
ELOGIOS
Continuam chegando a esta

redação elogios ao idoso e cansa-
do Capiau pela tentativa de defi-
nir da melhor forma possível os
neologismos “prefeiturite” e “go-
vernite”. E os amáveis leitores,
que dão atenção a este espaço de
cansado e idoso, quem saber como
isso foi construído, como foi pen-
sado. Pois é. O Capiau vai contar
em breve o que aconteceu. Simples,
mas é bom esperar um pouco.

OSMIR
O dirigente sindical José Os-

mir Bertazzoni utilizou a Tribuna
Popular da Câmara de Vereadores
de Piracicaba na última sessão, se-
gunda (8) e foi pontual no tema:
Função legislativa para conter a
política do ódio e combate às ações
difamatórias na prática política.

BOA-FÉ
Osmir começou cumprimen-

tando os vereadores de boa-fé, sen-
do que todos ficaram e ouviram
atentamente uma verdadeira aula
ministrada pelo sindicalista. Po-
rém, três vereadores — Anilton Ri-
zzato, Fabricio Polezi e Gustavo
Pompeo — ausentaram-se du-
rante a explanação. Isso não quer
dizer que sejam de má-fé, mas
não ouviram sobre a boa-fé.  O
vereador Laércio Trevisan Juni-
or estava ausente do plenário.

TCHAU
Do mesmo jeito que o verea-

dor Anilton Rizzato saiu do ple-
nário durante a fala do dirigente
sindical José Osmir Bertazzoni, os
diretores do Sindicato dos Tra-
balhadores Municipais de Piraci-
caba e Região — que foram pres-
tigiar Bertazzoni, claro — deixa-
ram a Câmara, sem retorno ao
plenário, quando o edil iniciou
seu pronunciamento. Troco dói?

FELIZ
O vereador Laércio Trevisan

Junior (PL) está feliz com a filia-
ção, dia 22 próximo, uma segun-
da-feira, do presidente Jair Bolso-
naro ao Partido Liberal (PL). Elei-
to pelo PSL, Bolsonaro abandonou
a legenda. E Trevisan comemora,
também, que o candidato a vice-
presidente da República será do
Partido Progressista (PP), o mes-
mo do ex-vereador Capitão Gomes.
Que, aliás, tem todas as condições
de ser candidato a vice, com o de-
talhe de ambos serem dois capi-
tães do glorioso Exército Nacional.

POR QUE NÃO?
Este idoso e cansado Capiau

explica isso. É que as candidaturas
surgem do simples, de uma con-
versa, de uma idéia. Se o presiden-
te Jair Bolsonaro conversar com o
Capitão Carlos Gomes da Silva, Sua
Excelência saberá dizer que encon-
trou, no Exército Brasileiro, um
capitão bem melhor do ele, Jair. Se
o comunista Francys Almeida
(PCdoB) está firme como pré-
candidato ao Palácio dos Ban-
deirantes, por que não pode o
ex-vereador Capitão Gomes ser
colocado como pré-candidato à
vice no Palácio do Planalto?

LÍDER
O novo líder do governo do

prefeito Luciano Almeida (Demo-
cratas) é o vereador Jose Everaldo
Borges (SD), conhecido como Jo-
sef Borges, com base eleitoral no
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Distrito de Artemis. Saiu o verea-
dor Zezinho Pereira (Democratas),
já meio tarde, pelo jeito, e entrada
de Borges pode significar uma boa
aproximação do deputado estadu-
al Alex de Madureira (PSD) ao pre-
feito Luciano. Sem duvidar e sem
confirmar. Coisas da política.

AMARGURAS
Ninguém comenta, mas é cer-

to que o ex-líder Zezinho Pereira,
sendo do ninho dos Democratas,
só deixou e só levou amarguras do
Executivo Municipal, sob a admi-
nistração do prefeito Luciano Almei-
da (DEM). Talvez Zezinho tenha
sido muito mais feliz quando era ve-
reador sob Barjas Negri (PSDB).

NO BONGUE
O deputado Roberto Morais

(Cidadania) visitou a Associação
dos Navegantes do Bongue, encon-
trando-se com amigos e também
colocando as conversar em dia. Foi
na última sexta (5) e ficou feliz em
falar dos seus projetos em favor da
Saúde aprovados pela Assembleia
Legislativa. Experiente, Morais —
que é radialista e profissão e políti-
co como sacerdócio — sabe, mais
do que ninguém, que a campanha
de outubro de 2022 já começou.

