nizadores. A previsão inicial de
500 pessoas participando online
em cada oficina pela plataforma
Zoom já foram atingidas. Na segunda-feira, a Semdettur divulgará o número final de inscritos.

CONTRATO — I
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semuttran), assinou ontem (6) o novo
contrato emergencial para concessão do transporte coletivo
urbano e do projeto Elevar do
município, com investimento no
valor de R$ 48,7 milhões.
CONTRATO — II
A empresa que apresentou a
melhor proposta comercial para
execução do serviço no município foi a Tupi Transporte Urbano de Piracicaba. O novo contrato emergencial entra em vigor no
domingo e tem validade de até
180 dias ou até a conclusão do
processo licitatório em tramitação. Outro? Só perguntando.
PREFEITURITE — I
Quando uma pessoa é diagnosticada com prefeiturite significa que seu ego está passando por um processo inflamatório, que pode ser causado por
diversos motivos. A principal
causa da prefeiturite é a não
aceitação da perda do poder, a
incapacidade de entender que o
seu projeto de governo e a sua
concepção de política foram rejeitados pela maioria. Governite é a
mesma coisa, quase sinônimo.
PREFEITURITE — II
Nos casos agudos, em que a
pessoa deixa de fazer uso de medicação adequada, o paciente
pode espernear e até babar na
gola do paletó ou mesmo da barba, discordando de tudo que o
seu sucessor fizer, simplesmente porque mudanças estão sendo realizadas, e a suas canetadas já não valem mais nada.
PREFEITURITE — III
Existem casos na literatura
em que, para conseguir os seus
objetivos, o paciente que sofre
da prefeiturite profunda, ou governite, passa por cima de companheiros de partido, desrespeita acordos, chegando até mesmo a jogar no lixo amizades que
perduraram por mais de 40
anos. Caso específico do ex-prefeito Barjas Negri e do ex e atual vice-prefeito Gabriel Ferrato.
PREFEITURITE — IV
A sede por manter-se em evidência é tamanha que o paciente
com prefeiturite, ou governite,
comparece a eventos que não foi
convidado, fica à espreita como
um verdadeiro penetra esperando para subir num palco onde
acontece alguma solenidade oficial ou mesmo para tentar aparecer ao fundo de alguma foto,
onde os protagonistas figuram
em primeiro plano. Com o agravamento da doença, a pessoa vai
perdendo o senso do ridículo.
DIFERENÇA
Mas este Capiau — idoso e
bem cansado — pode detalhar
melhor o que é prefeiturite e o
que é governite? Sim, como sugestão apenas. Prefeiturite é a
doença, pegajosa, depois de anos
(com quatro já bastam) que o cidadão carrega mentalmente e
sofre por isso, sem fazer que outros sofram. E governite é a doença, chatice mental com caneta na mão, que o cidadão pega
já no primeiro dia de governo,
ou seja, um dia após a posse, e
faz com que outros sofram. O
Capiau espera outras definições.
EDUCATIVA
Estes dias, uma ouvinte da
Educativa FM ligou na rádio
perguntando se o locutor Luciano Júnior era filho do prefeito
Luciano Almeida, o que representaria um caso clássico de nepotismo. A cidadã foi informada que não existe nenhum vínculo familiar entre ambos e que
o Luciano Júnior é um dos radialistas mais tradicionais da
cidade, que agora presta seus
serviços na Educativa FM.
FEIRA
As inscrições para a 1ª Feira
de Empregabilidade, promovida
pela Semdettur, que acontece de
8 à 12 de novembro, estão superando as expectativas dos orga-

PROTOCOLO — I
Os funcionários que cuidam
do cerimonial da Prefeitura tiveram uma surpresa na última
quarta (03), durante a inauguração da Unidade de Saúde da Família (USF) no bairro rural de
Anhumas. Tudo porque um certo vereador no evento quebrou o
protocolo e fez uma selfie com a
placa de sinalização da USF, enquanto o secretário de Saúde, Filemon Silvano, ainda discursava.
PROTOCOLO — II
Ao ser questionado pelo
pessoal do cerimonial, sendo informado que o descerramento
da placa só poderia ser feito no
momento oportuno pelo prefeito Luciano Almeida e convidados, o vereador disse que estava apenas brincando. Pode?
Pode, é vereador (...), político.
REMOÇÃO
O resultado da remoção
dos professores da rede municipal de educação de Piracicaba saiu publicado no Diário
Oficial da última segunda (01).
As escolas, porém, já estavam
com o resultado desde a última
sexta. Resultado esse que veio
como presente do Dia do Servidor para muitos dos professores, que aguardavam ansiosamente para saber em qual unidade escolar irá atuar em 2022.

Crab Vila Rezende aplica a 2ª
dose para quem está em atraso
Estarão disponíveis as vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer; basta
ir até o Crab Vila Rezende, das 8 às 15h, não é necessário agendamento
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), disponibiliza neste sábado (6) a 2ª dose das vacinas CoronaVac/Butantan, AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e Pfizer
para as pessoas que estão em atraso para recebê-la. Não é necessário fazer agendamento, basta ir
até o CRAB Vila Rezende, na avenida Santo Estevão, 394, das 8h
às 15h. Podem receber a 2ª dose
sem agendamento amanhã as pessoas que receberam a 1ª dose CoronaVac/Butantan há mais de 28
dias, da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz há mais de oito semanas;
da Pfizer (grupos com 18 anos ou
mais) há mais de 21 dias e Pfizer
(adolescentes 12 a 17 anos) há mais
de oito semanas. Para receber a 2ª
dose, as pessoas devem apresentar comprovante de vacinação da
1ª dose, documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência em Piracicaba.

VACINAPIRA – As pessoas que estão dentro do prazo para
receber a 2ª dose devem fazer o
agendamento pelo site VacinaPira
(https://vacinaja.sp.gov.br/ vacinometro/). A SMS informa que
há vagas para quem tomou a 1ª
dose da CoronaVac/Butantan até
23/10; da AstraZeneca/Oxford/
Fiocruz até 16/09; da Pfizer
(pessoas com 18 anos ou mais)
até 22/10 e Pfizer (adolescentes
de 12 a 17 anos) até 18/09.
Há vagas ainda no VacinaPira para agendamento da 1ª dose
em pessoas com 18 anos ou mais e
da 3ª dose em pessoas com 60 anos
ou mais que tomaram a 2ª dose
há, pelo menos, seis meses e pertencem a UBSs (Unidades Básicas
de Saúde) e CRABs (Centros de
Referência da Atenção Básica).
PROFISSIONAIS DA
SAÚDE — A aplicação da 3ª dose
nos profissionais da saúde que receberam a 2ª dose há, pelo menos

Felipe Ferreira/CCSi

Serão disponibilizadas as três vacinas

seis meses, continua amanhã, sábado, 06/11, no Ginásio Municipal de Esportes Waldemar Blatkaukas, das 14h30 às 16h. Esse
público não precisa fazer o agendamento. Na próxima semana, a
vacinação dos profissionais da
saúde com a 3ª dose continua no

Ginásio Municipal de Esportes, das
15h às 16h. Também não é necessário agendamento. Para receber
a 3ª dose é necessário apresentar
comprovante de vacinação da 2ª
dose, documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência em Piracicaba.

Divulgação

Divulgação

RESUMO — I
120 professores do Ensino
Fundamental pediram a remoção, sendo que, desse total, 15 desistiram, três foram desclassificados, dois não alcançaram a remoção deseja e teve uma demissão. No Francisco Correa, seis
professores foram removidos,
enquanto um pediu remoção para
a escola. E na escola José Pousa
de Toledo, 12 professores foram
removidos e nenhum professor
pediu a remoção para essa unidade escolar. São somente dois
exemplos, mas existem outras
unidades na mesma situação.
RESUMO — II
No Ensino Infantil, 509
professores pediram a remoção,
sendo que 94 não foram removidos, 39 desistiram e teve ainda uma demissão. Mais uma
vez a escola Francisco Correa
aparece, já que atende os dois
segmentos de ensino, sendo que
17 professores pediram a remoção, sendo que três desistiram
e outros três não foram removidas e somente dois professores foram removidos para as
escolas. Na escola Hide Maluf,
17 professores pediram remoção, sendo que 5 não conseguiram a remoção e um professor
foi removido para a unidade.
EXEMPLOS
A escola infantil Heitor
Pompermayer irá receber 10
novos professores, que solicitaram a remoção para a unidade,
sendo que seis professores da
unidade solicitaram a remoção,
tendo dois desistentes. Na escola Laura Kiehl Lucci, 11 professores pediram remoção e 11 professoras foram removidas para
a unidade. Na escola Olivia Feres, sete professoras pediram a
remoção, sendo um não removido, mas outros 15 professores
foram removidos para a escola.
AVALIAÇÃO
Será que não seria interessante uma avaliação periódica da
gestão das unidades escolares
devido à grande solicitação de
remoção? Inclusive, esse velho
capiau notou que algumas escolas não foram procuradas pelos
professores que solicitaram a remoção. Essa avaliação poderia ser
feita pela comunidade e pelos profissionais da unidade escolar.
SUGESTÃO
Nas próximas remoções, os
critérios para solicitação de mudança de escola poderiam ser
modificados, priorizando os professores que realmente estão em
sala de aula, quem está em função gratificada ser impedido de
participar até voltar para a função de origem e a comissão para
avaliação da documentação ser
composta por profissionais que
não solicitarão a remoção.
Edição: 24 Páginas

NA TV ALESP
A aprovação do projeto de
lei 949/2019 de autoria do
deputado estadual Roberto
Morais (Cidadania) na Alesp
será tema de entrevista ao

EM SÃO PAULO
vivo na TV Alesp no Programa Jornal da Assembleia,
na próxima segunda (8), às
12h, ao vivo, com participação de especialistas. A6

A deputada estadual Professora Bebel (PT) participou na
manhã de quinta (4), com diretores do SindSaúde-SP, de
manifestação contra a terceiri-

zação de serviços do Iamspe
(Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo), que vem se
acelerando no Instituto. A5
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CALENDÁRIO DO MINEIRO
A foto registra a entrega do
calendário de 2022 a Maurício Prado por Mineiro Encanador, marca popular na área
em toda cidade de Piracicaba, com destaque no bairro
da Paulista e Pauliceia. É que
ali está a loja São José Reparos, comandada pela esposa do Mineiro. “Maurício foi
o nosso guardião, o que

ANIMA
IS: C LÍNICAS
NIMAIS

abriu as nossas portas, ao
ser fiador para alugar o espaço em frente à Paróquia
São José e nos somos gratos a Deus pela sua vida”,
afirma Ronderson Batista
Santos, nome de batismo
do Mineiro Encanador. “Soulhe grato, Maurício Prado,
com meu abraço e reconhecimento público”, afirma.
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Karl Marx e a escravidão (2)
José Osmir
Bertazzoni

C

omo já dito neste nobre jornal,
Karl Marx originário de Tréveris,
Prússia foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista. Mudou-se para a
Inglaterra e tornou-se apátrida,
tendo passado grande parte de
sua vida em Londres. Sua obra
em economia estabeleceu a
base para muitos dos entendimentos atuais sobre o trabalho
e sua relação com o capital, além
do pensamento econômico.
Chamamos a atenção sobre as
teorias de Marx na sociedade, economia e a política — a compreensão coletiva do que é conhecido
como o marxismo — asseveram
que as sociedades humanas progridem transversalmente da luta
de classes -- um conflito entre
uma classe social que controla os
meios de produção e a classe trabalhadora, que fornece a mão de
obra para a produção -- enaltece
que o Estado foi criado para proteger interesses da classe dominante, concluindo que para convencer
os trabalhadores é apresentado
como um instrumento que representa o interesse comum de todos.
Vladimir Ilyich Ulianov, mais
conhecido pelo pseudônimo Lenin
ou Lenine, foi um revolucionário
comunista, político e teórico político russo que serviu como chefe
de governo da Rússia Soviética de
1917 a 1924 e da União Soviética
de 1922 até sua morte. Sob sua
administração a Rússia e em seguida a União Soviética tornaramse um Estado socialista unipartidário governado pelo Partido Comunista (PCUS). Ideologicamente
marxistas, suas teorias políticas
são conhecidas como leninismo.
Lenin interessou-se por políticas socialistas revolucionárias
após a execução de seu irmão em
1887. Expulso da Universidade
Imperial de Kazan por participar
de protestos contra o regime czarista do Império Russo, nos anos
seguintes graduou-se em direito.
Em 1893, mudou-se para São Petersburgo e tornou-se importante
figura do Partido Operário Social-Democrata Russo (POSDR).
Em 1897, foi preso por sedição e exilado para Shushenskoye por três anos.
Após seu exílio, mudou-se
para a Europa Ocidental.
Atualmente vemos alguns
vereadores defensores apaixonados do governo Bolsonarista em
Piracicaba que chegam a desafiar que “alguém indicasse um
único livro que Lenin e Marx escreveram sobre os negros e sobre os escravos nas américas?”
A partir da premissa que em
2020 foi a marca dos 400º aniversários da chegada dos primeiros africanos escravizados à Virgínia, portanto, Marx e Lenin não
viam a escravização em larga escala, pois estavam na Europa.
No entanto, ainda assim, es-

creveu Marx em um
rascunho de “O Capital”, que a escravidão
atinge sua forma mais
odiosa” ... em uma situação de produção
capitalista”, na qual
“o valor de troca se
torna o elemento determinante da produção”. Isso leva à extensão da jornada de trabalho
além de qualquer limite, fazendo pessoas escravizadas literalmente trabalharem até a morte.

Escreveu Karl
Marx em um
rascunho de
O Capital:
“exploração que
atinge sua forma
mais odiosa”
Durante a história da humanidade e das relações de trabalho,
pudemos presenciar vários exemplos desta premissa de Marx, como
foi o caso do “fordimos”, que tinha como objetivo a produção em
massa: a capacidade de produzir
mais com custos menores, a partir
de um ganho de escala e eficiência, visando o aumento do capital
e nunca a melhoria de condições
do trabalhador. Em seguida com
o “toyotismo” vimos um aumento
na precarização das condições dos
trabalhadores, pois o modelo visava a diminuição dos custos dos
postos de trabalho e consequente aumento do desemprego.
Nos dias atuais, a situação
dos trabalhadores é ainda mais
precária com a famigerada “uberização”, onde num cenário pessimista para os empregos formais,
as pessoas buscam alternativas de
trabalho, seja para garantir alguma forma de sustento ou complementar a renda. Esse fenômeno
de alteração das relações tradicionais de emprego para o trabalho
“autônomo” oferecido pelos aplicativos contaminou as demais relações de trabalho onde hoje vemos trabalhadores desesperados que aceitam qualquer forma de exploração dos detentores do capital para garantir a sua
sobrevivência e de sua família.
Portanto, os nobres vereadores devem lembrar que, seja
na América do Sul, no Caribe ou
nas plantations do sul dos Estados Unidos, a escravidão não
era um elemento periférico, mas
central do capitalismo, permanecendo até os dias atuais nas chamadas escravidões modernas.
Marx e Lenin em suas obras
se preocuparam com o avanço
do capitalismo sobre a exploração do homem pelo homem e
isso é o suficiente para entendermos que no Brasil de hoje já
não existe mais uma guerra de
classe, mas sim uma guerra de
ricos contra pobres e suas consequências serão devastadoras
para as próximas gerações.
———
José Osmir Bertazzoni,
advogado, jornalista; email osmir@cspb.org.br
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Hoje estou com preguiça de escrever
Armando A.
dos Santos

C

ostumo escrever semanalmente dois artigos para a imprensa
piracicabana, este
da Tribuna e outro
para o Jornal de Piracicaba. Na Tribuna, nos últimos
anos, já são quase 500 as minhas colaborações. Para o JP,
a colaboração é bem mais recente, mas já passa de 100 o
número de artigos publicados.
Confesso que, às vezes, dá
muita preguiça de escrever... É o
que acontece hoje. Em vez de escrever um texto meu, vou traduzir alguns trechos de uma entrevista publicada na revista “France Catholique”, de 30/8/2019. É
matéria de grande interesse, que
tem a vantagem de dar continuidade aos meus dois artigos
anteriores, sobre a trilogia revolucionária “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”. Afirmei,
no primeiro desses artigos, que
na França atual a Revolução de
1789 está muito longe de ser
unanimemente aceita, sendo
muito considerável o número
dos seus opositores. Vou hoje
apresentar um exemplo de opositor atual dessa Revolução.
No livro “Crois ou meurs!”
(crê ou morre), o historiador Claude Quétel, autor de numerosos livros sobre a história da França e
ex-diretor científico do Memorial
de Caen, contesta com veemência
a visão oficial elogiosa e quase hagiográfica da Revolução Francesa. Estudou seriamente os acontecimentos e, baseado em sólida
pesquisa, dispôs-se com coragem
a “chutar o formigueiro” dos historiadores “ortodoxos”. Seu livro,

editado em 2019 pela
editora Tal-landier/
Perrin, está fazendo
grande sucesso na
França. A seguir, alguns trechos da entrevista que deu ao jornalista Guillaume Bonnet:
“Guillaume
Bonnet: A Revolução
Francesa, no seu modo
de entender, não passa de um mito?
Claude Quétel: Sim, é o
grande mito fundador da República. Todas as nações fundamentam suas histórias nacionais em
mitos de origem, bem perceptíveis
e identificáveis. Mas para os que
não são capazes de fazer isso, a
história da França de vários pontos de vista principiou em 1789.
Ora, isso é um mito que artificialmente refunda a história da França. Essa refundação é a mãe de uma
República francesa que somente iria
nascer 80 anos depois, sem embargo de seus erros e de seu horror.
Então, foi a Revolução que fundou
a história da França? Com certeza, não. Vou mais longe: direi que
ela contrafundou essa história.
GB: Qual o papel da morte de
Luís XVI nesse mito fundador?
CQ: Luís XVI foi apenas uma
vítima, de si sem grande
relevância.Robespierre, SaintJust e todos os jacobinos tinham
se dado conta disso. Mas era o
rei; havia que eliminá-lo. Os turiferários da Revolução apresentam
com frequência sua execução
como um episódio infeliz. Mas ela
não foi um mero acidente de percurso; pelo contrário, ela se insere na pura lógica revolucionária.
Simbolicamente, é matando o pai
que a gente se regenera. Politicamente, isso impedia toda volta
atrás. Robespierre foi muito claro:

Onde é que estava
o povo, tão
celebrado pelos
revolucionários?
Em nenhum lugar!
não se tratava de julgar Luís XVI,
mas de condená-loe dar-lhe fim.
GB: A morte de Luís XVI
no cadafalso ainda pode ser
considerada admirável?
CQ: A coragem com que ele
se portou diante da guilhotina está
fora de discussão. Não lhe faltavam inteligência nem coragem,
sua principal falha foi a fraqueza
como governante. Exercer o poder
exige saber usar quando necessária a violência; ora, o rei se proibia
a si mesmo derramar o sangue dos
súditos, e o resultado foram as
torrentes de sangue que a Revolução produziu. No princípio dos
Estados Gerais. Luís XVI tinha
total liberdade para eliminar os
fautores da desordem. Quando
os deputados do Terceiro Estado, ultrapassando suas atribuições, quiseram se constituir em
Assembleia Nacional, bastaria
dissolver os Estados Gerais, mas
o rei não fez isso. A partir da falta
de reação inicial, a escalada revolucionária se tornou inevitável.
GB: De que modo os germes do Terror já estavam presentes desde 1789?
CQ: Eles já podiam ser notados no veneno do filosofismo iluminista. As utopias da época como a bondade natural do homem, cantada por Rousseau, a teoria do contrato social e o igualitarismo - foram consideradas, na
Corte francesa, como simpáticas
divagações de salão. A polícia do
Antigo Regime nem se interessou

Corrupção é como a droga
Antonio Lara

C

orrupção, corromper e ser
corrompido são
faces da mesma droga que está na raiz da
violência que nos
atinge, seqüestra,
mata e faz sofrer.
A crise de segurança é antes uma crise ética, tem na corrupção uma
das causas de tanta crueldade,
gerando o medo, a imobilidade e
a perplexidade que deixam a sociedade atônita e sem ação.
Nas medidas anunciadas e
reanunciadas sem que tenham
sido implantadas, o combate à corrupção não aparece ou não tem o
destaque que merece, pois os corrompidos e os corruptores vão tomando tal proporção e poder
que mexer com eles, seus privilégios e ganhos é perigoso para
muitas instituições e pessoas que
posam de arautos da moralidade.
Ouvimos muitas vezes que os
salários podem levar facilitar ou
tornar as pessoas mais vulneráveis à força de quem corrompe. Em
parte é verdade, mas por outro
lado não seria possível elevar os
salários de todos os agentes de
segurança ao patamar dos seus
ganhos com a corrupção, e também há que se considerar que
nem todos com salários insuficientes tornam-se corruptos
como única maneira de superar
as dificuldades que enfrentam.
Corrupção se combate com
justiça, superando a enorme diferença salarial que existe entre um soldado e um coronel,
entre um investigador, um
agente penitenciário e um superior na hierarquia de poder.
Corrupção se combate com,
a unificação das polícias, com
corregedorias independentes,
com um serviço de inteligência
e formação técnica e ética.
Corrupção se combate com a
organização e participação da sociedade, seja nas ações da polícia
comunitária e de conselhos populares de segurança que não entendem segurança somente como repressão e licença para matar.
A sociedade precisa resgatar e recriar o conceito de segurança social. Sem políticas públicas que assegurem a cidadania como conjunto de direitos e
deveres não venceremos a dor e
o medo que nos destroem.
Sanar a corrupção é tarefa de toda a sociedade em
ações com o estado.

Para exemplificar
de maneira dura e clara, poderia lembrar
como é que chegam os
telefones celulares
nos presídios? Quanto custa um celular
nos vários presídios e
delegacias? Todos sabem a tabela de preços, alguns chegam a
custar mais de R$
1.000,00 e significam ganho
para quem vende e possibilidades ilícitas para os que compram.

Precisamos com
urgência iniciar
um grande
processo
formativo
contra todo ato
de corrupção
Claro está para todos nós que
a corrupção é a mãe da onda de
violência que nos atinge, porque
suas ações vão desde tráfico de influência, favorecimento, acesso a
informações e o material de segurança e de uso exclusivo do estado,
lavagem de dinheiro e outras que
corroem o caráter, insensibilizam e
levam a sociedade desprotegida a
buscar soluções mágicas, mirabolantes e favorecem o florescimento
de defensores da pena de morte,
do rebaixamento da maioria penal,
prisão perpétua e outros remédios
que envenenam a Humanidade.
A corrupção que nos atinge
também nos cega, imposssibilitando de ver caminhos e o pior,
fascinando e seduzindo pelo
ganho que se pensa fácil. A corrupção é como a droga que torna o dependente químico vulnerável e frágil e muitas vezes
acreditando que é capaz de vencer sozinhas suas dificuldades.
Precisamos com urgência, sem
anular outras medidas de impacto para cessar a violência, iniciar
um grande processo formativo
contra todo ato de corrupção e a
construção de uma sociedade pluralista, democrática, participativa
que exige educação, ética, humanizadora das relações sociais, e
onde os limites, as ações de qualquer natureza sejam estabelecidas
de maneira clara firme.
Vencendo a corrupção, com
certeza, a maior parte da violência
desaparecerá e muitas organizações
criminosas deixarão de existir.

———

Antonio Lara, articulista,
Alprocol_harum@hotmail.com

por elas. Em 1789, aqueles que
mais tarde se transformariam em
jacobinos foram os portadores
dessa mensagem iluminista. No
entanto, tais homens (advogados,
membros do ministério público,
jornalistas) não passavam de uma
minoria, pois a França da época
contava com 95% de camponeses
ou artesãos. Onde é que estava o
povo, tão celebrado pelos revolucionários? Em nenhum lugar!
GB: As taxas de abstenção eleitorais indicam essa
não-representatividade?
CQ: As fontes quantitativas
mostram, de fato, que ao longo
de toda a Revolução foram enormes as taxas de abstenção. Dos
50 mil eleitores de Paris que poderiam ter votado para os Estados Gerais, apenas 11.706 o fizeram. E essa eleição foi reputada
como tendo eletrizado todo o reino e particularmentea capital!
Não se esqueça, de passagem, que
as mulheres foram consideradas
pela Revolução como perpétuas
menores de idade, do ponto de
vista político. As grandes questões filosóficas e políticas deixaram o povo indiferente. Se a Revolução começou em 1789, foi
porque o pão jamais estivera tão
caro, e isso exasperou o povo miúdo das cidades. A Revolução foi
desencadeada pela carestia, mas
o povo jamais foi ator dela.” (conclusão na próxima semana)
———
Armando Alexandre dos
Santos, licenciado em
História e em Filosofia,
doutor na área de Filosofia e Letras, membro
da Academia Portuguesa da História e dos Institutos Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Importância dos
Direitos Humanos
João Baptista Herkenhoff

O

conhecimento dos Direitos Humanos é relevante
para todas as pessoas.
Não é um estudo que só interessa a quem faz parte do
mundo jurídico.
Cresce, em nosso país, a
ideia de que o povo tem direito
de conhecer os Direitos Humanos. É um fato auspicioso.
De longa data, os Direitos Humanos têm destaque
nos desdobramentos da História. Mas eles alcançaram
um papel de grandeza ainda
maior na atualidade.
Um dos fatores do relevo,
que os Direitos Humanos assumem, resultou da apropriação
dessa bandeira por todos os
oprimidos da Terra, por todos
que buscam Justiça, por todos
que lutam por Igualdade.
Pessoas, grupos, classes,
nações, minorias de toda ordem, espalhadas pelos mais diversos cantos da Terra, invocam os “Direitos Humanos” na
sua luta de cada dia.
A educação para os Direitos Humanos torna-se indispensável para que nos tornemos
“pessoa”, para que saibamos nos
situar dentro da sociedade e do
mundo, para fortalecer a consciência de que todos somos portadores de dignidade e valor.
Os Direitos Humanos tornam-se mais respeitáveis na medida em que se verifica que não
resultam do capricho ou diletantismo de alguns militantes.
Com frequência ouvimos
esta frase: “isto é coisa desse
pessoal de Direitos Humanos”.
A frase é dita quando grupos de Direitos Humanos assumem posições que incomodam,
em face da ocorrência de injustiças e violências, seja num bairro, numa cidade, num Estado,
no país ou mesmo fora do país.
Para derrubar esse preconceito nada melhor do que compreender a bela e longa história dos Direitos Humanos.
A idéia de Direitos Humanos também ganha maior
força quando concluímos
que eles não resultam de

A educação
para os Direitos
Humanos torna-se
indispensável
para que nos
tornemos “pessoa”
uma imposição imperialista.
Muito pelo contrário, os
Direitos Humanos constituem
traço cultural amplo dentro
da Civilização Universal.
Esta constatação impõe a necessidade da sua efetiva vigência dentro das relações sociais.
Sem dúvida observamos
que Estados poderosos – que
não praticam os Direitos Humanos nem internamente, nem externamente – levantam, às vezes, a bandeira dos Direitos Humanos, com finalidade colonialista ou de mero jogo político.
Esses Estados não são proprietários dos Direitos Humanos. Contraditoriamente, podemos invocar os Direitos Humanos contra as violências que esses Estados praticam contra nações ou Estados pobres e fracos.
Com relação especificamente ao Brasil, a educação
para os Direitos Humanos é
particularmente importante.
Uma Assembléia Nacional Constituinte reuniu-se
em 1985/86.
Discutiu e votou, com significativa participação popular, uma nova Constituição.
Esta acolheu amplamente
a filosofia dos Direitos Humanos, não obstante tenha ficado, em alguns pontos, aquém
dos reclamos populares.
Mas mesmo essa Constituição, cujo texto não ouviu suficientemente as reivindicações dos
setores populares da sociedade
civil, está longe de ser cumprida, transcorridos mais de dois
decênios de sua promulgação.
Esta constatação reforça a
importância de se desenvolver no
país um grande esforço de Educação para os Direitos Humanos.

