Alberto. Deixa netos, de-
mais parentes e amigos. O seu se-
pultamento deu se ontem ás 10:30
hs saindo a urna mortuária do Veló-
rio Memorial Bom Jesus seguindo
para o Cemitério Parque São Pedro
onde foi inumada em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA ANTONIETA PREZOT-
TO MARCHINI faleceu ontem na ci-
dade de Piracicaba aos 63 anos de
idade e era casada com o Sr. Um-
berto Sávio Marchini. Era filha do
Sr. Roque Prezotto e da Sra. There-
zinha José Verdicchio Prezotto,
ambos falecidos. Deixa os filhos:
Natalia Marchini e Murillo Marchini.
Deixa demais parentes e amigos.
O seu sepultamento dar-se-á hoje
as 14:00 hs saindo a urna mortuá-
ria do velório Parque da Ressur-
reição sala Premium, seguindo
para a referida necrópole, onde
será inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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