TAPA-BURACO
A exemplo da visita do prefei-

to Luciano Almeida (DEM) à Esco-
la Infantil do Vida Nova, constru-
ída na gestão de Barjas Negri
(PSDB), quando a equipe tapa-bu-
raco tratou de cuidar do comboio
das autoridades. Agora, com a
inauguração da USF de Anhu-
mas – por coincidência construí-
da na gestão BN – a equipe esteve
ao longo da vicinal. O mote agora
pode ser: vamos fazer mais obras,
levar o prefeito e os buracos po-
derão ser tapados. Fala, Bruno.

SAMBA — I
O Espaço do Samba, criado

e implantado na gestão do ex-
prefeito Gabriel Ferrato dos San-
tos — agora, vice-prefeito e se-
cretário da Educação — e da se-
cretária de Turismo, Rose Mas-
saruto, será ocupado pela Guar-
da Municipal. No local, segundo
informações, deverá ser instala-
da a academia da corporação.

SAMBA — II
O Espaço do Samba foi cria-

do para que as escolas pudessem
fazer suas promoções e arrecadar
durante o ano recursos para os
desfiles de rua do Carnaval. Infe-
lizmente, este decisão pegou de
surpresa as escolas e os carnava-
lescos que, até que se apure, não
foram comunicados da decisão.

MISTÉRIO — I
Circulou pelo grupos de What's

App a reprodução de uma postagem
dizendo "Criado o perfil da campa-
nha, vamos a luta", acima de uma
foto do presidente Jair Bolsonaro
com os dizeres Vote Bolsonaro 22.
O presidente acaba de confirmar
sua filiação ao PL 22. Já foi criado
o perfil oficial da campanha".

MISTÉRIO — II
Até aí tudo bem. A postagem

que circula foi publicada numa
mídia digital tendo como autor
o secretário da Ação Cultural.

MISTÉRIO — III
Logo em seguida, vários se-

guidores passaram a elogiar ... e
a criticar a ação de uma perso-
nalidade pública. Eis que, minu-
tos depois, a mesma postagem
saiu do referido perfil. Mistério
para Sherlock Holmes resolver.

Saúde local abre 26 vagas para
programa de Residência Médica
Inscrições começam nesta quarta (10) e as inscrições podem ser feitas
até dia 9 de dezembro para os formados em todo território nacional

A Secretaria Municipal de
Saúde abre amanhã, quarta-feira,
10/11, inscrições para o Processo
Seletivo nº 01/2021 do Programa
de Residência Médica em Piraci-
caba para 26 vagas em oito especi-
alidades. As inscrições acontecem
até o dia 9 de dezembro, por meio
do site da Fundação Vunesp
(www.vunesp.com.br). A taxa é de
R$ 250 e deverá ser paga até o
dia 10 de dezembro. As vagas
ofertadas no Programa de Resi-
dência Médica são nas áreas de
Cardiologia (01), Pré-requisito em
Área Cirúrgica Básica (01), Clíni-

ca Médica (02), Medicina de Fa-
mília e Comunidade (10), Cirur-
gia Geral (01), Ortopedia e Trau-
matologia (03), Ginecologia e
Obstetrícia (04), e Pediatria (04).

 De acordo com o edital, pode-
rão se inscrever médicos formados
em todo o território nacional, por
faculdades oficiais ou reconheci-
das, bem como médicos formados
no exterior, com diploma revalida-
do por universidades autorizadas
pelo Ministério da Educação
(MEC), segundo a Resolução
CFM nº 1.832/2008. O candida-
to poderá se inscrever em apenas

uma especialidade, sendo veda-
da a mudança de opção após a efe-
tivação da inscrição, a qual se dará
apenas com a confirmação do re-
colhimento da taxa de inscrição.

PROVA — A prova objetiva
será aplicada no dia 23 de janei-
ro de 2022, com horário e local a
serem divulgados oportunamen-
te, por meio de edital de convoca-
ção para as provas, no Diário Ofi-
cial do Município. As provas te-
rão duração de três horas, sendo
que os candidatos somente pode-
rão se retirar do local de sua rea-
lização após uma hora de seu iní-

cio. O gabarito oficial e o caderno
de questões serão disponibiliza-
dos nos sites da Prefeitura de Pi-
racicaba e da Fundação Vunesp
no dia 24 de janeiro de 2022.