———

João Baptista Herkenhoff, Juiz de Direito aposentado (ES); email:
jbpherkenhoff@gmail.com
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Região da Água
Branca consolida
equipamentos sociais
Barjas Negri

L

embro-me que estive no Jardim
Oriente para participar do evento Piracicaba Saudável, programa idealizado pelas
secretarias municipais
de esportes e saúde
para o oferecimento de
atividade física ao
usuário da unidade de Programa de Saúde da Família PSF, do
Jardim Oriente e Serra Verde.
Essa experiência que visava
enfrentar o sedentarismo e combater a obesidade dos usuários do
PSF será ampliada, gradativamente, para outras unidades de saúde
do sistema municipal. O programa recebeu o apoio de vereadores e lideranças comunitárias.
Em função desse evento,
resolvi destacar um aspecto
da administração pública municipal, que não é muito conhecido por parte da população que mora na área central
da cidade, ou seja, a consolidação de equipamentos sociais
em muitos bairros da cidade.
Num curto espaço viário
localizado na Av. Luiz Pereira
Leite, ao lado da linha de transmissão de energia elétrica, que
na verdade é um trecho de área
institucional se concentraram
dez equipamentos sociais, conquistadas pela população da região da Água Branca, construídos e implantados por várias
administrações municipais.
Os equipamentos pioneiros foram a Escola Municipal de Ensino
Fundamental – Thalles Castanho
de Andrade e a Escola de Educação Infantil - Ângelo Zocanti Filho, que praticamente surgiram
no início da implantação do Jardim Oriente e que atende centenas de crianças de 0 a 10 anos.
Foi durante a nossa gestão
como prefeito da cidade que se
implantaram muitos outros equipamentos sociais, que atendem de
forma adequada a população da
região e vários setores sociais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população regional e cumprindo a função pública de bem atender través de várias ações e programas sociais.
Foi numa parceria com o Secretário Estadual de Educação que
foi construída e implantada a Es-

cola Estadual Dionetti Callegaro Miori,
para o atendimento de
alunos do Ensino
Fundamental II e Ensino Médio, além de
ter havido a implantação de quadra poliesportivo coberta e um centro de inclusão social.
Em seguida foram
construídas a unidade
de saúde do PSF, o Centro de
Atendimento Socioeducativo
(CASE), a quadra poliesportiva
coberta da EMEF, o Ecoponto e
o campo de futebol social. Também apoiamos a instalação de
uma horta comunitária no bairro que depois de algum tempo
foi desativa. E tentamos, numa
parceria, construir um vestiário para o campo de futebol.

Não é demais
lembrar que todas
essas conquistas
foram resultados
de ampla
participação
popular e
de lideranças
Depois o antigo centro social foi transformado em Centro
de Artes e Ofício (CAOF), consolidando na região um novo
quadrilátero social de atendimento à população, a exemplo do
que ocorreu na região dos bairros Mario Dedini e Pauliceia.
A concentração de vários
equipamentos sociais em áreas
muito próximas permite mais
articulação das políticas públicas possibilitando melhorar a
qualidade dos serviços, além de
dar aos usuários uma demonstração de preocupação com o
oferecimento de bons serviços.
A integração dessas ações valoriza o bairro e permite à população uma melhor avaliação dos serviços públicos. Não é demais lembrar que todas essas conquistas,
foram resultado de ampla participação popular de lideranças locais em audiências no nosso Gabinete, e na priorização das ações
no Orçamento Participativo, fora
um planejamento municipal.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Programa Bolsa Família
Alexandre Padilha

N

os anos 2000, a
cada mil crianças que nasciam em nosso país, 29
morriam antes de
completar o seu primeiro ano de vida. Sonhos eram interrompidos, vidas perdidas,
famílias destruídas e o
futuro ceifado. Em 2015, ao invés de 29 crianças mortas a cada
mil nascidos, o Brasil passou a
registar 13 óbitos de crianças
antes de um ano de idade,
uma redução de mais de 55%.
Apesar de ainda não ser a
taxa que sonhávamos, milhares de
crianças tiveram a oportunidade
de viver em nosso país. Para alcançar este objetivo, diversas iniciativas e medidas foram empregadas, como a garantia de energia
elétrica para as populações, o aumento da cobertura do programa
Estratégia Saúde da Família, mas,
principalmente, um programa de
transferência de renda integrado
ao Sistema Único de Assistência
Social (SUAS), o Bolsa Família.
Ele contribuiu de forma significativa na construção de uma
rede de proteção social no Brasil. Através dos Centros de Referência em Assistência Social
(CRAS), a rede educacional e as
equipes do programa Estratégia
Saúde da Família, provocaram
mudanças agudas em nosso país.
Segundo dados da Fundação
Oswaldo Cruz, mais de 830 mil
crianças tiveram suas vidas preservadas entre 2006 e 2015 em
consequência do Bolsa Família.
Todos os dias, milhões de crianças e jovens são beneficiados
com as ações do programa através das condicionalidades de garantia da vacinação adequada,
das consultas de pré-natal, de
crescimento, desenvolvimento e
do acompanhamento de saúde.
O Bolsa Família é elogiado e
premiado internacionalmente por
ser um renomado programa de

distribuição de renda
que foi construído diariamente por milhares de trabalhadores
das políticas públicas.
Por isso, política
pública não é gerada
a partir de arroubos
ou vontades individuais de tiranos, como a
que estamos presenciando. Política pública
é uma complexa construção de
governos, trabalhadores e sociedade, e não apenas um emaranhado de vontades que possuem
como base interesses escusos.

Bolsa FFamília:
amília:
programa de
distribuição de
renda reconhecido
internacionalmente
que foi construído
por trabalhadores
O fim do Bolsa Família decretado a toque de caixa por Bolsonaro e sua vontade de acabar com
legados reconhecidos, na verdade
é uma fantasia para desconstruir
as políticas de seguridade social e
deixar o povo mais vulnerável.
O Auxílio Brasil é um verdadeiro presente de grego. O governo constrói uma proposta que desestrutura as políticas públicas,
muda o que funciona, pois não
consegue conviver com a sombra
do obscurantismo que ele mesmo
criou, com foco em ofertar mais
recursos para um grupo menor de
pessoas e construir algo que tem
prazo final de validade, acreditando na reeleição de Bolsonaro.
Nós, parlamentares da oposição, vamos lutar no Congresso
Nacional pelo nosso povo e na
manutenção do valor de R$ 600
de auxílio aos que mais precisam.
———
Alexandre Padilha,
médico, professor universitário e deputado
federal (PT-SP)

A era digital: menos
papel e mais tecnologia

M

ais do que nos inspirar,
os serviços digitais na
gestão pública devem
ser encarados como fundamentais. Quantos serviços digitais você
tem acesso? E quais você utiliza?
Com a pandemia, a procura por serviços digitais cresceu
200% e todos estamos aprendendo na prática que o futuro
envolve menos papel e mais tecnologia. Esta é também uma
das responsabilidades dos gestores públicos: desenvolver mecanismos que facilitem a vida
dos cidadãos e ofereçam praticidade, afinal, o momento pede
que possamos acessar facilmente tudo o que desejarmos
onde quer que estejamos.
É redundante afirmarmos
que a pandemia mundial do
Novo CoronaVírus nos trouxe
grandes desafios. Todos nós fomos obrigados a aprender a
gerir as nossas vidas da maneira remota e com os gestores públicos não foi diferente.
É importante lembrarmos
que a Lei do Governo Digital Lei Federal nº 14.129/21, é enfática sobre a importância

das plataformas online e também incentiva a adoção de serviços digitais que sejam gratuitos e menos burocráticos.
Gestores conectados já sabem
que a tecnologia é mais que uma
projeção para o futuro, deve ser
uma forte aliada que garanta a entrega de valor a cidadãs e cidadãos.
Gestões de sucesso fazem
da disciplina o ingrediente de
suas metodologias e fluxos de
processos co-construídos e
mantidos por todos, cujos resultados são também de todos.
Em referência a uma de
nossas propostas eleitorais de
2020, hoje quero discorrer sobre
os serviços digitais de zeladoria.
Nossa gente piracicabana
acompanha aborrecida os inúmeros buracos nas vias públicas, o mato alto, a iluminação
precária, as árvores que crescem
trazendo constrangimento e riscos em locais inapropriados entre tantas outras situações.
Mas, como um gestor público
deve lidar com a degradação do
patrimônio público e histórico?
Uma alternativa é tratar a tecnologia e população como aliadas.

Com a pandemia,
a procura por
serviços digitais
cresceu 200% e
todos estamos
aprendendo na
prática que o
futuro envolve
menos papel e
mais tecnologia
Os gestores podem e devem
tornar acessíveis os diversos aplicativos inteligentes que já atuam
com foco na zeladoria urbana, por
exemplo, para resolver as demandas acima citadas e muito mais.
Os aplicativos servirão como
instrumentos de transparência e
eficácia da gestão pública e também devem apresentar o ranqueamento dos pedidos; datas das
execuções e atuarão como instrumentos de denúncias em situações de vandalismo ou descaso.
Um exemplo bem interessante que posso citar aconteceu na
prefeitura de Santo André/SP,
através da zeladoria pública. A
administração municipal desenvolveu recentemente uma campanha de sucesso dentro das
plataformas digitais da Prefeitura Municipal intitulada "Operação Lata Velha" e recebeu dezenas de denúncias de veículos
abandonados em vias públicas.
Após as denúncias a cidade foi limpa, os veículos que
não foram reclamados por seus
donos foram leiloados e o valor

angariado com as vendas foi
investido no programa “Eu
Amo, Eu Cuido” da cidade.
A zeladoria pública municipal deverá atuar sustentada
por um tripé de gestão: o setor
de planejamento que terá dados coletados, o setor de distribuição e certificação dos serviços e o setor de realização.
Vocês devem estar se perguntando: "Mas, Carol, e quanto aos piracicabanos que não têm
acesso a internet ou possuem dificuldades com a tecnologia?"
Segundo o IBGE, quase 40
milhões de brasileiros não tinham acesso à internet em 2019.
Como os serviços devem
ser universais e é obrigação
dos gestores públicos garantir
o acesso de todos e a eficácia
em suas execuções, fica uma
sugestão: manter espaços públicos nas 6 regiões da nossa
cidade que disponibilizem internet de boa qualidade, em
horários especiais, com servidores públicos treinados para
atuar em situações diversas.
Em minhas considerações
finais, encerro este texto afirmando que basta um pequeno
grau de empatia e uma boa dose
de atitude para que questões
simples, como o agendamento
de vacinas nos nossos idosos,
não ocasionassem situações
tão constrangedoras como as
que tivemos conhecimento.
———
Carolina Angelelli,
presidente do PDT
em Piracicaba

Com a melhor das intenções
José Renato Nalini

A

humanidade
erra. Até quando quer acertar, ela erra. Não é
imune a erros. Ao
contrário, parece condenada a perpetrálos continuamente.
Nem é verdade que
sempre aprende com seus erros.
De tanto errar em relação a
seu habitat, está prestes a perdêlo. Sem ter um plano “B”, sem
outra alternativa diferente daquela de perecer junto com as
condições vitais de sobrevivência.
Mereceria atenta reflexão
colacionar os equívocos acumulados em relação aos maus-tratos infligidos ao ambiente, à
natureza, ao próximo e ao futuro. Muitos desses equívocos,
praticados com intuito nobre.
Tentar “corrigir” o natural.
A vencedora do Prêmio Pulitzer, Elizabeth Kolbert, autora
do livro “A Sexta Extinção”, dedicou-se a relatar algumas das
intervenções humanas que deram errado e provocaram nefastas consequências. O trabalho
resultou no livro “Sob um céu
branco: a natureza no futuro”.
O ponto de partida é reconhecer que, ao pretender acertar, o
ser humano erra. O primeiro
exemplo é a tentativa de “corrigir” o curso do rio. Algo bastante
próximo àquilo que se perpetrou
em São Paulo com os seus ser-

CHARGE

penteantes cursos d’água,
vantagem decisiva
quando os jesuítas resolveram se instalar no
planalto de Piratininga.
Não é somente invocar Heráclito, para
quem é impossível entrar duas vezes no mesmo rio. É a vontade pretensiosa de fazer melhor
aquilo que a Providência – sou
adepto do design inteligente – ofertou e que é insuscetível de ser aprimorado pela criatura que se considera a única espécie racional que
ocupa a superfície do planeta.
Kolbert fala do “canal sanitário de Chicago”, com cinquenta metros de largura e cuja descrição lembra nosso Tietê: águas
turvas, carregando toda espécie
de dejeto produzido por essa
raça que não tem o dom da limpeza ou da higiene. Garrafas pet,
móveis velhos, animais mortos,
carcaças da produção industrial
– que deveriam estar incluídas
na logística reversa – uma sujeira lentamente conduzida por
muitos quilômetros. Atestado eloquente da indigência humana.
Diz a autora que se Chicago é
a Cidade dos Ombros Largos, o
Canal Sanitário de Navegação
pode ser considerado seu Esfincter Gigante. Antes de sua construção, todo o lixo da cidade – excrementos humanos, estrume de
vaca, esterco caprino e carniças
dos animais criados em currais –
era arrastado para o rio Chicago.

De tanto errar
em relação a
seu habitat, a
humanidade está
prestes a perdê-lo
Diziam até que, pela espessura de
suas águas, poder-se-ia atravessálo, de uma margem a outra, caminhando por sobre essa gosma.
Depois do rio, a sujeira fluía
para o lago Michigan. Única
fonte de água potável da cidade. Alguma semelhança com
Guarapiranga e Billings? Surtos
de tifo e cólera eram rotineiros.
A fabulosa invenção do Canal virou o rio Chicago de cabeça para baixo. Mudou de sentido. Alguém se lembra do rio Pinheiros e a construção da Usina
da Traição. Por sinal, traído foi
o rio, com inversão de seu curso.
Ambicioso projeto previa que
o esgoto de Chicago, em vez de ir
desembocar no Lago Michigan,
seguiria para o rio Des Plaines e
de lá para o Illinois, o Mississipi e,
finalmente, para o Golfo do México. Enquanto isso, o rio Chicago
voltaria a ser líquido e limpo.
Esse controle da natureza levou sete anos e culminou na invenção de um novo conjunto de
tecnologias, que formaram a chamada Chicago School of Earth
Moving, ou Escola de Chicago para
modificação da Terra. Foram retiradas 108 milhões de toneladas de rocha e terra, o suficiente para construir uma ilha com

mais de quinze metros de altura e três quilômetros quadrados.
O preço disso? A subversão
da hidrologia de dois terços dos
Estados Unidos. Consequências
ecológicas, que geraram consequências financeiras que, por
sua vez, fizeram com que novas investidas contra o rio viessem a se tornar obrigatórias.
Esse Canal Sanitário tem cartazes anunciando: “Atenção:
proibido nadar, mergulhar, pescar ou atracar”. Aqui, nosso rio
Tietê nem precisa desses avisos.
Seu odor nauseabundo e seu aspecto miserável afugenta qualquer espécie de vida de seu leito.
O equívoco ocorrido em
Chicago não parou aí. O Canal
Sanitário também possui cercas eletrificadas, para acabar
com a carpa asiática, importada para fim benéfico, mas que
acabou tornando-se praga.
É apenas um exemplo do que
pode acontecer quando o ser humano, com a intenção de reparar
irregularidades da natureza, nela
intervém e causa desastres inimagináveis. Mas ele continua a exercer sua criatividade. Há muitos
outros exemplos. Voltarei a eles.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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ITAÚ UNIBANCO

C HARQUEADA

Apesar de tanto lucro, há muitas
demissões em plena pandemia

Dupla Jorge e Mateus marca
lançamento da Arena Open Air
Divulgação

Para Paiva, presidente do SindBan, “é um absurdo um banco que ganhou
tanto dinheiro em plena pandemia, ainda seja capaz de demitir pessoas”
O Itaú Unibanco obteve Lucro Líquido Recorrente Gerencial, que exclui efeitos extraordinários, de R$ 19,720 bilhões, nos
nove primeiros meses de 2021. O
número represente alta de 50%
em relação ao mesmo período do
ano passado. No 3º trimestre de
2021, o Lucro Líquido Recorrente Gerencial foi de R$ 6,779 bilhões, com alta de 3,6% em relação ao trimestre anterior.
No país, a rentabilidade
(retorno recorrente consolidado sobre o Patrimônio Líquido
médio anualizado do banco –
ROE) foi de 19,6% no período,
com alta de 5,2 pontos percentuais em doze meses, como mostra
a análise do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Mesmo com esses resultados, foram fechadas 92 agências
físicas no Brasil e abertas sete
agências digitais, em doze meses,

totalizando 3.035 e 202 unidades, respectivamente. Esse processo também resultou em dezenas de demissões em todo o país.
Ao final de setembro de 2021,
a holding contava com 86.195
empregados no país, com abertura de 1.923 postos de trabalho em
doze meses, sendo 1.196 no trimestre. Entretanto, o relatório do banco mostra que este saldo se deve a
contratações para a área de TI (Tecnologia da Informação), visando
acelerar o processo de transformação digital. Nas agências e departamentos houve uma clara redução do quadro de funcionários.
PAIVA — Para José Antonio Fernandes Paiva, presidente
do Sindicato dos Bancários de
Piracicaba e Região, “é um absurdo um banco que ganhou tanto dinheiro em plena pandemia,
ainda seja capaz de demitir pessoas. O Brasil está numa das crises mais severas economicamen-

te, com grande parte da população voltando para a miséria e o
Itaú manda algumas famílias
para o desemprego”, comentou.
Nesse período, percebe-se
que, ainda que as receitas da intermediação financeira tenham
caído, as despesas tiveram uma
queda maior, gerando um resultado bruto positivo de R$ 41,8 bilhões no período, com expressiva
alta de 467,2% em doze meses.
Carteira de crédito - A Carteira de Crédito do banco cresceu
13,6% em doze meses, atingindo
R$ 962,3 bilhões. As operações
com pessoas físicas (PF) no país
cresceram 27,8% em relação a setembro de 2020, totalizando R$
302,8 bilhões, com destaque para
crédito imobiliário (+54,2%), veículos (+30,8%) e cartão de crédito (+25,1%). As operações com
micro e pequenas empresas
(MPE) somaram R$ 139 bilhões
no país, com alta de 19,1% em doze

meses, e a carteira de grandes
empresas caiu 3,1% no período,
totalizando R$ 125,6 bilhões.
A carteira de crédito para a
América Latina caiu 2,9% no período, atingindo R$ 200,2 bilhões.
O Índice de Inadimplência superior a 90 dias, no país, cresceu 0,2
p.p. em doze meses, ficando em
2,8% em setembro de 2021. As despesas com provisão para devedores duvidosos (PDD) foram reduzidas em 51,3% em relação ao mesmo período de 2020, totalizando R$
11,9 bilhões em setembro de 2021.
A receita com prestação de
serviços e tarifas bancárias cresceu 8,9% em doze meses, totalizando cerca de R$ 31,7 bilhões.
As despesas de pessoal, considerando a PLR, por sua vez, cresceram 11,8%, somando R$ 18,2
bilhões. Dessa forma, a cobertura destas despesas pelas receitas
com prestação de serviços do
banco foi de 174,4% no período.

Á GUA B RANCA

Prefeitura, proprietários rurais e Bacias
PCJ promovem recuperação do ribeirão
A Prefeitura de Charqueada
iniciou neste mês de outubro, em
parceria com proprietários rurais, órgãos de governo e empresas privadas, a etapa de execução do projeto "Mananciais de
Charqueada", que tem como objetivo realizar a revitalização de
duas bacias hidrográficas responsáveis por grande parte do abastecimento hídrico do município.
O projeto iniciado em 2016 em
parceria com os Comitês e Agência
das Bacias PCJ, a Coordenadoria
de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), a Fundação Florestal do Estado de São Paulo e a
Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq), tem
como objetivo promover a revitalização do ribeirão Água Branca e do córrego Boa Vista, por
meio da restauração ecológica de
áreas de preservação, de atividades de conservação de solo e da
promoção do saneamento rural.
Ao todo serão recuperados
ao longo dos próximos anos cerca de 100 hectares de vegetação
nativa por meio do plantio de
mudas de árvores e do isolamento de fatores de degradação. O
projeto é desenvolvido em parceria com diversas instituições,
entre elas a Agência das Bacias
PCJ, que disponibiliza uma ferramenta chamada "Banco de Áreas
e Banco de Projetos PCJ", onde
são cadastrados projetos e áreas
para plantio de forma voluntária.
Neste banco, pessoas e em-

Divulgação

O lançamento do espaço localizado em Charqueada será
no dia 19 de dezembro com o show da dupla Jorge e Mateus

Com a proposta de para mudar o conceito de eventos na região, a Arena Open Air chega à
cidade de Charqueada. O lançamento do espaço será no dia 19
de dezembro com o show da dupla Jorge e Mateus. Numa área
com mais de 328 mil metros quadrados e uma estrutura com alta
tecnologia, organizadores da Arena pretende realizar os maiores
eventos do interior paulista com
os melhores shows do Brasil.
Além de Jorge e Mateus no
dia da inauguração, a programação segue como Péricles no
dia 30 de dezembro, Marcos e
Belutti no dia 31, e Gustavo Mioto no dia 1º de janeiro. Além
de um palco de 60 metros de frente, estrutura de som e luz de
ponta, praça de alimentação, camarotes e louge para descanso,
haverá uma praça de alimentação
com mais de 20 food trucks.
Segundo os organizadores,
a expectativa é de receber cerca
de 15 mil pessoas em cada evento, seguindo todos os protocolos
divulgados pelo decreto do Governo do Estado de São Paulo.
“Em parceria com as Prefeituras
de Charqueada e da região, a
Arena Open Air vêm para movimentar também as áreas da hotelaria e comércio da cidade. Mais
de 900 empregos diretos e indire-

tos serão gerados para cada evento, além de cursos de capacitação e treinamento”, explicam.
IDEALIZADORES - A
Arena Open Air é fruto do sonho de quatro empresários: Rafael Oliveira e dos irmãos Marcus Scotton, Max Scotton, Adalberto Scotton. Com mais de 10
anos no mercado, os amigos são
os responsáveis por alguns dos
principais eventos no Brasil.
Rafael Oliveira CEO do Grupo
Prefeitinho esteve presente em produções como Rock In Rio, Lisboa,
Rio e Las Vegas, Festival Ultra
Music, carnaval de rua do Rio de
Janeiro, desfile das escolas de
samba e camarotes do Sambódromo do Rio de Janeiro e São Paulo.
Os irmãos Scotton são os sócios
da Stick, hoje a segunda maior
empresa de estrutura modular,
box truss, som e luz, e responsáveis pela estrutura do GP de Fórmula 1 Brasil em Interlagos e do
Festival de Verão em Salvador.
“Em 2019 idealizaram uma
área de 328 mil metros quadrados na cidade de Charqueada.
Em 2020 o sonho ficou paralisado como consequência da pandemia. E agora em 2021, com a retomada dos setores, vem aí a nova
área de eventos no interior de São
Paulo, trazendo o Brasil para
Charqueada”, explicam os sócios.

Arquivo

Ao todo serão recuperados ao longo dos próximos anos cerca de 100 hectares de vegetação nativa

presas que possuam passivos
ambientais ou queiram investir voluntariamente na recuperação e conservação da vegetação nativa podem fazer a adoção das áreas cadastradas.
A Prefeitura de Charqueada
foi a primeira a se cadastrar, e
aos poucos vem conquistando
parceiros para garantir a execução das atividades previstas.
Neste mês, foram iniciadas as
atividades de preparo de solo e

plantio de árvores nativas no ribeirão Água Branca, executadas
pela empresa Da Serra Ambiental, a primeira a adotar áreas no
projeto de Charqueada via Banco de Áreas PCJ, totalmente gratuitas para o produtor rural.
Além das instituições citadas,
o Projeto Mananciais de Charqueada tem como pilar central os proprietários e produtores rurais que
residem ou desenvolvem atividades comerciais nas áreas abrangi-

das pela bacia hidrográfica. Por
meio da sua adesão ao projeto, eles
permitem que os cursos d'água que
abastecem o município recebam a
sua devida proteção e conservação.
Garante, ainda, a adequação ambiental das suas propriedades em conformidade com a
legislação ambiental federal e
estadual vigente, de forma gratuita, pois todo o recurso para a
execução do projeto é captado no
Banco de Áreas e Projetos PCJ.