 Todas as publicações refe-
rentes a este processo seletivo
estarão disponíveis oficialmen-
te no Diário Oficial do Municí-
pio de Piracicaba (https://
diariooficial.piracicaba.sp.gov.br)
do dia 03/11 e divulgadas no
site da Secretaria Municipal de
Saúde (www.saude.piracicaba.
sp.gov.br) e da Fundação Vu-
nesp (www.vunesp.com.br).

O ex-prefeito  Helinho Zanatta
(partido a definir) visitou o sa-
lão de barba e cabelo de Mar-
cos Abdala (MDB?), na Paulis-
ta. Trata-se de um local consi-
derado ponto de encontro de
e dos políticos de Piracicaba
e Região. Helinho Zanatta —
vice-prefeito em Charqueada,
onde foi prefeito reeleito e lá
ficou oito anos, mais prefeito

de São Pedro por oito anos
também — é pré-candidato a
deputado estadual e ouviu
detalhes da política regional.
“É preciso ouvir bastante”, afir-
mou Helinho. Mas não cortou
o cabelo. Fica para a próxima.
O ex-prefeito Barjas Negri
(PSDB) faz barba e corte de
cabelos lá: “Sem mexer nos
fios de cima”, afirma Abdala.

ENCONTRO POLÍTICO
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Marcelo Aith

Dois julgamentos
realizados no
Tribunal Superi-

or Eleitoral que deixa-
ram uma mensagem
clara para as Eleições
2022: serão punidos
candidatos que dispara-
rem mensagens em
massa por meios eletrô-
nicos e que atacarem o sistema elei-
toral brasileiro com as chamadas
fake news. Apesar de não cassarem
a chapa da candidatura de Jair
Bolsonaro e Hamilton Mourão à
Presidência da República em 2018,
os ministros do TSE escancara-
ram em suas motivações que os
disparos por robôs via WhatsA-
pp, com escopo de atacar adver-
sários, não serão tolerados. Por
outro lado, no segundo julga-
mento do tema, os ministros de-
cidiram cassar o mandato e de-
cretar a inelegibilidade do depu-
tado estadual Fernando Francis-
chini (PSL-PR) por divulgar no-
tícias falsas sobre supostas frau-
des no uso da urna eletrônica de
votação também em 2018.

Importante frisar que o TSE
fixou tese no sentido de que o uso
do disparo em massa via WhatsA-
pp contendo desinformação pode-
rá configurar abuso de poder eco-
nômico e uso indevido dos meios
de comunicação social, fato que
pode ensejar a cassação do regis-
tro do candidato infrator. Apesar
do entendimento, o colegiado jul-
gou improcedentes duas ações de
investigação judicial eleitoral ajui-
zadas pela coligação Brasil Feliz de
Novo, do PT, contra a chapa Bol-
sonaro-Mourão por ilícitos eleito-
rais que poderiam, em tese, levar à
cassação e decretação da inelegibi-
lidade de ambos. Entenderam que
faltaram elementos que permitis-
sem afirmar, com segurança, a

gravidade dos fatos,
requisito imprescindí-
vel para a caracteriza-
ção dos fatos dolosos.

Em seu voto, o mi-
nistro Alexandre de Mo-
raes que irá ocupar a pre-
sidência do TSE no pró-
ximo pleito, frisou: "Se
houver repetição do que
foi feito em 2018, o regis-
tro será cassado e as pes-

soas que assim fizerem irão para ca-
deia, por atentar contra as eleições e
contra a democracia no Brasil".

Somadas a essas duas deci-
sões, há o inquérito administrati-
vo aberto no TSE em agosto para
investigar ataques do presiden-
te Jair Bolsonaro à urna eletrô-
nica e à honra de ministros do
judiciário. O futuro do presiden-
te está nas mãos do novo rela-
tor, ministro Mauro Campbell, que
pode transformar o caso em inqu-
érito judicial, no qual Bolsonaro
pode ser declarado inelegível.

Agora, vamos aguardar como
serão as arenas de batalhas das
campanhas de 2022. O peso das
mensagens virtuais será funda-
mental na balança das urnas. E
quem não se adequar ao jogo lim-
po pode pagar um preço muito
caro. Espera-se que o TSE consiga
ter fôlego e ferramentas adequadas
para fiscalizar as notícias falsas e os
disparos por robôs, evitando, assim,
vitórias manchadas por crimes e
ações dolosas no pleito eleitoral.

———
Marcelo Aith, advogado,
professor universitário

Combate às fake news
nas eleições de 2022?
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os atos. O que nos leva
à inexorável verdade
de que padecemos de
uma grande mentira, a
mentira que invade to-
dos os poros, incluin-
do povos e Nações.

Como lembra Sêne-
ca, a vida se divide em
três temos: o que foi, o
que é e o que será. Des-
tes, aquilo que vivemos

no presente é breve, o que vivere-
mos é dúbio, o que vivemos no pas-
sado é certo. Aos atarefados “diz
respeito apenas o tempo presente,
que é demasiado breve para ser cap-
turado, e mesmo este é subtraído
àqueles distraídos em muitas ocu-
pações”. Ao contrário, uma mente
lógica, fonte de paz e harmonia

funciona como uma bússola a
mostrar o caminho do vento, as
veredas do caminho, os focos a
atingir, os objetivos a alcançar.

A vida só é mesmo sentida
e percebida diante dos grandes
r iscos  que  enfrentamos,  do
medo que avança ante o desco-
nhecido e que ameaça consumir
nossas energias, do perigo a que
somos levados quando nosso cor-
po tem dificuldades de adminis-
trar as intempéries do tempo.

Resta resistir aos contratem-
pos que aparecem, quando me-
nos se espera, e que servem como
massa de manobra de certa cate-
goria de protagonistas, como os
individualistas, os populistas, os
demagogos, os negacionistas, os
obscuros, os oportunistas.

Há de surgir um novo tempo
na vida de quem quer mudar.
Ruim é ficar na mesma condição,
prezando tudo aquilo que é dis-
pensável. Há de renascer na men-
te daqueles que querem enfrentar
a vida sem dribles e de maneira
autêntica  um novo olhar sobre
sua  própria  identidade. É hora
de mudar. É hora de rever os ho-
rizontes. É hora de ver o sol nas-
cer e se pôr sem vista embaçada.

———
Gaudêncio Torquato,
jornalista,  escritor,
professor titular da
USP e consultor político
Twitter@gaudtorquato;
acesse o blog www.
observatoriopolitico.org

Gaudêncio Torquato

Hoje, tomo a li-
berdade de fa-
zer uma refle-

xão sobre a vida. Valho-
me, inicialmente, de Sê-
neca com seu puxão de
orelhas: “somos gera-
dos para uma curta
existência.  A vida é bre-
ve e a arte é longa. Está
errado. Não dispomos de pouco
tempo, mas desperdiçamos muito.
A vida é longa o bastante e nos foi
generosamente concedida para a
execução de ações as mais impor-
tantes, caso toda ela seja bem apli-
cada. Porém, quando se dilui no
luxo e na preguiça, quando não é
despendida em nada de bom, so-
mente então, compelidos pela
necessidade derradeira, aquela
que não havíamos percebido
passar, sentimos que já passou”.

A vida passa e não percebemos
o quanto ela avançou. De repente,
damo-nos conta de que o tempo
que gastamos foi usado de manei-
ra fútil, sem percebermos que nos-
sos dias finais chegam rapidamen-
te, trazidos pela cegueira de dar-
mos valor à coisas que desperdi-
çam nossa atenção, guiados pelo
voluntarismo que nos aproxima da
materialidade cheia de magia da
vida material. É a preocupação exa-
gerada com a estética, é a discus-
são radical que não faz crescer a
pessoa, é o pingo de azeite que
mancha nossa gravata, a ponto de
consumirmos um bom tempo para
deixá-la limpa e sem mancha.

Buscamos os apetrechos de
uma vida fútil, imbuídos da cultu-
ra do entretenimento ou encanta-
dos com a perspectiva de cercar-
mos nosso dia a dia com os adere-
ços do espetáculo formado por
um conjunto de rotinas onde se
destacam a vontade de aparecer,
do brilhareco passageiro e com-
petitivo que se cria em torno das
pessoas, do estilo “ficar na onda”.
No fundo, cada qual quer ser
melhor do que seu semelhante.