Prevenir para não remediar
Pedro Kawai

A

pandemia da
Covid-19 nos
trouxe muita
perda, dor e prejuízo,
mas também evidenciou ensinamentos importantes, alguns dos
quais, infelizmente,
ainda são negligenciados por nós, brasileiros. Uma
dessas lições é a que reforça a
importância da prevenção.
Afirmo isso, porque a prevenção possui vantagens incontestáveis. Para as organizações,
por exemplo, todo investimento
nesse sentido resulta em redução de riscos de acidentes e incidentes, possibilita o aumento da
produtividade, amplia a credibilidade na imagem corporativa e,
obviamente, reduz custos operacionais. No âmbito individual, a
pessoa prevenida é aquela que
investe uma parte do seu tempo
no planejamento de suas ações
diárias, de tal modo que seja possível prever com grande possibilidade de acerto, o sucesso e o

fracasso de um projeto ou de uma atitude.
Ainda na faculdade, me lembro das aulas de Administração
da Qualidade, que
destacava grandes
nomes que se dedicaram ao estudo dos processos produtivos,
como Frederick Taylor,
o pai da Administração Científica e KiichiroToyoda, fundador
da montadora Toyota, e criador
do conceito just-in-time, que
prevê maior eficácia na cadeia
produtiva, executando cada processo na hora certa, a fim de reduzir tempo e os custos operacionais. Tais princípios foram de
grande importância para que eu
pudesse compreender a lógica
japonesa, na época em que vivi e
trabalhei no Japão, exatamente
na indústria automobilística.
Mas, apesar de todo avanço científico e tecnológico desde
a Revolução Industrial e, mais
recentemente, a partir do advento da Internet, ainda há quem
ignore ou desconheça a relevân-

A negação e a
burocracia têm
um preço e a
fatura chega,
mais cedo ou
mais tarde
cia da prevenção, seja profissional ou pessoalmente. São exemplos, os casos de pessoas que
deixam de realizar revisões periódicas em seus veículos; limpeza nas calhas dos telhados de
suas casas, daqueles que não se
preparam ou estudam para testes, provas ou processos seletivos e, dos que não têm a cultura
de realizar exames de saúde, antes que a doença apareça.
Hoje, Piracicaba oferece uma
grande oportunidade para muitas pessoas reverem suas posições
em relação à prevenção, com a realização do “Novembro Azul: Um
Olhar Azul para a Vida”, evento
que tem como premissa, salvar vidas, através da prevenção de doenças como a diabetes e o câncer
de próstata. Um exemplo de planejamento e união de dezoito ins-

tituições públicas, privadas e do
terceiro setor que, juntas, estarão
preparadas oferecer, gratuitamente, atendimento, solidariedade, dedicação e generosidade a
quem comparecer ao estacionamento da Câmara Municipal, na
manhã deste sábado, dia 6.
Prevenção: esta é a palavrachave que traduz a importância
que se deve dar à vida. Uma palavra conectada ao planejamento, à inteligência na gestão, ao
desprendimento, ao abandono
de convicções fúteis, vazias, egoístas e revanchistas, as quais correm a nossa sociedade, lotam os
nossos postos de saúde e condenam à escuridão, instituições
que poderiam brilhar e continuar iluminando as nossas vidas.
A negação e a burocracia
têm um preço e a fatura chega, mais cedo ou mais tarde,
razão pela qual, é melhor prevenir do que tentar remediar.
———
Pedro Kawai, vereador
pelo PSDB em Piracicaba, membro do Parlamento Regional da RMP

FREI PAULO
Foto emprestada pelo saudoso artista plástico Eugênio Nardin. Foi tirada em 11
de julho de 1939 no Seminário Seráfico São Fidelis,
em Piracicaba. Aparecem
nela David Furlan, Waldemar
Arana, Homero Scudeller,
Eugênio Nardin e Aurelio

Brossi, todos juntos ao
mestre Frei Paulo de Sorocaba, um dos maiores artistas do interior paulista. Viveu
longos anos em Piracicaba
e chegou a pintar obras-primas tanto no São Fidelis
como na Igreja dos Frades.
(Edson Rontani Júnior)
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AÇÃO
ANIFESTAÇÃO
Dia 12 de novembro, nas MANIFEST
ruas, professores em luta!
Professora Bebel

N

a próxima sex
ta-feira, 12 de
novembro, professores e professoras
da rede estadual de
ensino voltam às ruas,
em assembleia estadual que se realizará às
14 horas na Praça da
República, em frente à sede da Secretaria Estadual da Educação.
Motivos não faltam para a
categoria se mobilizar. Os salários
estão congelados, se avolumam
ataques contra seus direitos e contra a educação pública. O desrespeito e o assédio moral nas escolas
se tornam a cada dia mais sufocante. Mais ainda, com a aprovação do PLC 26 (lei complementar
1361/2021) por apenas dois votos
além do mínimo necessário, todos correm o risco de demissão
por meio de avaliações de desempenho, cujas regras serão fixadas
de cima para baixo pelo governo.
Na prática, a estabilidade do
servidor público, necessária para
que sua permanência não fique
à mercê de motivações políticas
de acordo com as mudanças de
governo e para que haja continuidade das políticas públicas,
está seriamente ameaçada. Da
mesma forma, o ingresso qualificado no serviço público, por meio
de concursos, cede lugar à livre
contratação de temporários, que
podem ser facilmente demitidos
e substituídos de acordo com o
livre arbítrio dos governantes.
Hoje os professores e professoras recebem salários aviltantes.
Entretanto, em vez de instituir
uma política salarial justa, que
começa por recuperar a equiparação dos salários-base do magistério ao piso salarial profissional nacional, o governo Doria quer utilizar recursos do FUNDEB para dar
um abono, que não se estende aos
aposentados, por meio do PLC 37.
Ora, a política de abonos e gratificações já foi superada desde 2011,
com a incorporação desses adicionais aos nossos salários e extensão aos aposentados. Não podemos aceitar esse retrocesso!
Estudos da subseção DIEESE/
CEPES da APEOESP, mostram
que, com este valor seria possível
um reajuste linear em torno de 7%
a 9% para todos da categoria, inclusive extensiva aos aposentados.

É necessário, na
realidade, um reajuste de 29,25% para que
o Estado de São Paulo
cumpra o piso salarial
profissional nacional,
na perspectiva do
cumprimento da meta
17 do Plano Nacional
e do Plano Estadual de
Educação, que determina a equiparação dos salários
dos professores à média salarial
dos demais profissionais com
formação de nível superior. A
meta 17 dá conteúdo à valorização salarial, associando-a à formação de nossos professores e
professoras e tem como referência a qualidade do ensino.

É necessário, na
realidade, um
reajuste de
29,25% para que
o Estado de São
Paulo cumpra o
piso salarial
O abono é recebido apenas
uma vez, não se integra ao salário
e, portanto, não incide sobre os benefícios da carreira e na aposentadoria. Além disso, a lei do FUNDEB determina que 70% das receitas do fundo sejam aplicadas em valorização dos profissionais da educação e não na forma de abono.
Finalmente, entre tantos outros motivos para lutar, é preciso
colocar um fim no vergonhoso confisco salarial de aposentados e pensionistas instituído pelo governo
Doria. Professoras e professores
que dedicaram toda a vida à educação pública e contribuíram
para a sua aposentadoria, hoje passam dificuldades para sobreviver,
pois o governo lhes tira parte de
seus já reduzidos vencimentos.
Por isso, essa assembleia
deverá ser grande e mobilizar
todas as regiões do Estado e,
nela, discutiremos a possibilidade de uma greve geral da nossa categoria, por salários, valorização, respeito e dignidade.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT, presidenta da Apeoesp, e líder a bancada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)

I RACEMÁPOLIS

Prefeitura terá parceria para
cuidado de animais silvestres
Divulgação

Bebel participa de protesto na
Alesp em defesa do Iamspe
Manifestação foi quinta (4) contra a terceirização de serviços do Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, que aumenta na entidade
A deputada estadual Professora Bebel (PT) participou na manhã de quinta (4), com diretores
do SindSaúde-SP, de manifestação contra a terceirização de serviços do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo), que
vem se acelerando no Instituto.
Já no período da tarde, a deputada protestou, duramente da tribuna da Assembleia Legislativa de
São Paulo, contra a falta de transparência na gestão do Iasmpe, que
não tem conseguido garantir
atendimento à saúde dos servidores públicos estaduais, apesar
de serem os únicos que contribuem com o Instituto, faltando
atendimento na maioria das cidades do Interior do Estado.
De acordo com Bebel, o governador João Doria “faz-de-conta,
impondo o aumento das contribuições dos servidores, agregados e
dependentes de mais idade, com a
promessa de melhoria do atendimento pelo Iamspe, não passando
de uma grande mentira! Ao invés
de melhorar, as coisas só pioram.
No Interior do Estado, os convê-

nios com clínicas, hospitais e laboratórios têm sido rompidos e
os servidores ficam sem atendimento. Portanto, exigimos respeito, porque o Iamspe é nosso!”.
Da tribuna da Assembleia
Legislativa de São Paulo, a deputada Professora Bebel reforçou a sua indignação contra os
ataques e retirada de direitos
contra os servidores públicos, e
defendeu, mais uma vez, o Iamspe. “Tem sido muito difícil para
o servidor estadual de São Paulo
ter uma vida digna. Na semana
passada, por três votos passou o
PLC 26, que trás perdas de direitos para o funcionalismo, não só
da abonada, mas sim a possibilidade de demissão direta. Com
esse projeto aprovado, quebrou
a lógica de contratação dos servidores por concurso público,
como porta de entrada para os
serviços públicos, inclusive
abrindo a possibilidade de demissão de servidores”, enfatizou,
ressaltando que no caso do Iamspe o orçamento estadual não
garante nada de recursos em
defesa dos servidores públicos.

Divulgação

Da tribuna da Assembleia Legislativa, Bebel criticou a forma
como os servidores têm sido tratados pelo governo Doria

Justamente para protestar
contra esta situação, Bebel reforçou que está marcado para o
próximo dia 12, pela manhã, ato
público em frente ao Iamspe, na
cidade de São Paulo, enquanto
que a tarde, a partir das 14 horas, na Praça da República, em
frente à Secretaria Estadual da
Educação, haverá assembleia

estadual e ato público dos professores, organizado pela Apeoesp (Sindicato dos Professores
do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo), para protestar contra a política estadual para a
educação. “Não podemos tolerar
mais as maldades praticadas
contra o serviço público pelo governador João Doria!”, enfatizou.

A GRICUL
TURA
GRICULTURA

Sema e Fealq discutem conectividade rural
A secretária da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento), Nancy Thame,
esteve na Fealq (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz),
em Piracicaba, com o objetivo de
trocar informações, apresentar
iniciativas e demandas do município, bem como fortalecer o relacionamento com a Instituição.
Durante a conversa, Nancy
chamou a atenção para a necessidade de ampliar a conectividade
rural. “A situação da conectividade no campo hoje é complexa e
demanda parcerias público-privadas para avançar”, afirmou. Segundo a secretária, essa somatória de forças das instituições é fundamental para promover, por
exemplo, a capacitação de produtores e trabalhadores rurais em
localidades mais afastadas.
Para o diretor-presidente
da Fealq, Nelson Sidnei Massola Júnior, o encontro foi bastante produtivo e permitiu um
primeiro alinhamento das
ações. “Avançaremos agora
com uma agenda de conversas

sobre como a Fundação pode atuar no apoio a novas iniciativas
que deem visibilidade às potencialidades do município”, disse.
Também estiveram presentes
na reunião pela Fealq as gerentes
Paula Arigoni (Produtos) e Ana
Flávia de Faria Guimarães (Administrativo/Financeiro), e o professor Ruy de Araújo Caldas, pesquisador e colaborador da Esalq/USP.
PRÓXIMO - A fim de acolher sugestões e buscar apoio
para novos eventos, a Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) reuniu, na
tarde de quarta-feira, 3/11, os
expositores que participaram do
1° Encontro Conecta Rural, ocorrido no dia 25/10. Contando com
15 estantes, o evento atraiu cerca de 150 pessoas no espaço do
Varejão da Paulista e aproximou
agricultores, instituições, grupos e empresas por meio de palestras, roda de conversa e exposição de programas e produtos.
Alguns pontos foram levantados e avaliados, como a escolha dos
dias e horários, novos expositores

T RIBUNA

Thais Passos

Nancy Thame apresenta projetos da Sema para os expositores

e temas para palestras e oficinas,
além de periodicidade do evento.
A secretária Nancy Thame, da
Sema, já sinaliza a ocorrência de
novos encontros do Conecta Rural para o primeiro e segundo semestres de 2022. “Essa reunião foi
muito produtiva para recebermos
o feedback dos expositores, chegarmos numa decisão conjunta para
os novos encontros e estabelecermos grupos de trabalho”, destaca.

Para o agricultor familiar
Vanderlei Sanches, o Conecta
Rural trouxe uma oportunidade inédita aos agricultores piracicabanos. “Foi o primeiro
evento focado no apoio ao pequeno produtor rural que conseguiu reunir diversos setores
da agricultura num mesmo espaço, possibilitando o diálogo e
o fortalecimento da produção
agrícola do município”, disse.

E DUCAÇÃO

Ana Pavão critica propagandas Reunião com secretário busca
de combustíveis: “Enganosas” viabilizar creche no Colina Verde
Vivian Graziela da Silva, Rodrigo Valdanha, Marco Aurélio
Polizel, Fabiana Avizu e Leandro Stein, em visita ao Núcleo

A Prefeitura de Iracemápolis
firmou uma parceria com o Núcleo da Floresta, da cidade de São
Roque. A partir de agora, os animais silvestres que forem resgatados no município contarão com o
apoio da instituição para a recepção, triagem, tratamento, reabilitação, soltura e monitoramento. O
Núcleo Floresta possui uma equipe multidisciplinar especializada.
Uma equipe da Prefeitura
envolvendo setores de Vigilâncias em Saúde e Meio Ambiente esteve no espaço conhecendo melhor o trabalho e alinhando sobre a parceria.
A diretoria de Vigilâncias
em Saúde, Vivian Graziela da
Silva, destaca que os animais silvestres capturados debilitados
terão todo o atendimento até à
soltura adequada. “Desde o início do nosso trabalho identificamos essa demanda e cabe ao
município a responsabilidade do
atendimento adequado. Portanto, firmamos essa parceria”.
Diretor de Meio Ambiente,
Rodrigo Valdanha, destaca que

a parceria mostra a preocupação
da administração com a fauna
silvestre do município. “O Núcleo da Floresta é uma entidade
altamente capacitada com uma
equipe experiente, com amor e
dedicação no trabalho de reabilitação e reintrodução dos animais no seu habitat natural”.
Entre os animais que podem, por exemplo, receberem o
tratamento: lobo-guará, onçaparda, maritacas, gavião e outros. “Se localizados e necessitem de cuidados, o encaminhamento será feito”, destaca.
TRATADOS COMO MERECEM — A equipe do Núcleo
Floresta comemorou a notícia
por meio de sua página oficial
nas redes sociais. “Pela primeira vez na história do município, os animais silvestres serão
tratados como merecem.
Nossos eternos agradecimentos à essa equipe que nos
visitou e que não mediu esforços para demonstrar que é possível. Prefeitura boa é aquela que
pensa no futuro”, destacou.

"Nossa cidade está passando por um processo onde existem
propagandas enganosas, que na
hora que você abastece, você acaba vendo que abasteceu um valor
que não era aquele, que você tinha que ter o aplicativo", disse a
vereadora Ana Pavão (PL) em
discurso na tribuna na noite desta quinta-feira (5), durante a
42ª reunião ordinária de 2021.
Segundo a parlamentar,
ela participou recentemente de
uma reunião entre representantes do Executivo municipal, do
Procon e de postos de combustíveis para falar sobre estas questões e também sobre o projeto de
lei 97/2021, propositura de sua
autoria, e que disciplina este
tipo de propaganda na cidade.
Ana Pavão também falou
sobre uma palestra que contou
com a sua participação, realizada na Escola Estadual Sud Mennucci, voltada à prevenção e tratamento do câncer de mama, atividade que fez parte do calendário do Outubro Rosa, mês dedicado ao tema. "Foi muito gratificante e, muito mais gratificante foi o feedback das crianças
depois da explanação do que é o
câncer e que tem cura", disse.
A vereadora também falou

a respeito de uma reunião realizada entre ela e representantes
de entidades e associações dedicadas à luta das pessoas com deficiência, encontro este voltado
à discussão do projeto de lei 78/
2021, propositura de sua autoria e que "dispõe sobre a obrigatoriedade nos hospitais públicos
e privados, do registro e comunicação imediata de recém-nascidos com Síndrome de Down às
instituições, entidades e associações especializadas no atendimento e acompanhamento aos portadores desta síndrome genética".
A parlamentar falou, ainda, sobre a entrega de moção
de aplausos de sua autoria a
médicos do Hospital dos Fornecedores de Cana e sobre uma
visita que fez ao Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae),
e agradeceu à autarquia pelas
respostas que vem dando aos
questionamentos feitos por ela.
Ana Pavão também falou
sobre o convite que recebeu para
dar seu testemunho na Igreja do
Evangelho Quadrangular - Taquaral, momento em que também participou do lançamento
de uma campanha voltada à arrecadação de lenços (turbantes)
para mulheres com câncer.

Assessoria Parlamentar

Anilton Rissato conversou, nesta semana, com o titular da
Educação, Gabriel Ferrato, e apresentou diversas demandas

O vereador Anilton Rissato (Patriota) se reuniu, quartafeira (3), com o secretário municipal da Educação, Gabriel
Ferrato, para dialogar sobre a
construção de uma creche no
bairro Jardim Colina Verde e da
reforma da quadra poliesportiva do CAIC Parque Orlanda.
Na ocasião, Rissato comentou
sobre os problemas estruturais, os
quais precisam de consertos e melhorias, da Escola de Educação
Fundamental Adolfo Basile e da
Escola de Educação Infantil
Roberta Eleutério Amaral.
Sobre a construção de uma
nova creche no bairro Jardim
Colina Verde, Ferrato disse que

será realizado estudo para saber
se há demanda por vagas e viabilidade para uma nova unidade. Já com relação à quadra poliesportiva do CAIC, será feito
análise para a reforma, mas buscando o apoio da população para
fiscalizar e valorizar o local.
A respeito das escolas de
ensino fundamental Adolfo
Basile e de ensino infantil Roberta Eleutério Amaral, a construtora foi notificada para fazer os reparos necessários.
Rissato agradeceu o secretário pela oportunidade em apresentar as demandas. “São solicitações que a população nos encaminha”, enfatizou o parlamentar.
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D ISLEXIA

"D OMINGO

Apresentação será segunda (8) às 12h e terá vários convidados técnicos
sobre o tema; falta a sanção do governador do Estado, Joao Doria

Fundada em 1996, a rede de
postos de combustíveis GT será homenageada com voto de congratulações da vereadora Ana Pavão
(PL), pela campanha "Domingo do
Bem". A propositura 952/21 foi
aprovada, na quinta-feira (4), durante a 42ª reunião ordinária.
A parlamentar explica no requerimento que após anos de atuação, o grupo desenvolveu uma
campanha, intitulada como Domingo do Bem, praticada desde
julho deste ano. "Tal ação con-

Jornal da Alesp destaca ao
vivo PL de Roberto Morais

A aprovação do projeto de lei
949/2019 de autoria do deputado
estadual Roberto Morais (Cidadania) na Alesp será tema de entrevista ao vivo na TV Alesp no Programa Jornal da Assembleia, na
próxima segunda (8), às 12h, ao
vivo. Além do Deputado Roberto
Morais, foram convidados o Felipe Ponce (Pipo) do Dislexclub portal de informação sobre a Dislexia e a fonoaudióloga Michelly
Silveira Basso. O PL institui o Programa de Diagnóstico e apoio aos
alunos com Dislexia e o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH na Rede Estadual de Ensino. Também está
prevista a necessidade de estabelecer um tempo diferenciado
em provas e testes para que haja
equidade entre os estudantes.
A luta agora é conquistar
apoio para sensibilizar o governador João Dória para que sancione
a lei. Cerca de 350 mil alunos com

dislexia na rede de ensino do Estado de São Paulo, podem ser beneficiados por meio do preparo e
treinamento de professores. O Deputado Roberto Morais comemorou a aprovação do PL e segue defendendo a importância de ser
sancionada. “Estou me sentindo
muito recompensado por mais uma
vez representar a causa da saúde e
conseguir a aprovação da Casa,
como já fizemos com projetos defendendo pessoas com autismo e
pessoas em tratamento contra fibrose cística”, destacou Morais.
“Conduzimos o debate e somamos
forças com lideranças, entidades e
conquistamos a aprovação no maior parlamento da América Latina”,
explica o Deputado. “Agora é seguir lutando”, conclui Morais.
A entrevista ao vivo na segunda-feira, 12h, pode ser
acompanhada pelos canais 60.2
da TV Digital e pelo canal a
cabo 8 na cidade de Piracicaba.

Divulgação

Morais será entrevistado na segunda (8), às 12h, pela TV Alesp

ciando a obra, "mas o trabalho
foi iniciado pela atual gestão”,
informou. “O Paulo (Silva), da
Semob, é uma pessoa extremamente competente, quando o prefeito Luciano (Almeida) dizia que
as pessoas seriam técnicas. A gente se emociona quando vê a dedicação de um funcionário, quando

tem dedicação e amor pelo serviço." Pompeo comentou, também,
sobre o trabalho feito junto à Semuttran (Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes) para o retorno de linhas de ônibus do transporte coletivo a 52 alunos do Sesi (Serviço
Social da Indústria e Comércio).

O RÇAMENTO

Verba para o Centro do Autismo
não consta na LOA, diz vereador
Todo o nosso pensar-sentir-agir
nos espera mais adiante

N

ossos amigos espirituais
da Colônia Manto da Luz
chegam em caravana e
todos juntos respiramos ares
submissos pelas mãos invisíveis
da Ordem vigente. Iniciamos diálogo sobre os valores ao nosso
próprio esforço e mérito, que
traz, o bem-estar, entretanto, sintetizadas pelo Mestre Jesus Cristo no amor a Deus e ao próximo,
fonte de nossa Existência. E assim, seguimos em Missão Socorrista. Seguimos ao passo que visualizamos a alegria do próximo,
como a nossa própria alegria,
preenchendo de contentamento
e encontramos a motivação para
prosseguirmos, empregando esforços em prol de nossas mais
nobres aspirações. E o Mentor
complementa. Amados e queridos Trabalhadores da Luz. Ao
contemplarmos a ação da solicitude de Deus por seus filhos, pelo
pensamento, a dinâmica amorosa na qual Deus envolve tudo e a
todos, nada que nos acontece é
fortuito. Toda circunstância são
probabilidades múltiplas que as
nossas escolhas pretéritas se
abrem ao campo da Evolução.
Com a amorosidade Divina, na
busca da Luz, podemos permitir
o processo natural de crescimento. Nossa conexão com o corpo
espiritual e, através desse, com o
suporte biológico, pelo qual nos
manifestamos à realidade material. Grande luminosidade tomou conta de todos e quando me
dei por conta, já amanhecia e estava novamente ao Lar terreno.
Amados e queridos leitores.
Não revele a humanidade todas
as suas forças. Não demonstre
toda a sua inteligência. Aquele
que muito se destaca, cria inimigos silenciosos. Seja atento, mas
aparente ser distraído e desatento. Você está no jogo da Vida
para Evoluir, não para mostrar
quem é. Existem duas coisas importantes na vida. O motivo e o
momento. Você pode ter várias
vezes o mesmo motivo, mas nun-

ca terá o mesmo momento. Você
só levará desta vida o que está
guardado em sua mente e em teu
coração. E o mais importante é
amar o seu semelhante quando
ele menos merecer, pois, é quando ele mais precisa de você. Fé,
palavra tão pequenina, mas com
um poder tão grande. Os nossos
mínimos pensamentos são registrados e ouvidos. A vida fica
muito mais leve com o poder da
gratidão. Um sábio disse: assuntos difíceis treinam a mente.
Exercícios difíceis treinam o corpo. Pessoas difíceis treinam o
coração. Tempos difíceis treinam o espírito. Você é a sua
maior prioridade, por isso abdique de tudo, mas jamais da
pessoa que tu és. Evoluir dói. Luz
e sabedoria. Gratidão sempre.
E assim finalizamos estas linhas com reflexões do grande
Mestre Allan Kardec - “Sua força está na sua filosofia, no apelo
que faz à razão e ao bom-senso”
– “Com que direito pedimos perdão a Deus para nossas faltas,
se não perdoamos as dos outros”
– “A angústia, a ansiedade, as
aflições, são frutos de ações e
pensamentos negativos, nossos
e de alguns que nos odeiam. Eis
o remédio: amor, perdão, vigiar
e orar. Jesus, palavra mais do
que mágica” e “É o bem que garante a sorte futura. Ora, o bem
é sempre o bem, seja qual for o
caminho que a ele conduza”. E
assim, reflita de que todo o nosso pensar-sentir-agir nos espera mais adiante. Ação e reação,
efeitos e causas e choque de retorno. Não espere ser rico para
ser feliz. A felicidade é de graça,
é vibracional, é um estado de
espírito. E que cada novo dia
chegue trazendo amorosidade e
leveza, amenizando os sofrimentos do coração e preparando os sonhos para o amanhã. E
com a amada, estimada e querida Alma gêmea, nossa eterna
gratidão. Bom dia e boas energias. Eu acredito em você.

Rede de postos GT será
reconhecida por campanha

D

Vereador elogia início de obra para combate a enchentes
havia verba destinada pelo então deputado federal, por Piracicaba, Antônio Carlos de Mendes
Thame (PV), mas com contrapartida da Prefeitura", explicou.
Pompeo disse que a administração municipal anterior havia colocado em novembro de
2020 uma placa no local, anun-

BEM"

siste na conversão de parte do
valor arrecadado dos abastecimentos, realizados especificamente aos domingos, em prol do
benefício de entidades assistenciais de nosso município, estendendo ainda a possibilidade de
colaboração, por meio de doação
e/ou apoio de patrocinadores/
fornecedores dos postos e lojas
de conveniência", argumentou.
A honraria será entregue
em data a ser agendada pelo
gabinete da parlamentar.

Violência (VII) – Juventude

S EMOB

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante), ao fazer uso da palavra na 42ª reunião ordinária
desta quinta-feira (4), elogiou o
trabalho da Semob (Secretaria
Municipal de Obras) sobre uma
obra de prevenção a enchentes
na rua Madagascar, no bairro
Vila Industrial, "que inclusive já

DO

O vereador André Bandeira
(PSDB) quer informações do Executivo sobre a destinação de recursos no PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual) para a implantação
do Centro de Referência do Autismo em Piracicaba, por meio do requerimento 962/2021, aprovado
durante a 42ª reunião ordinária,
realizada nesta quinta-feira (4).
O parlamentar afirma que
na última audiência pública realizada na Câmara sobre o detalhamento da LOA referente ao
exercício financeiro de 2022, o
secretário de Saúde, Filemon
Silvano, disse que a gestão atual será a primeira que fará algo
na saúde pelo autismo. Ele exibiu um vídeo com a fala do secretário "Ocorre que até o presente momento, o grupo de mães
não teve resposta sobre esse
tema e também em pesquisa aos
anexos do PPA, da LDO e da
LOA não encontramos nada relacionado com a palavra autismo, autista, transtorno do es-

pectro autista, entre outras",
afirma Bandeira no documento.
O vereador questiona onde
se encontra a destinação para
este centro no quadro de detalhamento de despesas do PPA,
da LDO e da LOA, solicita a informação do órgão, a unidade
orçamentária, a codificação, a
fonte, o valor a ser investido em
cada ano e pede também para o
Executivo detalhar o projeto de
criação do Centro de Referência do
Autismo, o que pretende fazer,
como pretende fazer e qualquer
outra informação sobre o tema.
APARTE - O vereador Pedro
Kawai (PSDB) afirmou que houve
investimentos para o autismo nos
últimos anos. "Se olharmos nos
últimos anos, os investimentos e
aportes no Auma |(Associação de
Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba) e no Centro de Reabilitação, em convênios e parcerias, além de outras entidades que
atendem pessoas com deficiência, nós tivemos sim um olhar
para o autismo, de atendimento
para esse segmento", concluiu.

D OAÇÃO

Sem convênio com Prefeitura,
Ilumina promove campanha
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) destacou o início da
campanha “Eu Quero Ter Um
Milhão de Amigos”, lançada
pela Associação Ilumina, com o
objetivo de contornar os problemas financeiros que a entidade
enfrenta para manter o hospital que, dentre outras ações, realiza trabalho de rastreamento
de casos de câncer na cidade.
“Fizemos uma live especial em
meu perfil do Instagram, quando
conversei com a médica Adriana
Brasil (presidente do conselho administrativo da associação) e ela
relatou os problemas que estão
enfrentando, inclusive com dificuldade pagar os funcionários”,
disse Kawai, ao usar a tribuna,
nesta quinta-feira (4), na 42ª
reunião ordinária da Câmara.

A proposta da campanha é que
a população possa fazer doações,
a partir de R$ 9,00, e assim contribuir para a entidade desenvolver o trabalho de prevenção ao
câncer. “Tivemos agora a informação sobre a quebra do contrato da Prefeitura com o Ilumina,
envolvendo uma queda de braço
muito grande e que está refletindo na população”, acrescentou.
Kawai destacou o seu apoio
e solidariedade ao Hospital Ilumina e pediu que o imbróglio
seja resolvido, “para que a população não fique desassistida”,
pontuou. “É claro que tem toda
uma burocracia que está emperrando o negócio, mas o meu desejo é que a associação continue
o seu trabalho e não feche as
portas”, concluiu o vereador.

esde 1998, quando o primeiro mapa da violência
foi divulgado, surgiu
praticamente um mapa por ano.
Metade deles aponta a juventude como sua principal vítima.
Foram considerados os casos
de homicídio, suicídio, acidentes de trânsito com vítima fatal.
Em edições passadas falamos que as raízes da violência
residem na desigualdade social, disputa de classes onde um
grupo tem acesso aos bens de
consumo enquanto o outro é
responsável por sua produção,
mas impedidos pelo capital de
seu acesso. Essa dicotomia explicitamente capitalista fabrica
a revolta de uns sobre outros.
Mas o que os mapas citados
revelam vai além disso. Há uma
lacuna estrutural em nossa soci-

edade moderna, globalizada. A
chegada da globalização gerou
um enorme excedente de cidadãos excluídos. Tal como na era
industrial o bem de consumo era
fabricado, na globalização esse
bem é o acesso a além fronteira
via um terminal de computador.
Por outro lado, nossas leis
protegem o menor no que eu entendo legítimo, mas lhe priva de
acesso digno à educação e trabalho. Rapidamente ele descobre na
marginalidade a compensação
pelo dano que o estado lhe provoca. Isso explica em muitos aspectos o grande número de homicídios na juventude. Nessa
esteira muitos jovens desenvolvem traços arrogantes e onipotentes na sua personalidade
enfrentando pais e educadores
de forma agressiva e ousada.

INTERATIVO
Estou confusa com a
questão sexual. No primeiro encontro com um homem
do virtual não sei se devo
ou não ir para a cama. Mas
se ele demonstra interesse
muito rápido me sinto ofendida. Sinto que eles desistem logo no começo quando
digo não. Sou eu a careta ou
eles que só querem sexo?
Está claro que essas situações deflagram o conflito desejo
x moral. Todo ser humano é desejante, por natureza. Em nossa
vida buscamos sua satisfação,
o que não quer dizer que seja
sempre possível. Normas e princípios morais, religiosos, culturais permeiam nossa vida e podem gerar esse tipo de crise.
Por outro lado existe o
risco de ficar trocando par-

ceiro e a cada vez ocorrer o
lance sexual. Mas avaliar
qual preço deseja pagar é uma
questão de foro pessoal.
Se por um lado você pensa
na possibilidade sexual do primeiro encontro, por outro se
ofende com o interesse, o que
denota o conflito. Não me cabe
em hipótese alguma defesa ou
argumento, deixando com você
a responsabilidade por suas escolhas, responsabilidade essa o
passaporte para a liberdade.
Uma observação é necessária: encontros virtuais tendem
(não necessariamente) a seguir
uma dinâmica oposta aos encontros reais, quando outras leituras são possíveis, como a do corpo. Altas idealizações favorecem
a entrega ao sexo, mas a manutenção da relação depende da
maturidade e desejo de ambos.

CITAÇÃO!
“A antítese de brincar não é o que é sério,
mas o que é real”. (Sigmund Freud)

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.
Use até 200 toques. Sigilo absoluto.
BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br
CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430
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“A Parada não Pode Parar”
celebra a diversidade, dia 7
Acontece domingo (7), às
19h, no Teatro Erotides de Campos, A Parada não Pode Parar:
Diversidade e Resistência!, evento gratuito que vai reunir shows
musicais, concurso e homenagens. Os ingressos devem ser retirados com 1 hora antecedência
na bilheteria do teatro. É obrigatório o uso de máscara e a apresentação de carteira de vacinação
com a 2ª dose da vacina contra a
Covid-19, assim como RG/CNH.
O evento fará um retrospecto
de todas as edições da Parada do
Orgulho LGBTQIA+ em Piracicaba em formato adequado a este
momento de pandemia do coronavírus. Entre as atrações estão o
show da cantora Marília Corrêa e
banda, apresentações especiais da
cantora Rhuiiz, de Piracicaba, do
violoncelista Abner Tofanelli,
de São José do Rio Preto, e da
DJ Lari Mori, residente da Parada LGBTQIA+ de Piracicaba.
Marcam presença, ainda,
as drags vencedoras do concurso Diva da Parada entre os anos
de 2013 e 2019, no Super Diva
da Parada de Piracicaba, Hemylly Lupon (Campinas), Pink
Fairy (São Carlos), Drag Vero-

na (Campinas), Kyara Freitas
(Sorocaba) e Mikaella Kalliwell
(Limeira), além da apresentadora do evento, a drag queen Thalita Petrovanni, de Campinas.
Serão realizadas homenagens
por meio da entrega do prêmio
Respeito a Diversidade e Cidadania LGBT de Piracicaba e Região.
A família da ex-vereadora trans
Madalena estará presente para
receber homenagem póstuma.
A organização da A Parada
não Pode Parar: Diversidade e
Resistência! é da ONG Casvi, com
produção de Anselmo Figueiredo,
em parceria com Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac).
SERVIÇO
A Parada não Pode Parar: Diversidade e Resistência!. Dia
07/11, domingo, às 19h, no
Teatro Erotides de Campos,
no Parque do Engenho Central. Gratuito. Os ingressos
devem ser retirados com 1
hora de antecedência. Mais
informações:19 9942-0742
com Anselmo Figueiredo.
Obrigatório o uso de máscara e apresentação de carteira
de vacinação com a 2ª dose
da vacina contra a Covid-19,
juntamente com o RG/CNH.

FORNO

SOLAR

Mirante e USP Recicla realizam
primeira reunião sobre projeto
Durante a fase inicial, os estudantes do USP Recicla pesquisam
materiais sustentáveis e de baixo custo para montar o forno solar
A concessionária Mirante
promoveu a primeira reunião com
alunos do projeto Moradias Sustentáveis, do programa USP Recicla, para iniciar pesquisas sobre o
forno solar. A iniciativa tem como
objetivo levar às comunidades oficinas de como construir o forno
solar que, por se tratar de equipamento de baixo custo, pode ser
uma ótima alternativa para as famílias que vivem nesses locais.
Durante a reunião, Jonatan
Neves, analista da área de Responsabilidade Social explicou os
objetivos do projeto. “Durante
a pandemia, o gasto com gás de
cozinha aumentou, já que as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa. Por isso, decidimos resgatar a ideia do forno solar. Além de ser fácil de
construir, é também uma solu-

ção sustentável e de baixo custo
para essas famílias”, afirmou.
O analista também salientou que a Mirante está em contato constante com as lideranças comunitárias do município.
“O diálogo com as lideranças
nos ajuda a entender a necessidade de cada comunidade e
buscar soluções socioambientais aos que precisam”, disse.
Durante a fase inicial, os estudantes do USP Recicla pesquisam materiais sustentáveis e de
baixo custo para montar o forno
solar. A próxima etapa será a
Oficina de Forno Solar, onde a
equipe de Responsabilidade Social e alunos da USP Recicla orientarão as lideranças comunitárias sobre montagem e preparo
de alimentos neste forno alternativo e ambientalmente correto.

Divulgação

Modelo de forno solar

E STREIAS

Chegam às telas o épico "Eternos" e o polêmico "Marighella"
"Eternos", a nova e grandiosa aventura épica com novos heróis da Marvel e o polêmico "Marighella", cinebiografia do guerrilheiro comunista que enfrentou
a Ditadura Militar brasileira, chegam às telas do cinema juntamente com a frenética comédia de
ação "Alerta Vermelho", que reúne três dos maiores astros de
Hollywood, como Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Promessa de salas cheias.
"ETERNOS" (Eternals) –
Um dos filmes mais aguardados
do ano, esta nova e grandiosa
produção da Marvel chega aos cinemas com força total, ocupando
mais de 1,7 mil salas no Brasil,
Considerado o filme mais ambicioso e complexo da Marvel, chegou a ser eleito como uma obraprima por alguns críticos. Mais:
o filme promete ser diferente de
tudo o que já foi visto da Marvel
nos cinemas. Superprodução de
mais de duas horas e meia, narra
a saga dos Eternos, uma raça de
seres imortais que viveram na
Terra em segredo por milhares de
anos e moldaram sua história e
civilizações. Os Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais
conhecidos como Celestiais, Dotados de características como
imortalidade e manipulação de

energia cósmica, eles são frutos
de experiências fracassadas de
seus próprios criadores, que também foram responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais
inimigos. O filme apresenta um
novo grupo de super-heróis do
Universo Cinematográfico Marvel, como Sersi, interpretada por
Gemma Chan, uma heroína que,
ao contrário de alguns dos Eternos, tem um verdadeiro amor e
respeito pela humanidade, e Ikaris, interpretado por Richard Madden, um dos Eternos mais poderosos, com habilidades de voar
e disparar raios de luz de seus
olhos. Tem também Thena (Angelina Jolie), uma guerreira feroz,
Kingo (vivido pelo paquistanês
Kumail Nanjiani), que é movido
pela energia cósmica, Gilgamesh
(Don Lee), extremamente poderoso e o mais forte guerreiro dos
Eternos, e Ajak (Salma Hayek),
uma líder espiritual dos Eternos
com habilidade de curar. O filme
é assinado pela diretora chinesa
Chloé Zhao, que se inspirou nos
quadrinhos de Jack Kirby, que
criou os personagens em 1976.
Chloé ganhou os holofotes no início deste ano, ao conquistar os
Oscars de Melhor Filme, Direção
e Atriz com o melancólico drama
road movie "Nomadland".
"MARIGHELLA" – Cerca-

do de polêmicas, "Marighella"
chega finalmente aos cinemas
após ter sido adiado por três vezes desde 2019, quando estreou
sob aplausos no Festival de Berlim. Adiamentos causados por
imbróglio com a Ancine, por ações
que se tornaram alvo de denúncias de censura e por uma pandemia que fechou as salas de cinema. Primeiro trabalho como diretor de Wagner Moura, o filme
foi duramente criticado por ideologias políticas e sofreu diversas
polêmicas. Filmado a partir da
biografia "Marighella, o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo",
publicada em 2012 pelo jornalista
Mário Magalhães, acompanha a
história do baiano Carlos Marighella, escritor, político e guerrilheiro, um homem que não teve
tempo para ter medo. De um lado,
uma violenta Ditadura Militar.
Do outro, uma esquerda intimidada. Cercado por guerrilheiros
30 anos mais novos e dispostos a
reagir, o líder revolucionário escolheu a ação. O filme acompanha os últimos cinco anos em que
Marighella viveu, de 1964 até sua
morte, com requintes de crueldade, numa emboscada em uma rua
dos Jardins, em São Paulo, em
1969 .O filme chega aos cinemas
há exatos 52 anos após a morte de
Marighella, ocorrida em 4 de no-

vembro de 1969. O ator e cantor
Seu Jorge interpreta Marighella e
Adriana Esteves sua companheira Clara, enquanto Bruno Gagliasso vive Lucio, delegado do
DOPS e um dos principais responsáveis pela morte do guerrilheiro.
"ALERTA VERMELHO"
(Red Notice) – Três dos maiores
astros de Hollywood na atualidade, como Dwayne Johnson, Ryan
Reynolds e Gal Gadot estão reunidos nesta elegante aventura de
suspense e comédia repleta de
ação, lutas, tiros e explosões. Escrita e dirigida por Rawson Marshall Thurber, a trama coloca
Dwayne Johnson no papel de
John Hartley, um investigador do
FBI que após receber um Alerta
Vermelho emitido pela Interpol,
entra em ação para localizar e capturar a ladra mais procurada e
mais bem-sucedida em roubos de
obras de arte do mundo, uma
"femme fatale" conhecida como
O Bispo, interpretada pela bela
estrela israelense Gal Gadot, a
Mulher-Maravilha da Marvel.
Para a missão, Hartley se junta
ao pior dos piores vigaristas, Nolan Booth, interpretado por Ryan
Reynolds, da saga "Deadpool".
Resultado: os três se metem num
jogo de gato e rato ao redor do
mundo, desde selvas até pistas de
dança e uma prisão isolada.

Fotos: Divulgação

Richard Madden e Gemma Chan como os novos super-heróis
Ikaris e Sersi em cena de Eternos, novo filme da Marvel

Jesse

Seu Jorge no papel de Carlos Marighella, o guerrilheiro comunista
que enfrentou a Ditadura Militar brasileira nos anos 60
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PRUDENTE

DE

MORAES

Exposição destaca “anos dourados” das corridas
A exposição “História das Corridas e Pilotos de Piracicaba”, sob olhar de Maks Weiser, ficará aberta até o dia 31 de dezembro
O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) participou na tarde desta
quinta-feira (4) da abertura da exposição “História das Corridas e
Pilotos de Piracicaba”, sob olhar de
Maks Weiser, no Museu Histórico
e Pedagógico Prudente de Moraes.
A mostra tem como objetivo resgatar os anos dourados
das corridas automobilísticas
de Piracicaba. Para isso, são
contadas as histórias e memórias de pilotos piracicabanos que
participaram do evento na década de 1960. Ruas centrais da
cidade serviram como circuito e
receberam pilotos e automóveis
diversos durante as provas automobilísticas que chegaram a
receber até 70 mil espectadores.
“Parabenizo toda equipe
do Museu Prudente de Moraes

pela idealização e organização
da exposição “História das Corridas e Pilotos de Piracicaba”,
sob olhar de Maks Weiser. Uma
honra contar com a presença
do Maks Weiser e de seus familiares, amigos e administradores das corridas de rua, que
fazem parte da história de nossa cidade” relatou Trevisan Jr.
A exposição conta com fotos, textos, biografias dos pilotos, troféus, medalhas e documentos e parte da história e memória
desse esporte de velocidade.
"A exposição temporária
com essa temática estabelece o
marco das corridas de rua e a
paixão de muitas pessoas pelo
automobilismo, com a utilização
de automóveis e a competição por
meio da velocidade, unindo com
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o avanço da tecnologia e modernização", explica a diretora do
Museu, Erica Stocco Frasson.
O evento contou com o piloto
Maks Weiser, familiares e amigos,
do vice-prefeito e secretário de
educação, Gabriel Ferrato dos
Santos, Vitor Pires Vencovsky
(IHGP), Alvaro Saviani (Codepac),
além de representantes do Museu
Prudente de Moraes e da Semac.
SERVIÇO
Exposição História das Corridas e Pilotos de Piracicaba,
no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes
(rua Santo Antônio, 641, Centro). De 04/11 a 31/12/2021,
terça a sexta-feira, das 9h às
17h, sábados e feriados, das
10h às 14h. Informações (19)
3422-3069. Entrada gratuita.

Exposição no Prudente de Moraes destaca os anos dourados das corridas

S AÚDE

CMCTI

Inovação: conselho é aprovado Câmara aprova criação do “Maio Roxo”,
em primeiro turno na Câmara para conscientização sobre lúpus
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite desta
quinta-feira (4), o projeto de lei
194/2021, do Executivo, que trata da criação do CMCTI (Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação). A votação
aconteceu em primeiro turno e,
antes de ser encaminhado à sanção do prefeito Luciano Almeida
(Democratas), a propositura deverá ser apreciada novamente
pelos parlamentares, o que deve
ocorrer na segunda-feira (8).
Criado pela lei municipal
4.918/2000, o CMCTI contará
com novas entidades-membros,
como o Parque Tecnológico, a
EsalqTEC, o Senac, o Senai, a Fe-

alq (Fundação de Estudos Agrários “Luiz de Queiroz”) e o Pecege (Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão
de Empresas) da Esalq/USP.
Dentre as atuações está a
aplicação de conceitos como “Cidade Inteligente” e de “Governo
Digital”, voltados a estimular
uso da tecnologia para ampliar
os serviços públicos e otimizar
os recursos em diversas áreas,
envolvendo saúde, trânsito, administrativo, entre outras.
Ao total, são 30 membros
que integram o CMCTI, entre
universidades, órgãos públicos
e associações do setor. O mandato como conselheiro é exer-

cido por quatro anos, com renovação de metade dos integrantes. Desta forma, a primeira composição do CMCTI
deve ter 50% de membros com
mandatos de dois anos.
“O intuito (do novo conselho) é, principalmente, incluir
previsões acerca da política de
inovação municipal, com vista a
estimular conceitos como os das
Cidades Inteligentes e do Governo Digital, além de propor diretrizes e prioridades que nortearão as aplicações de recursos orçamentários no campo da ciência, tecnologia e inovação”, destaca o prefeito Luciano Almeida,
na justificativa da propositura.

Foi aprovada a instituição do
“Maio Roxo”, mês de conscientização do lúpus, proposta do vereador André Bandeira (PSDB), autor do projeto de decreto legislativo 24/2021, aprovado na noite
desta quinta-feira (4), durante a
42ª reunião ordinária na Câmara. A propositura também estabelece o 10 de maio como “dia de
conscientização” sobre a doença.
O lúpus é uma doença reumática crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir lentamente em diversos órgãos ou de forma rápida e os estágios se alternam
em ativo e remissão, quando a
enfermidade está em “repouso”.
A doença se manifesta quando o sistema imunológico, decorrente de motivos ainda desconhecidos, por não diferenciar invaso-

res prejudiciais ao organismo dos
tecidos saudáveis do corpo, acaba
criando anticorpos que causam
inflamação, dor e danos em tecidos saudáveis nos olhos, rins, articulações, pele, coração e cérebro.
De acordo com a justificativa do PDL, o objetivo da data é
chamar a atenção para o impacto
que o Lúpus Eritematoso Sistêmico, como a doença também é conhecida, tem sobre as pessoas, enfocando a necessidade de melhorar os serviços de saúde, aumentar a pesquisa sobre causas e
cura, diagnosticar e tratar precocemente a doença, melhorar os
dados epidemiológicos e obter
mais recursos para reduzir o sofrimento causado pela doença.
“Como o lúpus é uma doença
que afeta várias partes do corpo, o
diagnóstico também se apresenta

como um desafio”, pontua o vereador, ainda no texto do PDL.
Ele também adverte que houve muitos avanços nos últimos
anos, tanto em relação ao diagnóstico quanto ao tratamento, e as
melhorias estão relacionadas ao
melhor entendimento dos mecanismos da doença e ao aperfeiçoamento na interpretação dos exames. “Foram aprimoradas estratégias para o diagnóstico precoce e
houve ajustes nas diretrizes do tratamento para controle mais rápido
e prevenção de lesões”, destaca.
Com a criação do “mês” e do
“dia” de conscientização, a Câmara visa promover eventos, como
fóruns, palestras, debates, campanhas educativas, entre outros, com
o intuito de informar, esclarecer,
conscientizar, envolver e mobilizar
a sociedade a respeito do tema.
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A NIMAIS

Clínicas poderão ter que afixar
cartazes sobre maus-tratos
A propositura da vereadora Alessandra Belluccié uma das matérias que
ANHA
AMPANHA
devem ser apreciadas na segunda (8), na 43ª reunião ordinária de 2021 C AMP
A vereadora Alessandra Bellucci apresentou o projeto de lei
99/21 que que obriga clínicas, consultórios, prontos-socorros e hospitais veterinários, estabelecimentos especializados no comércio de
produtos, medicamentos e alimentos para animais, conhecidos como
pet-shops, estabelecimentos de banho e tosa de animais, a manter
em local visível ao público, placas
com os seguintes dizeres: "É crime
praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, sujeito a
detenção e multa (Leis Federais
9.605/98, artigo 32, e 14.064/
20)". A propositura é uma das
matérias que devem ser apreciadas na segunda-feira (8), na 43ª
reunião ordinária de 2021.
A parlamentar argumenta
que recebe, diariamente, notícias de animais maltratados, feridos, abusados sexualmente, envenenados, queimados; animais
mantidos acorrentados, sem
água ou alimentação adequada;

gatos, canários, outros abandonados em ruas ou praças. O texto já passou em primeira discussão e, caso seja aprovado, seguirá para sanção do prefeito municipal Luciano Almeida (DEM).
ADOÇÃO - “A entrega de filho para adoção, mesmo durante
a gravidez, não é crime. Caso você
queira fazê-la, ou conheça alguém
nesta situação, procure a Vara da
Infância e da Juventude. Além de
legal, o procedimento é sigiloso. ”
Essa é a informação que hospitais
e clínicas particulares terão de afixar em locais de fácil visualização,
caso seja aprovado o projeto de lei
155/21 de autoria do vereador Rerlison de Rezende - Relinho (PSDB).
As placas informativas previstas
devem conter endereço e telefone
atualizados da Vara da Infância
e da Juventude da Comarca de
Piracicaba para informações.
Em redação final será apreciado o projeto de decreto legislativo 35/21, proposto pelo vereador
Pedro Kawai (PSDB), que concede
Título de Cidadão Piracicabano ao

advogado Guilherme Aparecido de
Jesus Chiquini. Já, em discussão
única, o projeto de lei 38/21, de
autoria do vereador Paulo Campos (Podemos), que concede,
também, Título de Cidadão Piracicabano ao senhor Nelson Ferreira será colocado em votação.
Além disso, os parlamentares irão analisar as moções 237/
21, 238/21, 239/21 e 240/21 e os
requerimentos 955, 956, 958,
960, 966, 967, 968, 969, 970,
971, 972 e 973, todos de 2021.
Em segunda discussão, sete
projetos serão analisados: 37/21,
72/21, 99/21, 122/21, 156/21,
194/21 e 225/21. Em primeira
discussão deu entrada a matéria
155/21 do vereador Rerlison de
Rezende - Relinho. Ao todo serão
26 matérias a serem apreciadas.
A tribuna popular contará
com a participação do sindicalista
e advogado José Osmir Bertazzoni, que se inscreveu para o tema:
"Função Legislativa para conter a
política do ódio e combate às ações
difamatórias na prática política".

O acesso às galerias do Plenário Francisco Antônio Coelho está
liberado de acordo com a capacidade total, desde que respeitados
os protocolos de higiene e o uso
obrigatório de máscaras, previstos no ato da presidência 22/2021.
A ocupação de 100% do público
adulto está condicionada à apresentação da carteira de vacinação que comprove a segunda dose
da vacina contra a Covid-19.
As reuniões ordinárias podem
ser acompanhadas presencialmente no plenário, a partir das
19h30, pela TV Câmara - canal 11.3
UHF, além dos canais por assinatura 4 da NET/ Claro e 9 da Vivo
Fibra que transmitem os trabalhos
simultaneamente. As rádios Câmara Web e Educativa FM abrem
suas transmissões a partir
das18h50 e 20h, respectivamente, no camarapiracicaba.sp.gov.br
e na frequência 105,9 MHz, em
sinal aberto. Os trabalhos também são disponibilizados nos perfis da Câmara Municipal de Piracicaba no Facebook e Youtube.