Não estou a me referir ao pra-
zer das coisas boas – um bom vi-
nho, uma boa conversa, um bom
filme, um bom livro – nem livrar
ninguém de seus hobbies. O que está
em tela nesta modesta reflexão é o
desvio em direção à frivolidade, ao
universo dos movimentos inúteis
que fazem gastar o tempo que te-
mos, adiando coisas prioritárias,
incutindo-nos a cultura do “deixa
para amanhã”, sob a força de uma
certeza que tenta justificar todos
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Hora de rever a vida

Os poderes de Glasgow
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Camilo Irineu
Quartarollo

Lute como uma
menina! A COP
26 ocorre na

Escócia e os super-he-
róis são nossos indí-
genas, aqueles que o
branco assaltou e des-
truiu boa parte de
suas tribos. Eles é que ainda
mantém o céu limpo e a terra úmi-
da em volta da aldeia pacífica.

Dentre muitos indígenas
desconhecidos, que só os ve-
mos em documentários, apa-
rece real e bela a protagonista
das causas verdes, Txai Suruí.

No vazio ambiental do go-
verno brasileiro, Txai nos repre-
sentou em discurso: “Precisa-
mos de outro caminho, com co-
ragem e mudanças globais. Não
em 2030, 2050, mas agora”.A
ausência pouco percebida foi
mesmo a do presidente brasilei-
ro que estava na Itália receben-
do honrarias pretéritas e mui-

tos fora-bolsonaro. Ali-
ás, nem viu o papa.

A “pirralha” Greta
e outros como nossa
conterrânea e ambien-
talista Eloah Margoni
não põem fé empro-
messas vazias. O autor
do desqualificativo
“pirralha”à menina e
ativista mirim é o mes-

mo que não sabe onde pisa ou se
comporta na reunião do G20. Ân-
gela Merkel não teve dúvidas.

A nossa indígena da tribo
Suruí, Txai, é líder e fundadora
do Movimento da Juventude In-
dígena em Rondônia e com ela os
povosoriginários, pleiteando lu-
gar nas decisões da COP26.

Durante o discurso de Txai-
Suruíem frente da assembleiaviam-
se líderes globais como o premiê da
Inglaterra Boris Jhonson atentos e
outros admirados, mas as confe-
rências nunca saem dos discursos.

O Clima parece tema de re-
beldes juvenis que tentam reti-
rar um sapo de uma panela mor-

na que vai esquentando cada vez
mais. Acabou o clima de conver-
sas, a terra merece águas limpas
e montanhas verdes, agora.

O governo brasileiro desmon-
tou a estrutura daFiscalização con-
tra desmatadores, garimpeiros, in-
cendiários e grileiros, tem lá um ou
dois servidores, um cachorro e um
jipe velho.É a presença do estado
brasileiro nessa região continental
e as toras descem os rios amazô-
nicos. Parece uma sabotagem,
para ver “a boiada passar”, boi-
ando. Vez ou outra, como agora,
o presidente faz um pequeno dis-
curso lido e pouco convincente de
“boas intenções”, o seu vice Mou-
rão quer dinheiro do exterior.

Há no Brasil uma visão ta-
canha de que se os países de-
senvolvidos queimaram suas
florestas, nós também devería-

mos fazer o mesmo. Estamos
conseguindo, em 2020 o país
aumentou em 9,5% de gases de
efeito estufa, conforme relató-
rio do Observatório do Clima.

A jovem Greta, a “piralha”,
não liga para blábláblá ou fake-
news e continua na luta arregi-
mentando outros jovens e fãs da
causa irrecorrível. Os incendiári-
os queimam a Amazônia e já in-
vadem o Pantanal, destruindo.
Greta iniciou o movimento “Sex-
tas-feiras pelo Futuro”, no qual os
estudantes vão às ruas protestar
pelo Clima,em passeata.Em Glas-
gow, uma legião de jovens a se-
gueem protesto e, melhor, novas
lideranças juvenis surgem. Aqui,
sob a liderança jovem de Johzara
Ona e de João Duccinihouve
uma concentração pelo Clima em
frente ao MASP, em São Paulo.