HFC Saúde desenvolve o
“Doar faz a Vida Pulsar”
O HFC Saúde iniciou a Campanha “Doar faz a Vida Pulsar”
que tem como objetivo adquirir
cinco Monitores Multipârametros,
equipamentos que monitoram os
sinais vitais dos bebês que estão
internados na UTI Neonatal. “Hoje
a UTI Neonatal recebe bebês pelo
SUS – Sistema Único de Saúde que
precisam de cuidados intensivos,
24 horas por dia. Monitorar os sinais vitais com precisão é fundamental para o desenvolvimento desses bebês”, disse o presidente do HFC Saúde, José Coral.
Hoje a UTI Neonatal dispõe
desses equipamentos, mas todos
eles já estão com vários anos de
uso e precisa de manutenção
constantemente. Cada equipamento novo custa R$ 20 mil, ao
todo a campanha precisa arrecadar R$ 100 mil para comprar
os cinco equipamentos. “Com a

pandemia o déficit mensal do
HFC Saúde aumentou muito e a
cada mês fica mais difícil fechar
as contas para manter o hospital em funcionamento. Cerca de
80% dos atendimentos são feitos para atender pacientes do
SUS. Hoje, somente com doações é possível fazer investimentos como esse”, explicou a superintendente do HFC Saúde,
Lucimeire Ravelli Peixotto.
Influenciadores de Piracicaba
abraçaram a Campanha e divulgaram nas redes sociais para conseguir o maior número de doadores. Qualquer pessoa pode ajudar nessa campanha doado qualquer quantia. O importante é
doar, porque a sua doação faz a
vida pulsar. As doações podem
ser feitas pelo PIX (19) 9 97623491 (Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba).

P OLÍTICAS C LIMÁTICA

Assembleia comunitária será na Câmara
Nesta quinta-feira (4), a vereadora Silvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo “A Cidade é
Sua” recebeu em seu gabinete os
parceiros do Imaflora e do Engaja
Pira para dar continuidade à organização da Assembleia Comunitária, que será denominada Sessão Jovem para a COP26 (Conferência das Partes). Participaram
da reunião Bruno Vello e Júlia
Campos como representantes do
Imaflora, Yuri Tavares, do Engaja
Pira, e os assessores parlamentares Aline Gallo e Ayri Rando.
Na reunião foram abordados os assuntos pertinentes ao
roteiro metodológico, que inclui
a grade horária, temas gerais,
conteúdos específicos, materiais
e a definição programação e dos
métodos a serem utilizados pelos
facilitadores durante o evento.
A COP é o órgão supremo
da Convenção Quadro das Na-

ções Unidas sobre Mudanças
Climáticas (UNFCCC, na sigla
em inglês), onde são tomadas as
decisões para cumprimento do
objetivo desta convenção, que é
o de estabilizar as concentrações
de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma interferência humana
perigosa no sistema climático.
Desde o dia 31 de outubro
até o dia 12 de novembro, em
Glasgow, Reino Unido, está
sendo realizada a sua 26ª Edição (COP26). No último dia da
COP26 acontecerá a Sessão Jovem no Salão Nobre da Câmara Municipal, das 14 às 17h.
A vereadora Silvia Morales
demonstrou entusiasmo “pela
oportunidade que esta sessão
oferecerá à juventude matriculada no Ensino Médio das escolas vinculadas à Diretoria de
Ensino – Região de Piracicaba".
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Silvia Morales (PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua" se reuniu
com parceiros para organização da “Sessão Jovem para a COP26”

"Os alunos participantes aprenderão, discutirão e deliberarão
propostas de ações para o enfrentamento das mudanças do
clima no município e na nossa
região, sendo que as propostas

citadas serão encaminhadas aos
líderes mundiais envolvidos na
COP26, bem como aos membros
da COMCLIMA (Comissão
Municipal de Mudanças Climáticas de Piracicaba)", finalizou.

P ARANÁ

S OLIDARIEDADE

Vereador se solidariza com moradores de favelas Caphiv recebe doações
O vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania) falou
sobre o sofrimento daqueles que
moram em favelas, durante a 42ª
reunião ordinária da Câmara
Municipal, realizada nesta quinta-feira (4). Ele se solidarizou e
parabenizou os que vivem nessas
moradias, porque contou que
também já morou em uma favela.
Paraná contou que, em 1993,
foi despejado. "Fui morar em uma
rua em Indaiatuba. Foram nove
viaturas da polícia militar e um
caminhão da prefeitura, com 12 a
15 funcionários. Eu ainda tive a
oportunidade de convidar um policial para tomar um café, foi
muito triste para mim. Ninguém

vai morar em uma favela, sem
esgoto, sem água, porque quer.
Vai por falta de emprego e condições", afirmou. Ele acrescentou
que tudo o que o Executivo tem
feito é muito pouco para eles.
A vereadora Silvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo A
Cidade é Sua, afirmou que antigamente a política era de remoção das famílias das favelas
e hoje é de regularização fundiária. "Foram muitos avanços
nos últimos anos. A regularização fundiária é importante,
é um direito. As remoções são
muito dolorosas", concluiu.
ÔNIBUS - Paraná também
falou que no bairro Santa Isa-

bel. "Os moradores estão reclamando que foram retirados os
ônibus antes da pandemia e não
retornaram até hoje. Tinha ônibus às 5h da manhã e a pessoa
que entra às 8h tem que ir neste ônibus. No Pau D’Alhinho
também estão aguardando o
retorno dos ônibus", afirmou.
O vereador Anilton Rissato
(Patriota) afirmou que também
tem recebido reclamações sobre
retirada de alguns horários de
ônibus, devido à pandemia. "As
indústrias voltaram a funcionar e
os trabalhadores precisam da condução e também já houve o retorno às aulas. As crianças precisam
das linhas de ônibus. Eu acho que

falta um pouco de planejamento,
devido ao retorno do trabalho e
ao retorno das aulas", afirmou.
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) afirmou que o problema de ônibus é recorrente. "Teve
uma conquista no Mário Dedini, tinha uma linha de ônibus
que foi suspensa e há poucos
dias foi reativada. Agradeço a
Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes) por ter
essa sensibilidade", afirmou.
Paraná também reclamou da
qualidade da operação tapa-buracos na rodovia Piracicaba-Anhembi
e sobre o impedimento da realização de um fazer um brechó social.

de papel higiênico
O Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/AIDS e
Hepatites Virais) recebeu na última quarta-feira (3) uma doação de 288 rolos de papel higiênico. A doação refere-se à campanha realizada pelo grupo de
amigos “A Corrente do Bem”, em
parceria com o CTJR (Centro de
Treinamento Jovens Revelações).
Andre Sturion Chiarotti,
que é o proprietário do CTJR,
tem histórico de atuação e mobilização em campanhas solidárias e se pronunciou positi-

vamente em relação a realização de novas campanhas solidárias. “A Corrente do Bem”
esteve representada por Carolina Angelelli e Max Pavanello
e a campanha contou com a divulgação publicitária da agência M2 de Marcos Maistro.
“Agradeço de coração a todos os envolvidos nesta linda
ação solidária e viabilizada graças a união de todos. Está arrecadação nos garantirá dois meses
de abastecimento”, finalizou Paulo Soares, presidente do Caphiv.

W AGNÃO

O RÇAMENTO

Verba para o Centro do Autismo não consta na LOA, diz vereador Vereador questiona secretarias
sobre execução de demandas
APARTE - O vereador
O vereador André Ban- realizada na Câmara sobre o espectro autista, entre outras",

deira (PSDB) quer informações do Executivo sobre a
destinação de recursos no
PPA (Plano Plurianual), LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual) para a implantação do Centro de Referência do Autismo em Piracicaba, por meio do requerimento
962/2021, aprovado durante
a 42ª reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (4).
O parlamentar afirma que
na última audiência pública

detalhamento da LOA referente ao exercício financeiro de
2022, o secretário de Saúde,
Filemon Silvano, disse que a
gestão atual será a primeira que
fará algo na saúde pelo autismo. Ele exibiu um vídeo com a
fala do secretário "Ocorre que
até o presente momento, o grupo de mães não teve resposta
sobre esse tema e também em
pesquisa aos anexos do PPA, da
LDO e da LOA não encontramos
nada relacionado com a palavra
autismo, autista, transtorno do

afirma Bandeira no documento.
O vereador questiona onde
se encontra a destinação para
este centro no quadro de detalhamento de despesas do PPA,
da LDO e da LOA, solicita a informação do órgão, a unidade
orçamentária, a codificação, a fonte, o valor a ser investido em cada
ano e pede também para o Executivo detalhar o projeto de criação
do Centro de Referência do Autismo, o que pretende fazer,
como pretende fazer e qualquer
outra informação sobre o tema.

Pedro Kawai (PSDB) afirmou
que houve investimentos
para o autismo nos últimos
anos. "Se olharmos nos últimos anos, os investimentos e
aportes no Auma |(Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba) e no
Centro de Reabilitação, em
convênios e parcerias, além de
outras entidades que atendem
pessoas com deficiência, nós
tivemos sim um olhar para o
autismo, de atendimento para
esse segmento", concluiu.

O vereador Wagner Oliveira, o Wagnão (Cidadania) fez
uso dos 10 minutos na quintafeira (4), na 42ª reunião ordinária, para questionar o trabalho de algumas secretarias do
Executivo, na execução de demandas. “Não somos ninguém
mais que ninguém, mas existem
considerações e ‘respeito’ e isso
está difícil de encontrar”, disse.
O parlamentar informou que
enviou diversas solicitações para
a recuperação asfáltica na região
dos bairros de Anhumas e Pau

Queimado, mas que a execução do
serviço nos locais não tem sido
satisfatória. “Estive na inauguração da USF em Anhumas. Nessa
estrada é difícil, porque a maior
parte do escoamento de cana é por
essa estrada de Anhumas e tem
bastante borrachudo, aquele asfalto que, quando o caminhão
passa, ele levanta”, explicou.
Wagnão enfatizou ainda que
“os munícipes que estão ali merecem ser atendidos”. “Só neste mês,
foram 18.500 reais de impostos,
ele merece ser atendido”, disse.
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I LUMINA

Vereador se diz preocupado
com suspensão de contrato
O vereador Paulo Campos
(Podemos), em discurso na noite
desta quinta-feira (5), na 42ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piracicaba, disse estar preocupado com a suspensão do contrato entre a prefeitura e o Hospital Ilumina, instituição sem fins
lucrativos voltada ao rastreio, prevenção e tratamento de diversos
tipos de cânceres na cidade.
"Nós já tivemos, no início do
ano, uma problemática vivenciada pelo hospital a respeito das
emendas parlamentares, e nós
constituímos um grupo de vereadores, não foi no formato de uma
CPI, mas que conduziu de forma
bastante satisfatória a questão. E
o Executivo acabou repassando as
emendas parlamentares ao Ilumina. Eu venho aqui nesta tribuna
preocupado, pois esta rescisão vai
causar prejuízo, já está causando,
melhor dizendo, prejuízo demasi-

ado, sobretudo para a população menos abastada, mais pobre e carente. Nós temos que saber efetivamente o que está acontecendo", disse o parlamentar.
Para tanto, Campos disse que
buscará entrar em contato com o
secretário municipal de Saúde, Filemon Silvano. "Não sei se faço
por meio de requerimento, já o
tempo é exíguo, estamos já quase
no final do ano. Vou tentar agendar essa reunião para poder colher informações para que possa
responder à sociedade, que sempre nos procura", afirmou.
Em aparte à fala de Paulo
Campos, o presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta
(Cidadania), disse que também
tentará intermediar a vinda do
titular da pasta da Saúde ao
Legislativo para que possa
trazer maiores esclarecimentos a todos os parlamentares.

PELO 4/2021

Legislativo confirma alteração
na Lei Orgânica do Município
A adequação da Lei Orgânica do Município (LOM) aos parâmetros da Constituição Federal e da Constituição do Estado,
proposta no projeto de emenda
(P.E.L.O.) 4/2021, foi confirmada, em segunda discussão, na
noite desta quinta-feira (4), durante a 42ª reunião ordinária da
Câmara. A propositura é de autoria conjunta de 11 vereadores.
A alteração do artigo 115 mudará o quórum de votação para
leis complementares de três quintos para maioria absoluta. No caso
da Câmara, que possui um total
de 23 vereadores, a maioria absoluta será obtida por 12 votos. No
texto atual, que estabelece três quin-

tos, são 14 os votos necessários à
aprovação de leis complementares.
Presidente da Câmara, o vereador Gilmar Rotta (Cidadania)
destacou que a alteração da Lei
Orgânica não tem nada a ver com
a votação do “projeto do lixo”, rejeitado pela Câmara e que está arquivado. “Esse projeto de emenda
à Lei Orgânica é para colocar a simetria, seguir o que está previsto
na Constituição Federal e na
Constituição do Estado”, disse.
Após a votação em segunda
discussão, o presidente do Legislativo agora deve publicar a
emenda no Diário Oficial do Município, para o conteúdo ser incorporado à Lei Orgânica.

C ÁSSIO “F ALA PIRA”

TRIBUNA

POPULAR

"O que falta na favela é
oportunidade", diz orador
Herold Eugênio de Souza apresentou números: "as favelas geram R$ 119 bilhões
de reais por ano, equivalente ao PIB (Produto Interno Bruto) da Bolívia ou Paraguai
No início da 42ª reunião ordinária desta quinta-feira (4), o
orador Herold Eugênio de Souza
utilizou o tempo de 10 minutos
na tribuna popular para discorrer sobre o tema "4 de Novembro: a importância da data para
comunidades e o trabalho da Cufa
(Central Única das Favelas).
Morador em Piracicaba, no
bairro Vila África - região da
Vila Independência -, Souza explicou aos vereadores e ao público que acompanhou os trabalhos camarários, que a Cufa
é uma organização conhecida
nacional e internacionalmente
e realiza atendimento assistencial para cinco mil favelas brasileiras em 600 municípios. Em
Piracicaba, oito mil famílias recebem apoio em 16 favelas.
"O Dia da Favela é um momento de reflexão. Peço apoio de
todos para quando vier o projeto,
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que nos ajudem, Precisamos que
esse dia seja votado, pois será um
marco para a cidade, um reconhecimento. Piracicaba tem muita favela. Nosso trabalho é corpo a corpo, não só entregamos as cestas,
nós vemos as demandas de cada
morador. Precisa de medicamentos, de leite especial e outros alimentos", relatou Souza em referência ao projeto de lei de autoria
da vereadora Silvia Morales (PV),
do Mandato Coletivo "A Cidade é
Sua", que institui na Câmara Municipal de Piracicaba o "Dia da
Favela". O texto já passou pela
Comissão de Legislação, Justiça
e Redação e, em breve, seguirá a
plenário para ser apreciado.
O orador apresentou números: "as favelas geram R$ 119 bilhões de reais por ano, equivalente ao PIB (Produto Interno Bruto)
da Bolívia ou Paraguai. O que falta é oportunidade para que as pes-

Fabrice Desmonts

Herold de Souza participou da tribuna popular nesta quinta (4)

soas possam gerir seus negócios, entender que são empreendedores e
que contribuem com a economia".
Souza frisou que a população tem um conceito errôneo
sobre as favelas: "Quando fa-

lamos em favela pensamos em
comunidades carentes, mas
caminhamos na contramão.
Não podemos dizer que a favela é carente, mas a carência é
de oportunidade", explicou.

MIRANTE

Vereador destaca poda de árvore em ponto turístico
A limpeza e pequenas reformas no Parque do Mirante, feitas
por equipes da Prefeitura de Piracicaba, foram destacadas pelo vereador Laércio Trevisan Jr. (PL),
que usou o espaço da liderança
partidária, por cinco minutos, na
noite desta quinta-feira (4), durante a 42ª reunião ordinária da
Câmara. “Realmente você vê a diferença que dá”, observou.
Trevisan Jr. informou que fez

um pedido para as podas de árvores no Engenho Central, na via
principal de acesso ao ponto turístico, pela avenida Dr. Maurice
Allain. “É uma maneira de você
inibir aqueles que vão para traficar e fazer outras coisas”, disse,
ao defender que o espaço deve ter
condições de receber visitantes locais e também de outras cidades.
“Temos uma reunião com o
comandante (da Guarda Civil

L OTEAMENTO

Municipal) para acabar com o
tráfico ali na porta, porque ali
tem que ser área turística e por
isso tem que se investir em segurança”, disse, ao lembrar que foram feitas pinturas de vagas reservadas a pessoas com deficiência e a idosos, e que o chafariz
voltou a funcionar. “Hoje, você
consegue olhar o Mirante, antes
você não conseguia, de tanto mato,
sujeira e entulho”, destacou.

O vereador também aproveitou o espaço de fala para
tecer críticas “a algumas secretarias do governo atual”,
disse. “Tem alguns (secretários) que tomam posse,
acham-se donos, começam a
mudar a personalidade, atendem quem eu quero, faço o que
eu quero, e isso a gente já sabe
onde vai acabar, é só uma
questão de tempo”, destacou.

R EPOSIÇÃO

Empresa que fornece merenda
Câmara aprova novo nome Processo seletivo não classifica
gera novos questionamentos
para rua no Uninorte-Ipezinho médicos suficientes para vagas

Foi aprovado o requerimento 954/21, do vereador
Cássio Luiz Barbosa, o Cássio
Fala Pira (PL), que solicita informações ao Executivo sobre o
contrato emergencial com a empresa “Della Fattoria Alimentare”.
A votação aconteceu, quinta-feira
(4), na 42ª reunião ordinária.
De acordo com o documento, dados da empresa constantes
da base da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) "aparentemente não estão corretos, já
que os diversos números de telefones da empresa coletados por
pesquisa não atendem, que os emails constantes dos dados cadastrais não retornam resposta,

P ONTO

e que o síndico do prédio alega
que a empresa mudou, sem deixar informações de localização".
Desta forma, Cássio “Fala
Pira”, como presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)
da Merenda, questiona, para confirmação de dados, qual o CNPJ
correto da empresa; quais os dados de contato, como telefone válido, telefone do gestor da empresa ou outro de contato acessível,
endereço completo com CEP e e-mail
válido para contato; se a empresa
executa os serviços por si mesma
ou tem empresas subcontratadas e
se há outras empresas do grupo
trabalhando no contrato, entre
outras informações oportunas.

TURÍSTICO

Parque do Mirante
tem trecho interditado
Um trecho de uma das alamedas do Parque do Mirante ficará interditado a partir de hoje,
sexta-feira, 05/11. De acordo
com a Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), a interdição será feita para garantir a
segurança dos visitantes em local onde ocorreu deslizamento
de terra, provocado por infiltra-

ção do solo, próximo ao rio Piracicaba. A Defesa Civil isolou e sinalizou a área e a Secretaria Municipal de Obras (Semob) fará
avaliação para intervenção técnica. Após a manutenção do trecho,
a Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente (Sedema) fará
plantio de espécies arbóreas nativas para contenção da encosta.

R EGIÃO N ORTE

Legislativo denomina de "Tâmara"
prolongamento de rua na Vila Sônia
Projeto de Emenda à Lei Orgânica do município 213/21, da
Comissão de Legislação, Justiça
e Redação da Câmara Municipal
de Piracicaba, denominou de
"Tâmara", prolongamento de via
pública no bairro Jardim Vila
Sônia, no distrito de Santa Terezinha. O texto foi aprovado na
noite desta quinta-feira (4) durante a 42ª reunião ordinária.

A propositura visa atender
solicitação do Setor de Cadastro
Técnico da Secretaria Municipal de
Finanças, para que seja oficializada a denominação do trecho de
via pública que trata de prolongamento da rua Tâmara, antiga rua
09 (nove) denominada, anteriormente, através da Lei nº 8.425,
de 30 de março de 2016 (anexa),
localizada no bairro Vila Sônia.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em segunda
discussão, nesta quinta-feira
(04), o projeto de lei 62/2021, que
nomeia de "Antonio Vieira dos
Santos", Cidadão Prestante, a
então "Rua 4" do loteamento industrial Uninorte-Ipezinho.
A propositura, de autoria do
vereador André Bandeira
(PSDB), aprovada durante a 42ª
reunião ordinária de 2021, é
uma homenagem a Antonio Vieira dos Santos, um mineiro de
Brasília de Minas que mudouse para Piracicaba em 1979, tendo aqui falecido em 25 de novembro do ano passado, aos 81
anos de idade, vítima de Covid.
Apaixonado pelo rio que
dá nome à cidade, trabalhou
no Serviço Municipal de Água
e Esgoto (Semae) de 1987 a

1995 e, segundo texto da justificativa da propositura, "teve
uma vida simples de muita perseverança e amor ao próximo".
Filho de Florentino Vieira
da Silva e Luiza Maria da Silva, nasceu em 25 de setembro
de 1939, e casou-se com Iracy
Correa dos Santos, com quem
teve os filhos Ivana, Rosana,
Rosemeire, Marcio, Luciana,
Roseli, Cristiane e Marco.
"Foi um marido, pai e avô
com princípios, com extrema dedicação e sempre mostrou a importância que o amor causa na
vida das pessoas. (...) Pelo seu
esforço e trabalho e pelo carinho
que dedicou à sua família, deixou muitas saudades em todos
que tiveram o prazer de conhecelo e é grande merecedor desta homenagem", traz a justificativa.

Durante a 42ª reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (4), foi aprovado o requerimento 964/21, que solicita informações
ao Executivo sobre o Processo Seletivo Simplificado 1/2021 para
contratação por tempo determinado de profissionais de saúde. O
autor dos questionamentos é o
vereador André Bandeira (PSDB).
De acordo com o documento, a secretaria de Saúde informou que houve números expressivos de pedidos de exoneração
de médicos durante o ano de 2021.
"Desta forma, estariam repondo
esses profissionais com o processo seletivo simplificado para contratação emergencial por tempo
determinado, de diversos cargos,
compreendendo 11 diferentes especialidades medicas", afirmou.
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Segundo Bandeira, em outubro foi divulgado a classificação
preliminar e, no edital, consta que
abriram duas vagas para médico
Gastroenterologista, contudo, na
lista de classificação preliminar
nenhum profissional foi classificado; duas vagas para médico Neurologista, somente um profissional
classificado; cinco vagas para médico Psiquiatra, somente dois profissionais classificados; três vagas
para médico Urologista, somente
um profissional classificado.
Desta forma, o parlamentar
quer saber se será feita a reposição
destes profissionais já que não houve classificados suficientes no processo seletivo; se a população continuará prejudicada com a falta de
médicos na rede e quando será feita a reposição desses profissionais.
Assessoria Parlamentar

Junho Violeta irá conscientizar
sobre violência contra os idosos
Foi aprovado em primeira
discussão durante a 42ª reunião
ordinária, nesta quinta-feira (4),
o projeto de lei 180/21, do vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio
Fala Pira (PL), que institui a
“Campanha Junho Violeta” no
Calendário Oficial de Eventos do
município. O objetivo é a conscientização para o combate à violência contra a pessoa idosa.
De acordo com o documento,
"a campanha de âmbito nacional
foi criada em alusão ao 15 de junho, quando é celebrado o ‘Dia
Mundial de Conscientização da
Violência Contra a Pessoa Idosa’,
e tem como objetivo alertar para a
responsabilidade de cada um no
respeito e garantia dos direitos das
pessoas com mais de 60 anos".
No projeto de lei, constam

dados que apontam um aumento expressivo do número de denúncias de violência contra idosos desde o início da pandemia.
"Dados do Disque 100 (Disque
Direitos Humanos) revelam que,
só no primeiro semestre deste
ano, mais de 33,6 mil casos de
violações de direitos humanos
foram registrados contra o idoso no país, que acontecem principalmente no ambiente doméstico", revela o documento que
acrescenta que, de acordo com
a Organização Mundial da Saúde (OMS), situações de violência contra a pessoa idosa são
ações ou omissões cometidas uma
vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e emocional da pessoa, impedindo o desempenho de seu papel social.

SÃO DIMAS
O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) verificou, na manhã de
sexta-feira (5), os serviços de
tapa-buracos realizados pela
Semob (Secretaria Municipal
de Obras) e de sinalização de
solo realizados pela Semuttran (Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito

e Transporte) nas vias públicas do bairro São Dimas.
“Agradeço a atenção do titular da Semob, Paulo Ferreira
da Silva, e da titular da Semuttran, Jane Franco Oliveira,
pela atenção e atendimento
destas importantes demandas”, destacou o parlamentar.
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Osesp se apresenta hoje no Teatro Municipal
A distribuição dos ingressos acontece pela internet pelo site https://megabilheteria.com/agenda/piracicaba

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) realiza
concerto gratuito, hoje, às 20 horas, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. A distribuição dos ingressos acontece pela internet pelo
site https://megabilheteria.com/
agenda/piracicaba. É obrigatória
a apresentação de carteira de
vacinação com a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, além do
RG ou CNH. O evento tem apoio
da Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal
da Ação Cultural (Semac).
Promovida pela Fundação
Osesp em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de
São Paulo, a turnê Osesp Itinerante passa, nesta edição, por
teatros e centros de convenção
de Piracicaba e das cidades de
Araraquara, Campinas, Franca,
Jundiaí, Pirassununga, Ribeirão
Preto e São José dos Campos.

São oito concertos gratuitos em dois blocos de apresentações simultâneas, com duas
orquestras em cada cidade, dois
regentes (o trombonista Wagner Polistchuk e o timpanista
Ricardo Bologna, que também
atuam como músicos da Osesp),
e duas solistas (a violinista Soraya Landim e a violoncelista
Jin Joo Doh, elas também integrantes da Orquestra), cada um
deles atuando em quatro cidades diferentes. O repertório das
oito apresentações contará com
obras de Beethoven (como as
Sinfonias nº 2 e nº 4) e SaintSaëns (como sua Suíte Para
Violoncelo e Orquestra).
A Osesp foi criada em 1954
e é uma das mais importantes
orquestras da América Latina.
Desde 2020, tem o suíço Thierry Fischer como seu diretor
musical e regente titular, tendo
sido precedido, de 2012 a 2019,

pela norte-americana Marin Alsop, que agora é regente de honra. Em 2016, a Osesp esteve nos
principais festivais da Europa e,
em 2019, realizou turnê pela
China. No mesmo ano, estreou
projeto em parceria com o Carnegie Hall, com a Nona Sinfonia
de Beethoven cantada ineditamente em português. Em 2018,
a gravação das Sinfonias de Villa-Lobos, regidas por Isaac Karabtchevsky, recebeu o Grande
Prêmio da Revista Concerto e o
Prêmio da Música Brasileira.
Os concertos da série Osesp
Itinerante contam com o patrocínio de Hapvida, Klabin, Syngenta e Mattos Filho, por meio da Lei
Federal de Incentivo à Cultura.
Realização: Fundação Osesp, Governo do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa, Secretaria
Especial da Cultura, Ministério
do Turismo e Governo Federal.