———
Camilo Irineu Quarta-
rollo, escrevente, es-
critor, autor de A res-
surreição de Abayo-
mi, dentre outros

Almir Pazzianotto
Pinto

Ao invés de anali-
sar o mérito,
 onde tenho po-

sição clara e conhecida,
examino o poder de
portaria ministerial
como fonte de direitos e
obrigações na esfera da
saúde pública, matéria, aliás, de
competência da ANVISA - Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Lei nº 9.782, de 26/1/1999).

É desnecessário ser advogado
para saber que portaria ministerial
é figura estranha ao Processo Le-
gislativo. Prescreve o Art. 59 da Lei
Fundamental que nele se compre-
endem: I – emendas à Constitui-
ção; II – leis complementares; III –
leis ordinárias; IV – leis delegadas;
V – medidas provisórias; VI – de-
cretos legislativos; VII – resoluções.

A Portaria MPT nº 620 foi
baixada tendo como suportes o
Decreto nº 10.671, de 2/8/2021 e o
inciso II do Art. 87 da Constitui-
ção. Isto significa que o médico ve-
terinário Onix Lorenzoni, improvi-
sado como legislador, a editou no
vácuo sem amparo constitucional.
O Decreto nº 10.671/2021 se limita
a aprovar a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e das Funções
de Confiança do Ministério do Tra-
balho e Previdência. Cuida de DAS
e de FCPE. Em síntese, é fonte de
sinecuras bem remuneradas.

Quanto ao inciso II do Art.
87 da Lei Fundamental, conce-
de a Ministro de Estado compe-
tência para “expedir instruções
para a execução de leis, decretos
e regulamentos”. Nada mais.

A Portaria MTP nº 620 pre-
tende ser mais do que fonte de ins-
truções aos servidores do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência. É
medida administrativa com fanta-
sias legislativas, em nítida violação
do Art. 5º, II, da Constituição, cujo
texto diz: “ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei”.

O Art. 4º da tacanha ins-
trução determina que o empre-
gado demitido por forçar a per-
manência no ambiente coletivo
de trabalho, sem estar vacina-
do contra a Covid-19, poderá
recorrer à Justiça do Trabalho
para pedir “reintegração com
ressarcimento integral de todo
o período, mediante pagamento
das remunerações devidas, cor-
rigidas monetariamente e acres-
cidas dos juros legais”, ou “a
percepção em dobro, da remu-
neração do período de afasta-
mento, corrigida monetariamen-
te e acrescida dos juros legais”.

Ignora o ministro Onix Loren-
zoni o Capítulo V do Título II da
Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), as atribuições fiscaliza-
doras do próprio Ministério, as
obrigações dos empregadores re-
lativas às “Normas de Segurança
e Medicina do Trabalho”, o poder
disciplinar que a lei lhes assegu-
ras, as responsabilidades que so-
bre eles incidem se, por ação ou
omissão, contribuírem para que
doença contagiosa seja dissemina-
da no interior do estabelecimento.
Ignora também que a CLT confere

ao empregado a obriga-
ção de respeitar e fazer
com que todos respei-
tem as regras legais de
defesa à saúde e de
proteção à segurança
própria e dos demais.

“A saúde é direi-
to de todos e dever
do Estado, garanti-
do mediante políti-

cas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e
ao acesso universal e iguali-
tário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e re-
cuperação”, prescreve o Art.
196 da Constituição de 1988.

A redução dos riscos da Co-
vid-19 se faz com a vacinação em
massa. Para isso centenas de mi-
lhões foram gastos na compra de
vacinas e no fornecimento gratui-
to à população. Segundo o jornal O
Estado, “Mundo passa de 5 mi-
lhões de mortos, com casos em alta
no Leste Europeu” (2/11, pág. A8).
A mesma matéria informa que “o
Brasil, com 55% da população com-
pletamente vacinada, tem 5,5 ca-
sos para cada 100 mil habitantes”.

A situação foi pior, mas ain-
da não derrotamos a tragédia
humanitária. Em determinados
dias faltaram leitos hospitala-
res, Unidades de Terapia Inten-
siva, garrafas de oxigênio, ma-
terial cirúrgico. Milhares mor-
rem por absoluta falta de assis-
tência médica. Outros tantos fo-
ram sepultados em valas comuns,
sem a despedida da família.