Isadora Vitti

Evento tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Ação Cultural

SERVIÇO
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Sábado, 06/11, às 20h. No Teatro
Municipal Dr. Losso Netto, av. Independência, 277, Centro. Classificação livre. Distribuiç ã o g r a t u i t a d e i n g r e s s o s p e l a i n t e r n e t a p a r t i r d o d i a 5 / 11 p e l o s i t e h t t p s : / /
megabilheteria.com/agenda/piracicaba .Obrigatório apresentação de carteira de vacinação com a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, juntamente com o RG/CNH
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Munícipe critica falta de planejamento urbano Samu promove treinamento
O representante da Associação de Moradores do bairro
Santa Rosa, Paulo Davi Polesi,
foi o primeiro orador popular a
fazer o uso da tribuna na quinta-feira (4), ainda durante o pequeno expediente da 42ª reunião ordinária de 2021 da Câmara Municipal de Piracicaba.
Em seu discurso, Polesi disse
que o bairro Santa Rosa, ao longo
dos anos, recebeu diversos empreendimentos imobiliários, tanto residenciais e comerciais quanto industriais e, apesar de ressaltar
todo o desenvolvimento econômico por eles proporcionado, considerou que tal expansão imobiliária não foi fruto de um planejamento urbano consistente, principalmente no que tange ao abastecimento de água na região.
"Todos esses empreendimentos residenciais e industriais,
tudo isso é muito bom para a cidade, é muito bom porque gera
empregos, tanto na indústria, comércio e serviços. Só que todo esse
aumento de condomínios e de
empresas lá na região tem causado algumas preocupações. Uma
delas é em relação ao abastecimento de água. Pelo menos nos
últimos 5 anos estamos enfrentando problemas de abastecimento de água. Dia sim, dia não, falta
água por lá", reclamou o munícipe, que disse que a Estação de Tratamento de Água do Capim Fino,
responsável pelo abastecimento da
região, "não está dando conta".

Outro ponto discutido por
Paulo Davi Polesi foi a questão da
reserva de áreas institucionais por
partes destes novos empreendimentos, ou seja, áreas que devem
ser destinadas à construção e
instalação de equipamentos públicos voltados a toda à comunidade, conforme previsto em regulamento que trata do assunto.
"Nós estivemos na última
plenária do orçamento participativo, e duas de nossas demandas foram as mais votadas da
região norte. Uma delas é a construção de um campo de futebol,
e não temos nenhuma área para
que ele seja construído. É complicado. É uma área de milhares
de metros quadrados e não foi
deixada nem sequer uma área de
lazer. Eu reitero que todos esses
condomínios trouxeram desenvolvimento para a região, não
quero ficar criticando esses condomínios, mas é preciso criticar
o gestor público que, à época,
não teve a visão pensar nesses
espaços institucionais. Será que
o pessoal do bairro não precisa
desses espaços?", questionou.
Segundo o representante da
Associação de Moradores, as
questões relacionadas à falta
d'água e de áreas institucionais
no bairro não devem ser tributadas à atual gestão. No entanto,
alguns outros problemas vividos
pela população da região, sim. É
o caso da falta de linhas de ônibus e do fechamento do cursinho

Fabrice Desmonts

Davi Negri

Paulo Polesi foi o primeiro a discursar na tribuna popular na quinta (4)

Samu demonstra atendimento emergencial para servidores da Câmara

popular pré-vestibular gratuito
antes ofertado pela prefeitura.
"Um problema que é dessa
gestão é a falta de ônibus em nossa região. O pessoal fica uma
hora e meia, duas horas, esperando um ônibus. Nós sabemos
que o contrato atual da prefeitura com a empresa de ônibus é um
contrato temporário, emergencial, mas é preciso solucionar isso.
Nesses contratos, a prefeitura
precisa colocar um número mínimo de horários para os ônibus
passarem lá, e isso vem acontecendo em muitos bairros", frisou.
Em relação ao fechamento do
cursinho popular gratuito anteriormente ofertado pela prefeitura,
o orador disse não estar convencido da real necessidade do encer-

A equipe do Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência) esteve na Câmara Municipal de Piracicaba na manhã
desta sexta-feira (5) para orientar e demonstrar métodos de primeiros socorros em situações de
engasgo e paradas cardiorrespiratórias. Participaram do treinamento, realizado no Salão Nobre,
os servidores do departamento
cerimonial, da brigada de incêndio e o presidente da Casa, vereador Gilmar Rotta (Cidadania).
O objetivo foi apresentar
métodos e técnicas para que os
servidores possam realizar o
atendimento emergencial até a
chegada da viatura do Samu.
“Esse treinamento faz com que
nos sintamos muito mais à
vontade e mais seguros para
praticar as ações de primeiros
socorros, tanto para os funcionários da casa, quanto para o
público em geral”, disse Felipe

ramento das atividades: "esse cursinho popular acabou em 2021. Eu
li na imprensa alguns motivos que
fizeram esse curso acabar, mas
nenhum deles me convenceu. Eu
acredito que a gente, para ter
uma transformação social e que
seja inclusiva, que permita aos
mais pobres ingressarem nas
grandes universidades públicas,
a prefeitura tem que oferecer
esse cursinho. Já é um cursinho
tradicional aqui na cidade".
Polesi também agradeceu o
trabalho de parlamentares, em especial aos vereadores Pedro Kawai (PSDB), Paulo Camolesi
(PDT), Rai de Almeida (PT) e Acácio Godoy (PP) que tem visitado o
bairro e realizado mediações entre os moradores e o Executivo.

A BASTECIMENTO

Semae realiza seminário sobre perdas de água
Com o tema Perdas: Você
pode Ajudar!, o Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto) em
parceria com a USP (Universidade de São Paulo), realiza, nos
dias 08, 10 e 11, o primeiro seminário sobre perdas voltado
exclusivamente aos servidores.
O seminário tem como objetivo apresentar aos colaboradores do Semae a importância
da intervenção em massa nas
perdas de água na autarquia,
mostrando de forma compreensível e sob nova ótica as causas e consequências das perdas, bem como, identificar novas oportunidades de cresci-

mento profissional e pessoal,
demonstrando a necessidade
do comprometimento individual e discutindo outras formas
de colaboração na solução.
O seminário será apresentando para os 503 colaboradores da autarquia. “O agrupamento dos servidores de todas as esferas trará benefícios corporativos e pessoais, os farão conhecer
e aprofundar nos problemas da
empresa, e se aproximar de seus
colegas de trabalho, independentemente da área de atuação. O
compartilhamento de ideias conduzirá à ampliação do conhecimento, a encontrar insights que

ajudem no projeto, avaliando e
encontrando outras maneiras de
enxergar a questão. Em consequência, surgirá a motivação
para o trabalho, o qual possui
estreita relação com a produtividade individual e organizacional”, explicou Karina Santos, diretora administrativa do Semae
e responsável pelo seminário.
“Esses sentimentos serão
essenciais, durante e depois,
para a melhoria na comunicação entre as partes, na obtenção de resultados positivos em
relação aos desperdícios de
qualquer natureza na empresa
e no alcance da meta essencial,

ou seja, a diminuição das perdas
no Semae”, completou Karina.
De acordo com o presidente
do Semae, Maurício André Marques de Oliveira, na ocasião serão apresentado os pilares da
gestão, sendo eles: três pilares de
valores éticos e três pilares de valores de gestão. “Nosso intuito é
mostrar a realidade do Semae
aos servidores, evidenciar que
todos eles são de extrema importância dentro da empresa, pois é
nosso capital intelectual. Neste
sentido, alinhar o papel que cada
um pode exercer de forma colaborativa, visando o sucesso da
autarquia”, declarou Oliveira.

T RIBUNA

"Quem é patriota neste país, de fato?!", questiona Rai
A vereadora Rai de Almeida
(PT), ao discursar na tribuna da
Câmara, na quinta-feira (4) durante a 42ª reunião ordinária, criticou o fim do programa federal
Bolsa Família e sua substituição
pelo Auxílio Brasil, classificado
como "um oportunismo eleitoreiro".
Segundo a vereadora, o fim
do Bolsa Família e a sua substituição pelo Auxílio Brasil representa a troca de uma política de
Estado por uma política de governo. "Não é mais um programa

perene, como o Bolsa Família. Ao
mesmo tempo que ele [Auxilio
Brasil] vai atender 17 milhões de
brasileiros, ficarão fora deste programa aproximadamente 22 milhões de pessoas. Isso é um prejuízo imenso para a nossa sociedade, especialmente no momento em
que estamos, com uma crise econômica e social e aprofundamento da pobreza", disse a parlamentar, que arrematou: "quem
é patriota neste País, de fato?!"
Rai de Almeida também mos-

para servidores da Câmara

trou-se preocupada com a suspensão do contrato entre a prefeitura
e o hospital Ilumina, entidade sem
fins lucrativos dedicada ao rastreio
e tratamento precoce de diversos
tipos de cânceres. "Eu acho que
não dá para tratar um tema tão
importante, como é a saúde, como
uma queda de braço entre o poder
público, o poder Executivo, e um
serviço tão importante para a cidade", disse a vereadora.
A parlamentar também lembrou que em 4 de novembro come-

mora-se o "Dia da Favela" e, em
alusão à fala de Herold Eugenio de
Souza, da Central Única das Favelas (Cufa), que discursou na tribuna na quinta-feira, destacou que
"favela não é carência, é potência".
Rai falou brevemente sobre a
origem do termo favela, nome
alusivo a um morro e também à
uma planta que cresce nas proximidades da cidade baiana de Canudos, palco de um dos maiores
conflitos militares brasileiros,
ocorrido no final do século XIX.

Augusto Ceschim, integrante da
brigada e motorista da Câmara.
O vereador Gilmar Rotta explicou que o encontro de sextafeira faz parte de uma sequência
de treinamentos para os funcionários em parceria com o Samu
para proporcionar mais segurança para todos que trabalham e
frequentam o Legislativo. “Isso
mostra que estamos preocupados
com a saúde de todos”, disse.
O treinamento explicou como
identificar uma parada cardiorrespiratória e apresentou técnicas para
a prática da massagem cardíaca. A
equipe também demonstrou o uso
do desfibrilador e em quais situações deve ser usado. “Hoje o treinamento está mais específico na parada cardiorrespiratória e nas obstruções das vias aéreas, porque
se a gente não respira, o coração
para”, disse a coordenadora administrativa de enfermagem do
Samu Maria Cristina Collonese.

P ERMANENTE

Fórum discute turismo, saúde e
empreendedorismo na área rural
O vereador Josef Borges
(Solidariedade) presidirá na
próxima terça-feira (9), às 9h,
no Plenário da Câmara Municipal de Piracicaba, a primeira
reunião do Fórum Permanente
de Desenvolvimento do Turismo
Rural, instituído pelo Decreto
Legislativo nº 22/2021 e que teve
o projeto proposto pelo parlamentar. O evento terá início às
9h e a participação presencial é
limitada por conta dos cuidados
com a pandemia da Covid-19.
Toda a reunião será transmitida pelas redes sociais da Câmara. No evento, o vereador
abordará o empreendedorismo
que já tem ocorrido no distrito de
Artemis com a realização de passeios de quadriciclo e de balão.
O doutor em geociências, especialista em geologia médica e
vice-presidente da Organização
Mundial de Termalismo (OMTh),
Fábio Tadeu Lazzerini, falará sobre o turismo em relação à saúde, que atrai cada vez mais adeptos e pode beneficiar muito Piracicaba, que tem o Balneário Municipal de Água Sulfurosa em

Artemis, distrito que tem recebido cada vez mais ciclistas em
suas estradas vicinais rurais,
além de iniciativas de caminhada e corrida nessa área.
A diretora do Departamento de Turismo da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur), Rose Massarutto, apresentará os objetivos do governo municipal em
relação ao turismo rural.
Para o vereador, o fórum
poderá contribuir com debates
sobre as políticas públicas já
existentes e surgir novas ideias. “Piracicaba tem muitas riquezas naturais na área rural,
um povo hospitaleiro e cultura
e tradições que devem ser valorizadas e divulgadas aos moradores da área urbana do município e da região. Também é
um setor que pode proporcionar
o incentivo à agricultura familiar e a fixação dos jovens no
campo ao permitir a abertura de
emprego e atividades de geração
de renda, com baixo impacto ambiental”, disse Josef Borges.
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H OMENAGEM

Professor e jornalista receberá
título de ‘Cidadão Piracicabano’
A Câmara Municipal de
Piracicaba aprovou na 42ª reunião ordinária de 2021, na noite desta quinta-feira (4), o projeto de decreto legislativo 37/
2021, que concede ao Professor. Dr. Armando Alexandre
dos Santos o título de "Cidadão Piracicabano", honraria
destinada a pessoas não nascidas na cidade mas que colaboram
para o seu desenvolvimento.
De autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), a propositura reconhece as contribuições de Armando Alexandre
dos Santos a Piracicaba, cidade onde reside desde 2006.
Titular de uma cadeira na
Academia Piracicabana de Letras,
Armando é também diretor-orador do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP),
membro do Círculo Monárquico Barão de Rezende e colunista
em diversos jornais da cidade.
Pós-doutorando na Universidade de São Paulo, doutor em
Filosofia e Letras pela Universidade de Alicante, na Espanha, ele
é também professor do curso de
Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação em

História Militar da Universidade do Sul de Santa Catarina.
Nascido na cidade de São Paulo em 30 julho de 1954, o professor e jornalista é licenciado em
História, Filosofia e Letras e pósgraduado em História Militar,
Museologia e Patrimônio Cultural, e também é membro do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, do Instituto Histórico
e Geográfico de São Paulo e da Academia Portuguesa da História.
"Ele é uma pessoa extremamente inteligente, com uma educação
ímpar e que sempre se preocupou
com a história da nossa cidade.
Desde sua entrada no IHGP ele
mostra seu comprometimento em
buscar a educação para a nossa cidade. Nossos agradecimentos por
você nos mostrar a importância do
conhecimento, do estudo, da leitura. Ele sempre tem uma palavra de
respeito, ele sempre honra essa
Casa. Fica aqui meu registro e agradecimento. Ele de fato merece ser
conhecido como filho dessa terra",
disse o vereador Pedro Kawai.
A honraria será entregue
em reunião solene na Câmara Municipal de Piracicaba
em data a ser definida.

O NIBUS

Linhas ‘Paulicéia’ e ‘Parque Orlanda’
terão ajustes e acréscimos de horários
As linhas de ônibus 301Paulicéia e 410-Parque Orlanda/TVS (Terminal Vila Sônia)
terão mudanças determinadas
pela Secretaria de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), para que o usuário possa usar o transporte coletivo da melhor forma possível.
A mudança maior será feita
na linha 301, que passará a ter
acréscimo de horários, aos domingos. A medida entra em vigor
a partir deste domingo, 7/11.
Esta linha, que transporta
mensalmente 160 mil passageiros/
mês, realiza atualmente uma média de 4.140 viagens por mês e com
o acréscimo de horários passará
para 4.196 viagens mensalmente.

A maior parte dos passageiros
dessa linha embarca dentro dos
terminais Central e Paulicéia.
Já a linha 410 terá ajustes
de horários nos dias úteis, a
partir de segunda-feira, 8/11,
para evitar atrasos nos embarques. A medida não alterará o
número de viagens diárias.
“Essa medida é necessária
para que os usuários do transporte coletivo não sejam prejudicados em seus compromissos
por causa de atrasos nos horários dos ônibus. Estamos atentos para que isso não ocorra e
com os ajustes este problema
será sanado”, explica Vanderlei
Quartarolo, diretor de Transportes Públicos da Semuttran.

T HIAGO R IBEIRO

Sedema e Semuttran atendem
solicitações de parlamentar
A Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente) e a Semuttran (Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes) atenderam solicitações do vereador
Thiago Ribeiro (PSC). Durante a
42ª reunião ordinária, na quinta-feira (4), o parlamentar ocupou o tempo regimental de 10
minutos e falou sobre a indicação 360, de sua autoria, que solicitava a construção de redutores de velocidade no bairro Al-

vorada. "Também houve alteração de marcação de solo na avenida Barão de Valença", disse.
Ribeiro também solicitou a
instalação de semáforo na avenida Rio das Pedras. "Falta consciência das pessoas, pois mesmo
marcado, algumas pessoas continuam estacionando o carro onde
não pode. Se está demarcado e tem
a placa de proibido estacionar, é
questão de consciência, pois muitas vezes atrapalha a passagem de
ônibus e ambulâncias", disse.

I RACEMÁPOLIS

Adolescentes de 16 e 17 anos
poderão tomar a 2ª dose
A Coordenadoria de Saúde
de Iracemápolis realiza a vacinação da segunda dose contra a
covid-19 em adolescentes de 16 e
17 anos na próxima semana.
Aqueles que tomaram as primeiras doses em 17 e 18 de agosto,
deverão procurar a Unidade de
Saúde Noé Franco de Campos

nos dias 9 e 10 de novembro. O
horário será das 8h às 16h. É necessário levar o documento e também o cartão verde em que consta
a vacinação da primeira dose. A
pasta também informa que, no decorrer do mês, serão anunciadas
as datas para a vacinação das
outras idades dos adolescentes.

E NCONTRO

UTI Neo da Santa Casa abre
o “Mês da Prematuridade”
Com o tema “Lutando Pela Vida”, a campanha ocorrerá de 8 a 12 de
novembro, das 9h às 9h30, pelo www.facebook.com/SantaCasaPiracicaba
Diante de uma programação
totalmente virtual, os organizadores do V Encontro de Prematuros
e Familiares da UTI Neonatal da
Santa Casa de Piracicaba, reuniram na manhã da última sextafeira, 5, membros da Mesa Diretora e Administrativa, diretores
clínico e técnico, gestores e lideranças dos serviços parceiros, para
apresentar as peças que comporão
o evento, alusivo ao Novembro
Roxo, mês da prematuridade.
Com o tema “Lutando Pela
Vida”, a campanha tem apoio da
SPSP- Sociedade de Pediatria do
Estado de São Paulo, ocorrerá de
8 a 12 de novembro, das 9h às
9h30, pelo www.facebook.com/
SantaCasaPiracicaba, e será composta por vídeos apresentados por
líderes das equipes multiprofissionais que participam dos processos de assistências aos recémnascidos assistidos pela Unidade.
“Entendemos que, desta forma, será possível ao público ter
dimensão de todos os aspectos que
envolvem o trabalho assistencial
em uma UTI Neonatal, que é altamente complexo e exige profissionais habilidosos e capacitados”,
considerou o médico neonatologista Antonio Ananias Filho, um
dos coordenadores do evento.
Ele lembra que a equipe é
composta por 55 funcionários entre médicos, enfermeiros, psicólo-

gos, nutricionistas, farmacêuticos,
fonoaudiólogos, fisioterapeutas e
assistentes sociais e que as principais patologias dos recém-nascidos atendidos na Unidade estão
relacionadas à prematuridade, má
formação e cardiopatia congênitas,
desconforto respiratório, síndrome de aspiração de mecônio, anoxia neonatal e hipoglicemia.
A enfermeira coordenadora
da Unidade, Maiby Marocco Parazzi, lembra que, além dos programas assistenciais, a UTI Neo
da Santa Casa desenvolve diversos projetos voltados à humanização da assistência para aumentar
o vinculo entre equipes, bebê e família. São exemplos os projetos
Mãe Canguru, o Grupo de Escuta Filhos Valentes, o Corredor
dos Valentes e o Projeto Polvo.
Ao evidenciar a importância
da iniciativa, Maiby lembrou que
a cor roxa já ilumina a fachada do
Hospital. “É a cor que simboliza a
sensibilidade e a individualidade,
características que são muito peculiares aos bebês prematuros;
além disso, o roxo também significa transmutação e mudança, semelhante ao que ocorre com o desenvolvimento de um bebê prematuro”, explica a enfermeira.
PROGRAMAÇÃO - Na segunda, dia 8, vídeos-depoimentos
do médico nenonatologista, Antonio Ananias Filho, e da enfermei-

Divulgação

Médico Antônio Ananias, pediatra neonatologista da
UTI Neonatal da Santa Casa de Piracicabae um dos
coordenadores do V Encontro de Prematuros da Santa Casa

ra coordenadora Maiby Parazzi.
Na terça, 9, depoimento da psicóloga Paula Maia sobre o grupo de
apoio Filhos Valentes, as dificuldades e enfrentamentos no dia a
dia de uma UTI neonatal e sobre o
apoio psicológico concedido aos
familiares; Na quarta, 10, participação da coordenadora do Setor
de Serviço Social da Santa Casa,
Dalva Gama, que falará sobre a
importância do trabalho junto às
famílias e as dificuldades enfrentadas pelos pais e familiares durante a alta hospitalar de uma
criança com longo período de internação na UTI neonatal.
No dia 11, quinta, depoimen-

to do Engenheiro Thiago Santanna, que abordará a importância
da presença de vários equipamentos em uma UTI neonatal e das
intervenções preventivas para um
adequada assistência aos recém
nascidos prematuros; e da coordenadora de Hotelaria da Liliane
Lupi , que abordará a importância
da higienização hospitalar dentro
de uma UTI Neonatal”. Encerrando a Semana, na sexta, 12, as considerações do coordenador do
SCIH- Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa,
Hamilton Bonilha, para abordar
“O impacto da covid-19 no ambiente de uma UTI Neonatal”.
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Quem é o maior?
NAZARÉ P
A ULIST
A
PA
ULISTA

‘Universidade da Luz’, escola de meditação e yoga. Está na cidade, também, o ‘Instituto de Pesquisas Ecológicas’. O ‘IPE’, como
é conhecido, proporciona estudos e cursos sobre projetos ambientais, tanto quanto a capacitação de profissionais. A cidade aos
poucos vai retornando a sua vida normal e o projeto ‘Primavera
na Praça’ já recomeçou, ele que se propõe a apresentar a música
de nossa terra, a partir das 17 horas das quartas feiras na praça
da igreja matriz. Visite Nazaré Paulista, você vai gostar!
UM BOM FESTIV
AL DE V
OL
TA
FESTIVAL
VOL
OLT

A represa em Nazaré Paulista. Foto Elias Gomes

Uma grande represa banha uma encantadora paisagem na cidade de Nazaré Paulista, localizada a menos de 90 km da capital paulistana, cidade que mereceu do governo do Estado o
título de ‘Município de Interesse Turístico’. Nas margens da represa está conservada boa parte da vegetação nativa e elas
convidam-nos para trilhas ou para agradáveis caminhadas. Em
suas águas o turista aproveita para esportes náuticos, tem locais para pesca e várias opções de marinas, além de excelentes
passeios em lanchas que podem durar de duas até seis horas.
IGREJA N.S. DE NAZARÉ

Local onde será o Jabuticaba Rodeo Festival 2021

Matando saudade, de 25 a 28 de novembro, teremos na cidade de Casa Branca mais uma edição do “Jabuticaba Rodeo Festival”. O evento terá montarias em touros e em cavalos todas as noites. Claro que não poderá faltar, diariamente, todos os concorridos shows que são programados, embora neste ano terá de haver certas precauções de protocolo. O
local será o Centro Integrado de Cultura e Eventos, com amplo estacionamento, parque de diversão e praça de alimentação. Os ingressos já estão à venda em outras cidades próximas, além de na própria Casa Branca (19) 3671-9720.
Igreja NS de Nazaré. Foto Elias Gomes

Símbolo da religiosidade de um povo, a igreja N.S. de Nazaré é a mais antiga da diocese da região. Os altares são
entalhados em madeira, com pintura a óleo nas paredes e
teto, além de imagens vindas de Portugal e da Espanha. A
sua história começou em 1676, com a imagem daquela
santa em capelas, até que se construiu a igreja em local
alto privilegiado e que serve de referência para os visitantes. Toda a cidade e as suas graciosas ladeiras estreitas
estão sempre muito bem cuidadas por seu zeloso prefeito.

CONHEÇA MAIRIPORÃ

MUITO O QUE VER

Clube de Campo Mairiporã.

Instituto de Pesquisas Ecológicas, em Nazaré Paulista. Foto Elias Gomes

Além do Mirante do Cruzeiro, dos seus atrativos turísticos e da
sua farta gastronomia, a cidade de Nazaré Paulista abriga uma

Foto Elias Gomes

A apenas 38km do centro da capital paulistana está a cidade de
Mairiporã, um lugar pitoresco e acolhedor ao pé da Serra da Cantareira, com muitas atividades de lazer ou práticas esportivas. É
ideal para o turismo ecológico e, igualmente, para o turismo rural. O município de Mairiporã abriga uma das maiores florestas
nativas urbanas do planeta, com a Serra da Cantareira adequada para a prática de esportes de aventura junto à natureza
e da exuberante biodiversidade da Mata Atlântica. Também
existem as trilhas para caminhadas e contemplação. A represa Paiva Castro proporciona a prática de canoagem, jet ski,
barco à vela ou a remo etc. Descubra o turismo em Mairiporã!

Rogério Sartori Astolphi
Juiz de Direito, colunista do site Em Foco*
Não! Não se trata de um
mote de campanha política!
Faço essa advertência porque, em tempos recentes,
esse trecho do Evangelho de
São João foi bastante utilizado para essa finalidade.
A chamada que decorre do
título deste artigo tem como
propósito principal situar a
mim e a você na verdadeira
“guerra” que tem sido travada
entre os que “estão com a verdade” e os que “não estão com a
verdade”. Esse dilema pode soar
pretensioso ou gerar dúvida ao
leitor, na medida em que não
será proibido pensar: será que
minhas indagações sobre o que
é “verdadeiro” e o que “não é
verdadeiro” serão respondidas?
Já antecipo que a resposta é negativa, um direto e curto “Não!”
Comecemos por aquilo que é
verdadeiro (sem aspas, por óbvio!): Jesus, a segunda Pessoa
da Santíssima Trindade, é “o
Caminho, a Verdade e a Vida”
(Jo 14,6). Sendo um fato verdadeiro (de novo sem aspas!) e não
uma narrativa literária ou mitológica contida em alguns livros
escritos muitos séculos atrás,
acaba por se tornar para mim e
para você um referencial de comportamento e de toda sorte de
manifestações em nossas vidas.
Seguir pelos caminhos da veracidade em todas as nossas relações –com Deus, comigo, com o
próximo e com a natureza—
nos faz mais leves e suaves, e
mais decididos e seguros também, pois este é “o Caminho”.
Sim, a partir da descoberta da
Vontade de Deus identificaremos com muito maior precisão
para onde devemos ir e, por consequência direta e imediata,
toda e qualquer apreensão interior restará atenuada, quiçá
superada, diante da confiança
que acabamos conquistando em
dar o passo que devemos dar.
Mas como descobrir a
Vontade de Deus?
Passando para um plano
mais prático, todos os dias somos convidados a essa descoberta –todos os dias mesmo! — desde o momento em que acordamos e até a hora de dormir. Então, por que não iniciarmos cada
jornada diária nos aproximando do Senhor? Sendo estratégicos e aproveitando a experiência
bimilenar de nossa Santa Igreja,
construída desde os primeiros
séculos e utilizada até os dias de
hoje, comecemos o dia meditando a Palavra de Deus na Liturgia da Missa que nos é oferecida.
O acesso a essa via é fácil demais
na medida em que podemos, a

partir dos nossos smartphones,
escolher por ler, ouvir e/ou assisti-la, a nosso gosto e de acordo com a simpatia que nutramos
ao leigo, Padre ou Bispo que a
prega naquela manhã. Não perca essa oportunidade: meditar a
Palavra logo cedo é de graça e
lhe trará uma graça! Depois, se
quiser seguir na amizade com
Deus, peça a companhia da Virgem Maria rezando o Terço, e aos
Santos de sua devoção rogando
a intercessão deles espontaneamente ou em orações próprias.
E, não menos importante, peça e
agradeça ao Anjo da Guarda,
nosso irmão celestial, amigo e
companheiro de caminhada em
quaisquer circunstâncias, que
fica conosco o tempo todo.
É fato que a meditação da
Palavra de Deus e as nossas
orações nem sempre são capazes de, com precisão matemática, nos trazer o tão sonhado
“GPS” dos caminhos de Deus
e, em consequência, a descoberta das verdades sobre as tantas dúvidas que nos rodeiam.
Mas com absoluta certeza revelam, para mim e para você, aquilo que o Bom Deus deseja que
coloquemos em prática. E como
fazer isso? Atualizando, isto é,
trazendo para o concreto da minha vida o conteúdo da Palavra,
que é perene e atravessa todos os
séculos nos moldando em seus
valores, junto à força interior
que obtemos da oração recolhida e silenciosa que fizermos. E
a verdade que almejamos nos
será apresentada, creia nisso!
Atravessamos tempos difíceis, estranhos e complexos, tempos em que mais se erguem muros para dividir do que se constroem pontes para reconciliar;
tempos em que quase tudo, para
ser “verdadeiro”, tem de passar
pelo crivo de alguma “agência/
comitê de checagem de notícias”
ou pela opinião de algum “especialista”. Estamos imersos numa
atmosfera de constantes conflitos, que por sua vez geram incertezas sobre incertezas, aparentando ter virado regra na imprensa em geral –salvo honrosas exceções— e algumas vezes
nos nossos próprios relacionamentos, a substituição do conhecimento dos fatos concretamente ocorridos por meras
narrativas acerca deles. Por
isso, mais do que nunca é hora
de se aproximar de Deus, e com
decisão! Pois Nele, com Ele e
por Ele conheceremos a verdade, “e a verdade nos libertará”.
*Site de notícias da Diocese de
Piracicaba (www.emfoco.org.br)

IGREJA EM NOTÍCIAS
MÚSICA I – Estão abertas inscrições para o Encontro de Liturgia e Canto Pastoral, que acontecerá nos dias 20 e 21, na Capela Santo Antônio, no Alto da
Serra de São Pedro. Cada paróquia da Diocese de Piracicaba
poderá enviar três representantes para a formação. O valor da
inscrição é de R$ 20 por pessoa.

MÚSICA II – O encontro é
realizado pela Comissão de
Liturgia da Paróquia São Pedro, de São Pedro, e terá como
formador o Frei José Moacyr
Cadenassi (OFMCap). As inscrições poderão ser feitas até
dia 10 de novembro. Informações: (19) 3481-1223 ou
WhatsApp (19) 99129-0107.

IGREJA EM COMUNICAÇÃO é editada pela
Assessoria de Comunicação da Diocese de Piracicaba
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DIREITO DESPORTIVO: VIOLÊNCIA NO FUTEBOL
E A MEIA DÚZIA DE BABACA
Dr. Jonas TadeuParisotto

Jonas Tadeu Parisotto é
advogado, presidente da
comissão de direito
desportivo da OAB de
Piracicaba, já atuou em
Tribunais Desportivos e
ocupou os cargos de: diretor
jurídico, secretário, vicepresidente, presidente do
Conselho Deliberativo por dez
anos e presidente da diretoria
executiva do E.C.XV de
Novembro de Piracicaba, onde
é conselheiro vitalício

“Chega de violência/Quero
ver é gol de placa/Todo mundo se
dá mal/Com meia dúzia de babaca/ Meia dúzia de babaca/Meia
dúzia de babaca/Meia dúzia de
babaca/Meia dúzia de babaca”.
Esse é o refrão da música “Rap das
Torcidas” do excelente Gabriel, o
Pensador, um compositor acima
da média e com letras que realmente nos fazem pensar. E mais
uma vez, volto nesse assunto: Violência no esporte, sobretudo no
futebol e, nessa semana, sobrou até
para a cabine do VAR, situada próxima ao gramado da Arena do
Grêmio na goleada de 3x1 imposta
pelo Palmeiras em jogo válido pelo
Brasileirão da Série A. Curiosamente, os campos de futebol ou
estádios, de alguns anos para cá,
eu arriscaria a partir dos anos
2000, passaram a ter outra denominação e serem chamados de

“arenas”. Esse termo “arena” fezme recordar do 1° Congresso Brasileiro de Justiça e Direito Desportivo ocorrido em Curitiba entre 4
a 6 de dezembro de 2003, onde,
pela primeira vez, ouvi a palavra
“arena” de alguns palestrantes que
afirmavam que os estádios passariam por diversas mudanças, inclusive estruturais, passando a
serem de multiuso, mais confortáveis, seguros, com público reduzido não passando de 60 mil espectadores em média, com praças
de alimentação de qualidade, lojas, e até restaurantes, fenômeno
este trazido da Europa, cujos ingressos, obviamente, acompanhariam a tal modernidade e seriam
bem mais caros e quem não pudesse pagar, assistiria na TV. Num
dos dias do congresso, pude constatar isso, já que eu e mais alguns
amigos que o direito desportivo
proporcionou, fomos conhecer o
recém-inaugurado Estádio do
Atlético Paranaense, denominado
“Joaquim Américo Guimarães” ou
Arena da Baixada, como é conhecido e almoçamos numa belíssima
churrascaria de onde se podia ver
o gramado, além de lojas com produtos do Furacão, cuja capacidade de público é de 42.372 torcedores. Do ponto de vista etimológico, a palavra arena vem do latim,
“h/arena”, passando ao castelhano “arena”, no dicionário ela se refere “a parte central dos anfiteatros romanos, coberta de areia,
onde se realizavam combates entre gladiadores e feras” já a palavra “estádio” origina-se do grego
“stadion.ou”, no dicionário reme-

te a “campo para jogos e provas
esportivas, circundado por arquibancadas ou outras instalações
destinadas ao público”. Percebeu
a diferença, arguto leitor?! É por
isso que aprecio mais a palavra
“estádio” que soa mais esportiva e
que caiu em desuso por conta do
mercado, que viu nessa troca e no
negócio do futebol, a oportunidade de lucrar ainda mais, já que
quando nos referíamos aos estádios, até então, vinha à mente lugares mal estruturados e sujos,
arquibancadas de concreto irregular, banheiros sujos e sem manutenção. Mas o que me incomoda é
realmente o termo “arena” que na
origem é um lugar de luta e brigas
e mesmo modernizadas, buscando um público diferente, a violência está presente cada vez mais,
dentro e fora do campo. Há um
mês vimos, estarrecidos, um jogador de futebol socar e chutar a
cabeça de um árbitro por discordar de sua decisão, causandolhe lesões graves na coluna e no
rosto, além de ter sido preso pela
polícia, foi denunciado no TJD/
RS por infração ao artigo 254-A,
§3º, do CBJD e condenado, por
unanimidade, à suspensão de 730
dias e só, como já soma um histórico de violência deveria ser banido do futebol pela própria FIFA,
já que tal pena não tem previsão
legal no nosso ordenamento jus
desportivo. Dias atrás, assistimos
a outra cena grotesca, agora nas
quartas de final da Copa Paulista: o jogador Rodrigo Sam do
Esporte Clube XV de Novembro
de Piracicaba num gesto treslou-

SOBRE A

E’SPORTES
Ronan Pinheiro da Costa

NECESSIDADE DE
PLANEJAMENTO
Pablo Franco

Pablo Oliveira Franco é
formado em Psicologia,
com especialidade no trabalho
com os esportes

Recentemente, tenho acompanhado alguns acontecimentos sobre alguns esportes, principalmente o futebol. E uma das
pautas tem sido o Cristiano Ronaldo, sempre decisivo e muita
das vezes o “cara” do time.
Tenho pensado sobre como
um atleta pode ser tão obstinado
com a vitória sem mesmo precisar provar algo aos seus companheiros, porque em nível de conquistas ele tem tudo o que um
atleta individualmente poderia
desejar. Títulos de melhor do
mundo, Eurocopa, Campeonato
Espanhol, Inglês e Italiano.
O que tem me deixado feliz é
sua vontade de vencer mesmo sem
a necessidade de provar nada,
mas ao mesmo tempo penso se um
dia teremos um Cristiano para
chamar de nosso. Um fenômeno
que eu venho observado é que
muito dos nossos craques poderiam entregar mais do que já entregaram, fazendo um achismo
da minha parte, parece que satisfeitos com seu resultado.
Um belo exemplo disso seria Ronaldinho Gaúcho, indiscutivelmente um dos melhores
na sua posição, mas que a par-

tir de um momento da carreira
resolveu aproveitar a vida que o
esporte lhe proporcionou.
Eu realmente espero que um
dia tenhamos um jogador com o
nível de comprometimento de
Cristiano, afinal de contas, ele
inspira muitos de nós a sermos o
melhor independente da condição ou grau de conquista.
Será que um dia teremos ou
sempre seremos fadados a ter o
seguinte pensamento:
“SE ELE TIVESSE SE DEDICADO TERIA SIDO MAIOR”
Parte desse descompromisso
me parece vir de vários fatores
como grande parte dos jogadores
virem das classes mais baixas, uma
falta de acompanhamento profissional (onde eu poderia auxiliá-lo
a administrar suas emoções), falta de estrutura familiar (o filho com
15 anos vira o provedor da família)
além do atleta ter mais responsabilidades que o necessário.
Espero que isso seja passageiro,
porque além de atletas são pessoas.
Sofrem assim como todos nós
e tem a possibilidade de parecer
de maneira muito mais rápida por
conta do número de possibilidades para fugir da realidade, isso
talvez explique o porque muitos
acabam caindo em desgraça em
momento ruim de carreira. Muitas vezes sem volta para o seu
estado normal e assim nos tornamos saudosistas dizendo:
“ELE ERA BOM, SÓ NÃO
TINHA CABEÇA PRA SER
EXCELENTE”

cado com os pés e as mãos, rasgou a camisa do São Caetano,
após a eliminação do XV na competição, dando o início a um tumulto entre os jogadores de ambas as equipes, o que motivou a
invasão do campo por alguns
“gladiadores” que foram contidos
pela polícia militar, sim o termo é
este mesmo, gladiadores, já que o
verdadeiro torcedor é aquele que
não mede esforços para pagar um
ingresso, comprar a camisa com
o seu dinheiro contado, largar
tudo para ir ao estádio para torcer por seu time, entoar cânticos
para motivar os atletas, apoiar até
onde der e se não der, sofrer a
dor pela humilhação da derrota,
indo às lágrimas na expectativa e
na esperança de um novo amanhã; já os gladiadores, estes que
invadem os gramados das arenas
com o intuito de tumultuar e
agredir, mancham a história de
seu clube e o prejudicam, pois tal
atitude estará consignada em súmula e será objeto de apreciação
pelo Tribunal de Justiça Desportiva competente penalizando o clube de futebol que, em tese, responderá por infração ao artigo
213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, podendo perder
mando de jogo além do pagamento de multa. Voltaremos ao
tema, até lá interaja comigo:
jonasparisotto@gmail.com. A coluna é solidária e orienta a todos e
todas que se vacinem e que sigam
as orientações dos órgãos oficiais
de saúde pública no combate à
pandemia. Saudações XVzistas e
Jus Desportivas e até a próxima!

Ronan Pinheiro da Costa
é advogado e apaixonado
por games

E ae Galera!!!! Essa semana
foi anunciado pela EA Sports que
o jogo FIFA atingiu a marca de
100 milhões de jogadores (FIFA
21 e FIFA 22) compreendendo o
período de abril a setembro deste ano, ainda sobre FIFA, essa
semana também aconteceu uma
reunião de resultados financeiros da empresa Take-Two, dona
de marcas gigantes do mercado
de jogos como Rockstar (GTA e
Red Dead Redemption, entre
outros) e 2K (NBA2K e Bioshock), o CEO da empresa quando
foi conversar com a imprensa lhe
foi perguntado se havia interesse de entrar na disputa pelos direitos de licença da marca FIFA,
ele foi ponderado ao dizer que
possui interesse e que pode aproveitar o fim do acordo entre a
EA Sports e FIFA, também sinalizou que eles possuem profissionais especializados para isso.
Com base nessas declarações é
valido lembrar a todos que a
Nordeus (desenvolvedora de Top
eleven, jogo de futebol Mobile)
entrou recentemente para o time
da Take-Two, e além disso eles

possuem experiência com outras
modalidades como o NBA2k
(jogo de basquete) e o mais importante de tudo é que a empresa possui cacife para isso, tendo
em vista que ganha uma fortuna todos os anos com os jogos
GTA e NBA2K, isso deixa os
amantes de FIFA um pouco mais
tranquilos, mas não totalmente
felizes, sai uma empresa rica e
gananciosa, entra outra similar,
vamos aguardar as próximas notícias dessa novela. Para os assinantes do amazon Prime, teremos nove jogos para resgate gratuito e permanente, são eles:
Control: Ultimate Edition, Rise
of the Tomb Raider e Dragon Age
Inquisition, além de Puzzle Agent
2, Demon Hunter 2: New Chapter, Rogue Heroes, Liberated, ,
BAFL Brakes Are For Losers e
Secret Files: Sam Peters, tudo isso
custando apenas R$9,90, valor
da assinatura mensal. Por fim
não esqueçam de acessar o site
da Epic Games Stores para resgatar de forma gratuita e permanente o jogo grátis da semana,
lembrando que basta apenas ter
cadastro no site para se tornar
apto a resgatar o jogo e ele será
seu para sempre, o jogo da semana se chama Aven Colony, é um
jogo de estratégia, similar ao clássico Age of Empires e Age of Mithology, ficará disponível até o dia 11
de novembro, não percam essa
oportunidade. Por hoje é só, fiquem
ligados nas próximas colunas!!
Winner, winner, chicken dinner!!!

LIGA
PIRACICABANA
DE FUTEBOL
AMADOR
O Campeonato da LIGA
PIRACICABANA DE
FUTEBOL AMADOR
tem sequencia neste final de semana com a
quinta rodada, e os confrontos tanto no amador
quanto no veterano prometem muita emoção.
Como sempre a principal
marca de cada rodada
além das disputas acirradas é a presença das famílias e a torcida de cada
equipe nos campo de Piracicaba e região.

- Óia nóis aqui de nooovooo.
- É bom demais voltar a falar
“cum tudo ocêis”.
- Se proteger do “tar” de corona vírus, use mascara seu
bestão.
- O torcedor pode voltar ao
Barão para ver de perto o
nhô-Quim, mas entrou vinagre no vinho da festa.
- O São Caetano “sapateou”
em cima do alvinegro e do
torcedor também.
- Teve uns “acéfalos” que invadiram o campo para tentar agredir os pernas de pau
do azulão que foram comemorar na cara da torcida.
- E o prejudicado como sempre????? Os torcedores
emocionais e o próprio clube, além de ficar com uma
imagem bem feia para a federação e o restante do país,
virou manchete nacional e o
XV com certeza perderá mando de campo ou jogos sem
torcida. Estão felizes agora?
- Isso porque já estava em evidência o ocorrido no sul na
partida entre Grêmio e Palmeiras, aonde mais destes torcedores “´profissionais” invadiram para bater no “VAR”, não
parece piada para vocês?
- Nada é ruim o bastante
que não fique pior, derrota
em campo da mesma forma
de sempre, invasão de campo e a outra imbecilidade do
jogador do XV rasgar a camisa do adversário.
- Mas como conter isso se já
presenciei em uma partida do
XV contra o Juventus o sistema de som do estádio provocar o adversário? O exemplo já vem de onde não deveria nem pensar em existir.
- Agora é juntar os cacos mais
uma vez e recomeçar, mas entendam não do “zero”, recomeçar o trabalho para próxima
temporada mantendo toda co-

missão técnica e pelo menos
de 70% a 80% do elenco, senão vamos perder mais jogos
aos 50” do segundo tempo.
- Recebi na “Rádio Difusora” o executivo de futebol
Marco Gama, que muito solícito nos visitou para falar
sobre esse inicio de planejamento para 2022.
- Ouvimos nos microfones
da rádio que o nosso pedido é o pensamento do núcleo de futebol profissional,
sustentado pelo presidente
Rodolfo Geraldi.
- Só em saber que o trabalho
está se iniciando em “manter” uma espinha dorsal, e
segundo o executivo pelo
menos 60% do elenco já nos
dá uma certeza de uma possível luz no fim do túnel.
- A derrota é doída e deixa
marcas profundas em todos
os torcedores, mas isso não
apaga a boa campanha durante a competição e as
ações que o marketing e o
administrativo financeiro do
clube vêm realizando.
- Não se pode generalizar
uma derrota e transpassar
esse sentimento ruim para
outros departamentos, o XV
avançou e muito na fixação
de sua marca, em ações de
inclusão social e em benefícios para seus associados.
Reflexão é a palavra!
- Agora vamos tentar conversar com o treinador Luciano
Dias e saber dele o que ele
sentiu nesta primeira temporada frente ao Nhô-Quim, e
aonde ele deve mexer para ter
100% de sucesso em 2022.
- Os “PARABÉNS” do véio corneta vai para o treinador do sub
20 do XV Denis Augusto e todos seu meninos que estão
“moendo” no paulista da categoria.... que o diga Alex “cabeção” treinador do São Paulo...
- Até semana que vem, “eita
como nóis gosta desse time”.

JOGO DAS ESTRELAS

SEGUEM OS CONFRONTOS DA 5° RODADA DO AMADOR E DO VETERANO
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Ano

Carmen M.S.F Pilotto

A LENDA DA COBRONA
Na sexta-feira, 29 de outubro, dia do Livro, entre outras atividades, aconteceu o lançamento do livro infantil “A Lenda da Cobrona”, de autoria de Ivana Maria França de Negri e ilustrações de
Ana Clara de Negri Kantovitz. Com apoio do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, integra a coleção “Lendas de Piracicaba”
O evento foi realizado na Biblioteca Municipal que aniversariava nesse dia. A contadora de histórias Monika Magno contou a
lenda para as crianças.

X X II -

Nº

1 0 90

Ivana Maria França de Negri

VERSO

QUADRINHAS

CAPIVARAS

DA

COBRA GRANDE

Ivana Maria França de Negri

Lino Vitti
Quando Deus-Criador, numa atitude rara,
Num momento feliz de sua divindade,
Dentre os seres criou também a capivara
Com amor, com carinho, com bondade.

Será lenda ou invenção?
Mas que a Cobra mete medo...
Fica oculta sob a igreja
Por sobre ela o arvoredo

E disse-lhe: “crescei, multiplicai-vos” para
Povoar o universo e dar à humanidade
A beleza, a alegria; a Adão recomendara
Conservar, respeitar, lhe dar felicidade.

Na praça “Zé Bonifácio”
Em seu sono milenar
A cobrona está dormente
Mas vai um dia acordar!

Adão desobedece e o homem com sua gula
Trucida os animais, das carnes se apetece,
E as regras do universo em pouco desregula.

Durante seus pesadelos
O rabo sacode tanto
Que lá na rua do Porto
Tremores causam espanto

E nesse “affaire” tristonho as vidas animais
Vão todas de roldão...A Deus não se obedece...
Maiores do que Deus querem ser os mortais.

Não se sabe com certeza
Se o edifício que ruiu
Foi por culpa dessa cobra
Que o desastre produziu
E as crianças da cidade
Ficam bem obedientes
Porque não querem servir
De alimento pra serpente

Carmen Pilotto, Elisabete Bortolin Ivana Negri, Secretário da
Ação Cultural Adolpho Queiroz e vereador Laercio Trevisan

ooOoo

CONTAR HISTÓRIA
Carmelina de TToledo
oledo Piza

Lucila Silvestre, Aracy Ferrari, Carmen Pilotto, Elisabete Bortolin,
Melysse Martin, Monika Magno, Ivana de Negri, Lourdinha
Sodero, Joceli Lazier, Leda Coletti e Valdiza Capranico

Na sensibilidade de ler um livro
Busco o encantamento
Na descoberta da bela história
E no encontro vem o agradecimento.
Com carinho leio
Torno a ler
Leio novamente
E se precisar volto a ler.
Que alegria!
A história está em mim
Preparo-a para contar
São crianças, jovens e adultos
Na espera da história para contemplar.
Conto
Reconto e torno a contar
Assim chego ao final da história
Espero pelo aplauso
Curvo o corpo em direção à terra
Num gesto reverencio
Todas as mulheres que um dia
Contaram histórias

ooOoo

PONTE DE LUZ
Lídia Sendin
Bem ao longe, a neblina clara e fria
Vai subindo da terra mansamente
Anunciando o raiar dum novo dia
E a esperança, ainda, de um sol quente.
Escondido entre nuvens amoitadas,
O sol parece que não se dá conta
Que sua presença é tão esperada,
Quando no céu, enfim, ele desponta.
Pouco a pouco, porém, ele aparece,
Rasgando a neblina do horizonte,
Que humildemente assim desaparece.
Quando entre nuvens seu fulgor irrompe,
Manda pra terra a luz que nos aquece
E entre o céu e a terra faz a ponte.

PROSA

FELIZ ERA O HOMEM QUE
SÓ TINHA UMA CAMISA
Plinio Montagner

Ivana, Ana Clara e parte das crianças presentes

Cassio, Ana Camilla, Ivana, Ana Clara, Maria Graziela,
Maria Fernanda, Ana Liz e Ana Laura

PALAVRA

DO

ESCRITOR:
“O sujeito oculto
desprendeu-se do tema,
no exato momento em
que o verbo arrogava-se
senhor da ação. E o
conto desfez-se em
reticências...”
João Baptista de Souza
Negreiros Athayde
Poeta Piracicabano

No fim da vida nada se leva. Ficam nossa casa, nossa família,
o trabalho, o carro, os livros, o velho piano, o gato, o cachorro, as
dores que nos castigaram, os amores que nos alegraram, os amigos e inimigos, as contas e pagar e a receber, filhos, netos, genros,
noras e sogras.
A vida é curta, dura e algumas vezes tediosa, e assim passase toda no desejar. Se as pessoas nos traem, a vida também, pela
expectativa de algum dia ser usufruída pelo que foi conquistado.
Mas não é esse o prêmio. A idade avançada nos premia mal. Por
que não valer-se do bom quando estamos bem de saúde e tudo é
novidade e prazeroso?
Não está certo contemplar a tranquilidade e a paz no último
quartil da vida. Nesse momento a mente está obscurecida, os
sentidos atingidos e o corpo quebrado, operado, dolorido. Nessa
fase se sente as sequelas das cutucadas da vida pelo pouco que
se aproveita com qualidade.
As mudanças dos valores, o que é certo e errado, foram outros
castigos aos idosos, principalmente a incompatibilidade e o afastamento entre idosos e jovens; os mais velhos não desejam a
separação, é a juventude, não por afeição diminuída, mas por
desarmonia de interesses e gostos.
Embora bem-vinda, a tecnologia é a grande vilã. Ela é necessária, mas causou certo desdém ao romantismo. A elegante caneta Parker substituída pela esferográfica, os designers e luxos dos
Cadillacs e Thunderbirds pelos modelos cheios de tecnologia, mas
sem charme; os bilhetes e passagens das bilheterias pelos ingressos virtuais, dinheiro vivo pelos cartões, e assim será.
A ausência de um chefe nas famílias também favoreceu a
desordem do clã pela independência e da liberdade sem limites
que afrouxou a harmonia entre pais e filhos.
A abundância de bens trouxe conforto, mas comprometeu o lazer
pela expansão do tempo dedicado à administração do patrimônio.
Se descobrissem um elixir da longa vida e da cura de todos os
males ainda continuaríamos a nos surpreender em meio a desejos e trabalhando para os outros quem poderiam fazer por si.
Cheios de dores e de alguma feiúra, se a cura chegasse, não
mudaríamos: continuaríamos a desejar.
Invejar os ricos é um erro. Os abastados são ricos, mas à custa
da perda das melhores fases da vida. É preciso aprender que o –
pouco - resulta em mais alegrias do que - o muito -, que atrapalha,
prende e descarta a serenidade.
A pobreza, a simplicidade e a ausência de heranças sempre
acompanham a juventude. Coincidência ou não, a riqueza e a velhice vêm ao mesmo tempo.
O pobre nada perde em vida nem depois da morte; só perde
aquele que deixa bens acumulados. Tendemos sempre deixar para
depois o dia de parar de trabalhar para os outros, e passar a cuidar
de nós, e assim, continuamos sempre às voltas com bancos, compras, doenças, pintores e vidraceiros.
O pobre está mais próximo da alegria, e o rico, mais da tristeza
e das preocupações.