O veterinário formado pela
Universidade Federal de Santa
Maria deveria ter aprendido algo
sobre peste entre frangos, gali-
nhas, gado, suínos. Deveria sa-
ber que um único exemplar do-
ente pode levar à morte dezenas
de milhares. Entre humanos a
situação não é diferente. A pes-
soa infectada e assintomática po-
derá ser o vetor que contaminará
dezenas nas ruas, no ônibus, na
aglomeração, no baile, no restau-
rante, na enfermaria do hospital,
no pronto socorro, no estádio de
futebol, no local de trabalho.

Assegurar ao empregado
que, por egoísmo, idiotice, ou fa-
natismo religioso, se recusa a ser
vacinado, o direito de colocar
emrisco a vida dos colegas de tra-
balho, é irracional e criminoso. O
veterinário Onix Lorenzoni não
poderia ignorá-lo. A Portaria
MPT nº 620, de 1º/11/2021, bai-
xada por S. Exa., passará à histó-
ria do Ministério do Trabalho
como suma manifestação de vas-
salagem, ignorância e terrorismo.

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

Lamento adicionar
à minha coleção
 de sentidas au-

sências, a morte de
Ovídio Rocha Barros
Sandoval, uma das
mais significativas
influências que rece-
bi em minha vida.

Conheci-o em 1976, quan-
do fui nomeado Juiz Substitu-
to da 13ª Circunscrição Judi-
ciária em Barretos. Ali judica-
vam dois  luminares:  Caio
Eduardo Canguçu de Almeida e
Ovídio Rocha Barros Sandoval.

Eram referências na Magis-
tratura e fui abençoado pelo con-
vívio então iniciado. A consistên-
cia da erudição de Ovídio impres-
sionava. Mas o que me extasiava
era o conjunto de suas virtudes,
que dele faziam o paradigma de
ser humano que sempre foi.

Aco lhedor  e  generoso ,
provido de infinita paciência
para orientar os neófitos, pro-
digalizava cultura e passou a
representar o padrão de exce-
lência em tudo o que fazia.

Decisões solidamente estrutu-
radas, fundamentos irretocáveis,
redação elegante e precisa. Mas
essa não era a porção mais rele-
vante de sua exuberante persona-
lidade. Era o protótipo do cavalhei-
rismo: afável e realmente gentil
para com todos os semelhantes. Vi-
venciava um catolicismo fincado
naquilo que de melhor legou o Na-
zareno. Nele detectei a viabilidade
na observância da regra de ouro
do “amai-vos uns aos outros”. Era
um crente fidelíssimo aos Evange-
lhos, que aceitava a falibilidade
humana e praticava o perdão como
a postura natural dos verdadeira-
mente bons. Por isso a incursão
pelo sistema APAC, Associação de
Proteção e Assistência Carcerária,
que para Ovídio significava “Atra-
vés do Preso alcançarás o Cristo”.

Aprendi com ele o que deveria
ser um bom marido e um pai mo-
delar. O carinho e respeito com que
tratava sua adorada Ana Helena
valiam por um manual do casa-
mento feliz. Era edificante assis-
tir à contínua ternura devotada
à sua companheira, o respeito
amorável, a real veneração que
perdurou por longos anos. Os ad-
jetivos por ele utilizados serviam
de guia seguro para a preserva-
ção de um matrimônio saudável.

Seus filhos eram o reflexo
do amor que cimentava as rela-
ções naquele singular ambiente
doméstico. Tiveram verdadeira
pós-graduação em virtudes. Os
pais não declinaram de ofere-
cer as bases sobre as quais edi-
ficaram existências exitosas.
Por isso, carregam o legado im-
perecível de um lar superlativo.

A proximidade fraterna me
propiciou invocar o comportamen-
to dos filhos de Ana Helena e Oví-
dio – assim como os de Malu e Caio
– como prova de que a boa educa-
ção de berço não perecera.

Uma das mais confortado-
ras lembranças que tenho desse
tempo foi a representação nata-
lina preparada por Ana Helena
e Ovídio, na qual meu primogê-
nito, João Baptista, havia pou-
co nascido, era o Infante.

Dentre os atributos que fize-

ram de Ovídio Rocha
Barros Sandoval um
raríssimo exemplar do
que pode produzir a
espécie racional, desta-
co a gratidão. Sempre
destacava o papel do
tio, Alberto Moniz da
Rocha Barros, em sua
formação. Assim como
a experiência haurida

junto a Vicente Ráo e José Frede-
rico Marques. E assim permane-
ceu no decorrer dos anos, enalte-
cendo os perfis que o marcaram,
dentre as quais Saulo Ramos,
com quem passou a advogar.