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
Viagem ao mundo
dos micróbios de Samuel Murgel Branco,
nos conduz a uma incrível aventura no mundo
microscópico. Esse livro
conta a história de uma
menina bastante curiosa que encarou uma
aventura inacreditável
pelo mundo dos micróbios. E lá descobre que
alguns seres microscópicos podem causar doenças mas há também muitos deles que ajudam no tratamento
de doenças e na fabricação de alimentos. Recomendamos a todos que sonham em ser cientistas. Faixa etária: 09 a 12 anos
Encontramos a leitura completa em: https://youtu.be/trT9MJahlAU

NOTÍCIAS:
No dia 9 de Dezembro, a Academia Limeirense de Letras realiza o Sarau Reencontro em Prosa e Verso. Será uma noite
especial e a presidente da ALLE, Adriana Azzolino, convida os
escritores de Piracicaba. Quem quiser participar, reserve seu
lugar na Van que será disponibilizada pela SEMAC, pelo email piracicabasemac@gmail.com
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AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está reaberta a Licitação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 11/2021 - Processo nº 2.472/2021 - Objeto: Contratação de
empresa para termino de Obra do espaço artístico, com fornecimento de mão de
obra, materiais 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 23/11/2021. O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 23/11/
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, 05 de novembro de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2021
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 73/2021, Processo: 2.465/2021, que tem por objeto a Aquisição de Atlas e Dicionários, conforme
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São Pedro. As propostas
serão acolhidas com início no dia 08/11/2021 às 10:00 horas até às 08:00 horas do
dia 19/11/2021. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do
dia 19/11/2021. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será
realizado em sessão pública por meio da Internet, por intermédio do Sistema BLL
Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748,
no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: https:/
/www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br . São Pedro, 05
de novembro de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços - 74/2021 - Processo: 2.469/2021 Objeto: Aquisição de material para pavimentação. - Início da Sessão Pública: 22/11/2021, às 09h00 na Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua
Maestro Benedito Quintino, n° 886, Centro, São Pedro/SP. O edital completo
encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua
Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro,
05 de novembro de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Nossos agradecimentos à todos que nos
enviaram palavras de conforto neste momento de tristeza e dor pela perda de nosso querido pai – Sr. Henrique Stockmann.
“A saudade eterniza a presença de quem
se foi. Com o tempo esta dor aquieta, se
transforma em silêncio que espera pelos
braços da vida, um dia reencontrar”.
Nosso muito obrigado à todos!
Família Stockmann

Comunicamos que está reaberta a Licitação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 12/2021 - Processo nº 2.473/2021 - Objeto: Obra de construção de praças Portal das Flores e bairro Mariluz, com fornecimento de mão de
obra, materiais 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 24/11/2021. O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 24/11/
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, 05 de novembro de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

A Tribuna Piracicabana
A19

Sábado, 6, a segunda-feira, 8 de novembro de 2021

FALECIMENTOS
PROFESSORA AVANY MORETTI MARCHEZE faleceu ontem,
nesta cidade, contava 95 anos,
filha dos finados Sr. João Manoel Moretti e da Sra. Elvira Paciencia Moretti, era viúva do Sr.
Geraldo Antonio Marcheze;
deixa os filhos: Geraldo Moretti
Marcheze, casado com a Sra.
Nilce Gazeli Marcheze e Eliana Marcheze Magalhaes, casada com o Sr. Fernando Benedito Magalhaes. Deixa netos,
bisneta, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 04 para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

Divulgação

SR. LUCAS FERREIRA DOS
SANTOS faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 25 anos,
filho dos finados Sr. Antonio Leandro Ferreira dos Santos e
Debora Cristina Soares dos
Santos. Deixa o irmão Matheus,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saido o féretro às
16h30 do Velório do Cemitério
Municipal da Vila Rezende, sala
“01”, para o Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. REGINALDO FRANCISCO
DE CARVALHO faleceu ontem,
nesta cidade, contava 77 anos,
filho dos finados Sr. Domingos
José de Carvalho e da Sra. Maria Francisca Garçon, era casado com a Sra. Dirce Franco
deixa os filhos: Magda; Wel-

ma; Charle; Fernanda; Luciano; Cristiano; Jaqueline e Leandro. Deixa netos, bisnetos,
irmão, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIZ CARLOS PIRES faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados
Sr. José Pires Neto e da Sra.
Olga Favaro Pires. Deixa irmãs,
cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ROSA MARIA TIMOTIO
PORTO faleceu ontem, na cidade de Ourinhos – SP, contava 79 anos, filha dos finados
Sr. Antonio Timotio e da Sra.
Benedita Maria de Jesus; deixa os filhos: Fatima; Rosani;
Lucia; Meire; Neusa; Luis Carlos; José Roberto; Paulo Cesar e Marcos. Deixa irmã, sobrinhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h30
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS

Esta publicação custou R$ 566,40 aos cofres público

SR. BENEDITO DILCEU SAVIOLO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 91 anos
de idade e era viúvo da Sra. Aristoclea Pisco Saviolo. Era filho
do Sr. Cesario Saviolo e da Sra.
Lazara de Oliveira Franco, falecidos. Deixa os filhos: Rosangela Aparecida Saviolo,
Cassiano Cezar Saviolo, Eliana Terezinha Saviolo e Ana
Beatriz Saviolo. Deixa ainda
netos, bisnetos e demais parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Standard do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. DIORAMA PEDREIRA MENDES DE BARROS faleceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 100 anos de idade e era
viúva do Sr. Jose Maria Mendes
de Barros. Era filha do Sr. João
Jorge Pedreira e da Sra. Maria
de Campos, falecidos. Deixa os
filhos: Jose Maria Mendes de
Barros Filho, Afonso Jose
Mendes de Barros, já falecido,
Antonio Jose Mendes de Barros, Rosa Maria Mendes de
Barros Bonamin e Benedito
Jose Mendes de Barros, já falecido. Deixa ainda 02 netas,
01 bisneto e demais parentes.
O seu sepultamento deu-se
ontem as 10:30 hs saindo a
urna mortuária do Velorio da
Saudade – Sala 03, para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MACIEL BISPO DA SILVA
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 34 anos de idade e era filho da Sra. Rosineide
da Conceição. Deixou a filha:
Ingrid Lorrane Soares da Silva.
Deixa ainda demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende
– Sala 02, para a referida necrópole, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. SANTINA CAÇADOR ROSADA faleceu anteontem na cidade de Rio das Pedras, aos
95 anos de idade e era viúva do
Sr. Jose Antonio Rosada. Era filha do Sr. Jose Caçador e da
Sra. Angelina Guidolin, ambos
falecidos. Deixa a filha: Maria
Adelaide Rosada Marcelo casada com Jose Wilson Marcelo.
Deixa ainda netos, bisnetos e
demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio
das Pedras, seguindo para o
Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. GERALDO PAGNAN faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 84 anos de idade
e era casado com a Sra. Elza

Esta publicação custou R$ 672,60 aos cofres público

Valentimnuzzo Pagnan. Era filho do Sr. Sylvio Pagnan e da
Sra. Josephina Capetta, ambos falecidos. Deixa o filho:
José Silvestre Pagnan casado
com Daniele Aparecida da Silva Pagnan. Deixa também netas e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem
as 17:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, para o Cemitério da Saudade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANNA GANDOLFO PETRINI faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 91 anos de idade e era casada com o Sr. Osorio Petrini. Era filha do Sr. João
Gandolfo e da Sra. Maria Ernesta, falecidos. Deixa os filhos:
Luiz Antonio Petrini, Raides
Lourdes Petrini de Oliveira, Maria Aparecida Petrini Bolis, Regina Celia Petrini Rocha Lima,
Dirceu Valdemar Petrini, Maria
Edine P. Regonha, João Dimas
Petrini, Mario Antonio Petrini, falecido e José Moacir Petrini, falecido. Deixa genros, noras,
netos e bisnetos. O seu sepultamento dar-se-a hoje as 13:00
hs saindo a urna mortuária do
Velorio da Saudade – Sala 05
seguindo em auto fúnebre para
o Cemiterio Municipal de Rio
das Pedras, onde sera inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. SYLVIO LOVADINO faleceu
ontem na cidade de Piracicaba aos 97 anos de idade e era
casado com a Sra. Apparecida Benedicta Saes Lovadino.
Era filho do Sr. Eduardo Lovadino e da Sra. Josephina Lovadino, ambos falecidos. Deixou os filhos: Eduardo Lovadine Neto, falecido, João José
Lovadine casado com Maria
Lúcia Lovadine, Roberto Lovadine casado com Ângela Maria Lovadine e Antônio Carlos
Lovadine casado com Diva
Peron. Deixa também netos,
bisnetos e tataranetos. O seu
sepultamento dar-se-á hoje
as 10:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 07 seguindo para
da Saudade, onde ser inumadó em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IRENE BATAGIN OSTI faleceu ontem na cidade de Rio
das Pedras aos 77 anos de idade e era viúva do Sr. Edson Osti.
Era filha do Sr. Ângelo Batagin
e da Sra. Celestina Philomena
Precoma, falecidos. Deixa os
filhos: Ines Fatima Osti Carrolan, Cecilia de Jesus Osti da
Silva, Vera Lúcia Osti Stopa,
Marli Osti Stefani, Ezequiel
Osti e Damara Osti Bomfin.
Deixa também netos e bisnetos. O seu sepultamento darse-á hoje as 10:30 hs saindo
a urna mortuária do Velório
Municipal, seguindo para o
Cemitério Municipal naquela
localidade, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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LEILÃO (VEND
A JUDICIAL)
(VENDA
GALERIA PEREIRA
3ª VT Piracicaba – SP.
Recebimento de Propostas: 02/12/2021, até às 14h00min.
1) Casa, R. Henrique Emilio Perim, n° 121, Conv. Village R. das
Pedras, Rio das Pedras – SP. Área t.: 572,17m²/construída: 235,90m².
M. 45.411 do 2° RGI de Piracicaba – SP. Proc. 0011034-19.2014.5.15.0137.
Aval.: R$ 1.500.000,00. V.M.: R$ 750.000,00.
2) Imóvel na Av. Brasil, n° 366, Charqueada – SP. Área t.: 582,00m²/
construída: 290,00m². M. 15.463 do 1° RGI de Piracicaba – SP. Há hipoteca. Proc. 0181200-65.2006.5.15.0137. Aval.: R$ 750.000,00. V.M.: R$
562.500,00.
3) Casa, R. Frei Jorge Patrezi (esq. c/ R. Flávio Ruhnke), B. Nazareth, Piracicaba – SP. Área t.: 3.100,00m²/construída: 270,80m². M.
37.206 do 2º RGI de Piracicaba – SP. Há ação de usucapião sem julgamento de mérito. Proc. 0010199-65.2013.5.15.0137. Aval.: R$ 500.000,00.
V.M.: R$ 495.000,00.
4) Salão de alvenaria, R. Ararangaba, nº 71, Vl. Suarão, Itanhaém SP. Área t.: 250,00m². M. 67.265 do RGI de Itanhaém - SP. Proc. 001120862.2013.5.15.0137. Aval.: R$ 250.000,00. V.M: $ 125.000,00.
5) Casa, R. Maria R. Ferreira, nº 390, Jd. Sumarezinho, Hortolândia
– SP. Área t.: 250,00m²/construída: 111,05m². M. 12.814 do RGI de Sumaré – SP. Proc. 0011055-29.2013.5.15.0137. Aval.: R$ 177.195,82. V.M.:
R$ 88.597,91.
6) Chácara, n° 19, Q. F, Cond. Sitio Três Lagos, Bairro do Varejão,
Mairinque – SP. Área t.: 3.326,01m². M. 3.889 do RGI de Mairinque – SP.
Há hipoteca. Proc. 0011658-68.2014.5.15.0137. Aval.: R$ 167.000,00.
V.M.: R$ 83.500,00.
7) Apartamento, nº 201, Ed. Valquíria, Av. Mar. Hermes, 288, Praia
Grande – SP. Área t.: 61,1419m²/útil: 52,6228m². M. 146.676 do RGI de
Praia Grande – SP. Proc. 0010696-45.2014.5.15.0137. Aval.: R$
150.000,00. V.M.: R$ 135.000,00.
8) Casa, R. Geraldo Pires da Silva, n° 80, Lot. Res. Aliança, Cerquilho – SP. Área t.: 125,00m²/construída: 57,40m². M. 20.448 do RGI de
Tietê – SP. Proc. 0011697-94.2016.5.15.0137. Aval.: R$ 130.000,00.
V.M.: R$ 97.500,00.
9) Casa, R. Marta Maria Bianchin, n° 66, Jd. Sto. Antônio, Rio das
Pedras – SP. Área t.: 125,00m²/construída: 71,81m². M. 54.642 do 2° RGI
de Piracicaba – SP. Proc. 0012014-92.2016.5.15.0137. Aval.: R$
100.271,05. V.M.: R$ 75.203,28.
10) Vaga nº 07, sub-solo do Cond. Ed. Jd. Europa, R, Barão de
Piracicamirim, nº 889, Piracicaba – SP. Área t.: 35,84m²/útil: 13,75 m².
M. 56.462 do 1º RGI de Piracicaba – SP. Proc. 0010534-16.2015.5.15.0137.
Aval.: R$ 100.000,00. V.M.: R$ 50.000,00.
11) Box de Garagem, n° 03, sub-solo do Cond. Ed. Ypê, R. 7 de
Setembro, 868, Indaiatuba – SP. Área t.: 19,3436m²/útil: 7,500m2. M.
36.425 do RGI de Indaiatuba – SP. Proc. 0202700-90.2006.5.15.0137.
Aval.: R$ 30.000,00. V.M.: R$ 15.000,00.
12) A) Caminhão VW/8.140, AIB9721, RENAVAM 00706615638, diesel, 1998/1999, branco, hodômetro c/ 481.117 km. Aval.: R$ 61.493,00.
V.M.: R$ 30.746,50. B) Caminhão VW/23.210, DIY8959, RENAVAM
00828531498, diesel, 2004/2004, branco, hodômetro c/ 520.368 km.
Proc. 0011485-10.2015.5.15.0137. Aval.: R$ 192.153,00. V.M.: R$
96.076,50. Local.: Rod. SP – 101, KM 16,5, Jd. Daniela, Monte Mor – SP.
Dep.: Sergio Jose de Lima.
- A alienação será no dia 02/12/2021, até às 14h00min (catorze horas),
impreterivelmente (horário de Brasília), e as propostas deverão ser encaminhadas diretamente ao Corretor nomeado, através do e-mail
contato@galeriapereira.com.br, sob pena de não serem conhecidas.
Não haverá encerramento presencial.

1ª VT Piracicaba – SP
Recebimento de Propostas: 10/12/2021, até às 14h00min.
1) Casa, R. Wiston Ricetti Monteiro, n° 656, Jd. Itamarati, São
Carlos – SP. Área t.: 250,00m²/construída: 125,00m². M. 66.771 do RGI
de São Carlos – SP. Proc. 0145600-62.2009.5.15.0012. Aval.: R$
300.000,00. V.M.: R$ 150.000,00.
2) Casa, R. Jayme Bombo, n° 186, Jd. Boa Esperança, Piracicaba –
SP. Área t.: 150,00m²/construída: 48,06m². M. 29.703 do 1° RGI de Piracicaba – SP. Proc. 0148400-54.1995.5.15.0012. Aval.: R$ 110.000,00. V.M.:
R$ 103.125,00.
- A alienação será no dia 10/12/2021, até às 14h00min (catorze horas),
impreterivelmente (horário de Brasília), e as propostas deverão ser encaminhadas diretamente ao Corretor nomeado, através do e-mail
contato@galeriapereira.com.br, sob pena de não serem conhecidas.
Não haverá encerramento presencial.
- Pagamento Facilitado: 30% de sinal e saldo em até 06 (seis) vezes.
- A alienação será formalizada por termo nos autos da execução. A
comissão devida (5% do valor da venda) fica a cargo do proponente.
- Responsável: Adílio Gregório Pereira. Profissional Liberal. CRECI: 65.564F/19.922-J
- Mais informações e edital completo em: www.galeriapereira.com.br /
19-9-9631-1050 (claro), e-mail: contato@galeriapereira.com.br

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com
bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros,
total de altura 9 metros com redutor mecânico – R$
3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$
800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$
2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo
315 – SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DO “CONVÍVIO SERROTE”
Prezados (as) Senhores (as) Associados (as) à Associação de
Moradores do “Convívio Serrote” vimos por meio deste Edital
convocá-los (as) a participar de uma Assembleia Geral Extraordinária objetivando eleger e dar posse a uma nova diretoria e a
um novo conselho fiscal da referida Associação tendo em vista
que já expirou o mandato da 1ª (primeira) .
Assim sendo, com fulcro no Art. 6º, alínea “e”;
CC Art. 10, § 1º; Art. 11, § 1º; Art. 12, §1º, alínea “c”; Art. 14, alínea “a”;
bem como com o Art. 33, do Estatuto Social estamos CONVOCANDO esta Assembleia Geral, devidamente assinado por mais
de 20% (vinte por cento) dos (as) Associados (as) da referida
Associação em pleno gozo de seus direitos civis e estatutários.
A referida Assembleia Geral Extraordinária será realizada conforme designado a seguir:
Ordem do Dia: Eleição e Posse da Nova Diretoria e Eleição e
Posse do Novo Conselho Fiscal
Local: Rodovia Luiz Dias Gonzaga, nº 8.701. Na Rua 2, Casa 1
do “Convívio Serrote”.
Data: Domingo, Dia 21 de novembro de 2021.
Horário: 1ª Chamada às 17 horas e, se necessário, 2ª Chamada às 18 horas.
TODOS (AS) OS (AS) ASSOCIADOS (AS) DA ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DO “CONVÍVIO SERROTE” FICAM
CONVOCADOS(AS)/CONVIDADOS (AS) A COMPARECEREM A
ESTA IMPORTANTE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS E TODAS A QUAL
ANTECIPADAMENTE AGRADECEMOS.
Piracicaba, 03 de Novembro de 2021

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

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

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

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

VENDE-SE carro Corolla 2005,
gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular (19) 9.97055588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic
2013 com 4 portas 15000+ assumir parcelas - maiores informações 19 991911944.
-----------------------------------------VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
-----------------------------------------VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------
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Semana Literária
homenageia escritor
Mário de Andrade
"Amar Verbo Intransitivo",
"Paulicéia Desvairada", "Macunaíma". A obra de Mário de Andrade, um dos mais importantes escritores brasileiros, protagonista
do Movimento Modernista, será
tema da segunda edição da Semana Literária de Laranja Paulista.
São três dias de muita cultura, conhecimento e informação, no recém-inaugurado Centro Cultural
“Dr. Victor Rodrigues Machado”
A programação começou na
noite de quinta-feira, tendo
como atração o debate sobre a
Obra de Mário de Andrade,
através do bate-papo com Ivanei Silva e Reynaldo Damazio.
Na sexta-feira, espaço para a
palestra A Arte de Escrever, com
a participação dos escritores,
uma roda de conversa com os

I NSCRIÇÕES

escritores Ricardo Pecego, Geruza
Zelnys e Lays Milanello. A agenda
será encerrada no sábado, às 11h,
como o sarau poético e musical,
sobre a Poesia de Mário de Andrade, com a Jean Garfunkel.
Todas as atrações acontecem presencialmente, seguindo os protocolos preventivos
para a Covid-19, e também são
transmitidos pela internet
pelo Facebook oficial da Prefeitura de Laranjal Paulista.
A iniciativa é fruto de parceria entre a Prefeitura de Laranjal Paulista, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e
do Governo do Estado de São
Paulo, através da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa,
com apoio da POESIS, SISEMSP, da Casa Mário de Andrade.

Nenhum caso de Covid-19 foi
registrado durante a semana
Apesar do extraordinário cenário epidemiológico, a Secretaria
de Saúde alerta que não é o momento de baixar a guarda
Excelente notícia para todos
os laranjalenses. Pela primeira
vez, desde o início da pandemia
nenhum novo caso de coronavírus foi registrado durante
toda a semana. Também não há
nenhum paciente internado,
seja na UTI ou na enfermaria.
Mesmo com o resultado, que
deve ser comemorado, a recomendação é para que a população mantenha todas as medidas
protetivas e use máscara.
Apesar do extraordinário ce-

nário epidemiológico, a Secretaria de Saúde alerta que não é o
momento de baixar a guarda. Especialmente porque há mais de 3
mil pessoas na cidade com as segundas doses em atraso. É necessário que todos compareçam
aos postos de saúde para completar seu esquema vacinal, lembrando que os intervalos são:
Pfizer, para 18 anos ou mais o
prazo para a segunda dose é de
21 dias da primeira dose. Para
os menores de 18 anos o interva-

lo é 8 semanas; Astrazeneca, 8
semanas da primeira dose; Coronovac: 28 dias da primeira dose.
O município recebeu um
grande lote de vacinas para
atender toda a demanda, porém
com prazo curto de validade. Há
risco de ter que devolver vacinas ao Governo do Estado e as
pessoas que não tomarem suas
doses no prazo correto podem
de ficar sem o imunizante.
Fique atento ao seu cartão
de vacinação. Verifique se já

deu o prazo da segunda dose e
complete a sua imunização. Ela
é a garantia de dias mais tranquilos em relação à Covid-19.
PLANTÃO - Para avançar na
segunda dose, Laranjal Paulista
terá plantão de imunização neste
sábado, no Centro Administrativo, das 8h às 16h, para contemplar as pessoas que trabalham
durante a semana e não conseguem se ausentar para receber a
vacina. Também estarão disponíveis primeira e terceiras doses.
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Curso gratuito de
criação de conteúdo
para mídias digitais
Quer melhorar a divulgação
da sua empresa? Vender mais e
aumentar seus negócios e ampliar seus lucros? Então inscreva-se para o curso de Criação
de Conteúdo para Mídias Digitais. Participe! É de graça! E
tudo online! De 22 de novem-

S AÚDE

bro a 1º de dezembro (segunda
a sexta-feira), das 19h às 22h20.
A realização é fruto de parceria
entre a Prefeitura de Laranjal
Paulista, Sebrae e Associação
Comercial. As inscrições podem
ser feitas pelo link: https://
bit.ly/TECNICOLARANJAL.

Inaugurado o Centro Cultural Dr. Victor Rodrigues Machado
Laranjal Paulista inaugurou
nesta quinta-feira (4), o Centro
Cultural “Dr. Victor Rodrigues
Machado”. “A primeira de diversas obras que serão inauguradas
até o final do ano”, explica o prefeito Dr. Alcides.Obra viabilizada
através de parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, por
meio de emenda parlamentar proposta pelo deputado federal Herculano Passos que esteve presente à solenidade, acompanhado da
esposa ex-deputada Rita Passos.
Uma manhã de muita arte,
cultura, homenagens e participações de referências da música,

como o saxofonista Derico que
ficou conhecido nacionalmente
por fazer parte do sexteto do
talks-show de Jô Soares e do maestro João Carlos Martins que,
não pôde comparecer pessoalmente devido a problemas médicos,
mas participou ao vivo por vídeochamada para felicitar a cidade.
E o novo Centro Cultural já
começa recebendo a programação da segunda edição da Semana Literária de Laranjal
Paulista que segue até sábado,
tendo o escritor Mário de Andrade como figura central dos
debates, exposições e palestras.

Fotos: Divulgação

Evento de inauguração aconteceu nesta quinta-feira (4), com a presença de autoridades, entre elas o prefeito Dr. Alcides
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UNIMED INAUGURA
CENTRO ADMINISTRATIVO

C

Ajax Machado, Antônio Nohra Neto, Alexandre Redondano, Agnaldo Leonel, Edivaldo Del Grande, Gerson Laurito, Adalton
Toledo, Carlos Roberto dos Santos, Carlos Joussef, João Lian e Aramis Moutinho

omandada por Dr. Carlos Joussef, a Diretoria da Unimed Piracicaba recebeu médicos cooperados, autoridades e lideranças do Sistema Unimed para o coquetel de inauguração do
Centro Administrativo da Cooperativa, ao lado do Hospital Unimed. Amplo e moderno, o novo
prédio centraliza os setores administrativos da Instituição num conceito open office, com ambientes interligados, possibilitando maior interação e trocas de experiências entre equipes,alémde tecnologia
avançada e acessibilidade para todos. Capitaneado pela equipe da Nettis Eventos, o encontro seguiu com cerimonial de boas-vindas, coquetel do buffet Baracat e música ao vivo com o grupo Contraponto. Fotos: Studio47.

Walter Checoli, Carlos Joussef, Juliano Padovani e José Márcio Zveiter de Moraes

Jane Pereira, Adriana Viotti e Priscila Rubio

Alberto de Petta Neto e Fátima Boni

Amir Kalaf, Wander Rossette Jr., José Roberto Alleoni, Rodrigo Chorilli, Ricardo
Amalfi e Valdir Machado

Monsenhor Ronaldo Aguarelli, Nilva e Roberto Morais, Bispo Dom Devair
Fonseca e Gilmar Rotta

Douglas e Luciane Koga

José Fernando e Eliana Fanchin, Jô e Rogério Messenberg

Gustavo Borges, Maria Luiza Barra, Thaís Machado, Carlos Eduardo da Silva,
Sandro e Melissa Mendes

Poliana Pacello, Silvana Koren e Maria Antonia Remondi

Paulo e Juceli Padovani, Ernesto, Ana Maria, Fernanda e Adriana Valvano

Carlos Beltrame, Jane e Maurício Oliveira

Ulisses e Renata Gomes, Maria Jacqueline Boscariol, Rafael e Renata Salvador

Maria Furtado, Alex Pontes, Dair e Ana Carla Piai

Edson Sturion, Viviane Tietz e Erica Ortiz

Sérgio Fortuoso, Fábio Watanabe, Paulo Fuza, Everton Miguel, Vlamir Sandei,
Amauri Groppo e Jairo Nunes

Tiago Elia, Ariovaldo Marques e Antonio Amaral

Carlos Alberto Cury, Paulo Costa, Alan Lopes e Graziela Joly

Paulo Remondi e Rogério Castro Neves

Erika Spiller e Juliano Padovani

Adolfo e Kátia Crocomo

Carlos Joussef, Mariangela e Antonio Chaim

Ricardo e Cláudia Manzoni, Ivonete e Luís Kanhiti

Adriana Viotti, Carlos Joussef, Ary e Ana Paula Marconi

Walter e Silvia Checoli

Segirson e Gislene de Freitas

Ricardo e Roberta Matos, Ana Letícia e Fábio Granato

Célia e Itamar Curti

Daniela e Marcelo Sibila
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