Destemido, não hesitava em
redigir peças contundentes para as
causas que o motivavam a demons-
trar sua inquebrantável firmeza de
caráter. Acompanhei-o à residên-
cia do Desembargador Adriano
Marrey, num dos frequentes em-
bates enfrentados pela incompre-
endida Magistratura. Nunca
nele se viu um resquício de ego-
ísmo. Semeava afabilidade, con-
gregava e liderava sem afetação.

Era dadivoso e desprendido,
sabia partilhar. Assim, não hesitou
em abrir mão de suas aulas na Fa-
culdade de Engenharia de Barre-
tos, para beneficiar o jovem Juiz
Substituto que tivera redução de
vencimentos, ao deixar o MP
para ingressar na Magistratura.

Quando Assessor do Presiden-
te do TJSP, Marcos Nogueira Gar-
cez, personificava o perfil de proa,
seguro e imprescindível. Fez-se
merecedor de incondicional admi-
ração de círculos crescentes e con-
tinuou presente na vida de quan-
tos afetos foi multiplicando vida
afora. Sou pessoalmente devedor
de inúmeros testemunhos de sua
clemente amizade. Guardo como
relíquias inúmeras de suas bondo-
sas missivas, peças de um lavor
talentoso. Não é possível sintetizar
uma trajetória tão plena, sob o sen-
timento de dor profunda causada
pela perda. Conforta-me haver pri-
vado de ocasiões felizes como os
casamentos dos filhos, os telefone-
mas repletos de benevolência.

Só posso testemunhar que
o percurso terreno de Ovídio Ro-
cha Barros Sandoval constitui
não somente o melhor atestado
de uma vida verdadeiramente
ética, na Magistratura, na ad-
vocacia, na Academia, na arte
da amizade, senão o fiel roteiro
a ser seguido por quem aspire a
se tornar um homem justo.

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Ovídio Rocha Barros Sandoval



Hospital Regional chegará
a 100% de sua capacidade

Barjas Negri

Tive o prazer de
participar de
todo processo da

construção do Hospi-
tal Regional de Pira-
cicaba “Dra. Zilda
Arns”: estudo e pesqui-
sa para comprovar a
necessidade de mais leitos hospi-
talares para o SUS, negociação e
viabilização do terreno de 80 mil
m2, elaboração do projeto preli-
minar e projeto-executivo, aloca-
ção de recursos orçamentários,
licitação e contratação das obras,
articulação com o governo do
Estado para viabilizar os recur-
sos para compra de equipamen-
tos e sua manutenção (custeio).

Para executar uma obra
deste porte e importância para
Piracicaba e também a região fi-
zemos muitas discussões inter-
nas envolvendo nossos secretá-
rios e uma grande equipe de téc-
nicos e servidores públicos. Que-
ro destacar os secretários que se
envolveram nessas discussões:
Fernando Cárdenas e Pedro
Mello (Saúde), Arthur Ribeiro
(Obras), José Admir Moraes
Leite (Finanças), João Chaddad
(Ipplap), Sérgio Bissoli (Procu-
radoria-geral), José Antonio de
Godoy (Governo), Paulo Prates
e Jorge Akira (Trânsito e Trans-
portes), Vlamir Schiavuzzo (Se-
mae) e Miromar Rosa (Comuni-
cação). Das discussões 2008/
2009 até a sua inauguração em
2018, passaram-se 10 longos anos
de muito trabalho e dedicação.

Por restrições orçamentári-
as, o hospital teve seu início com
apenas 60 leitos (42 de enferma-
ria clínica e cirúrgica, 8 de cuida-
dos intermediários e 10 de aten-
dimento intensivo) e centro cirúr-
gico com capacidade para 4 salas
operatórias e 8 de atendimento
ambulatorial. Com financiamen-
to do governo estadual que con-
tratou a Unicamp/Fascamp, o
hospital atendeu bem a popula-
ção de Piracicaba e região, redu-
zindo muito a fila hospitalar.

Em 2020, com o início da pan-
demia da Covid-19, o hospital
transformou-se num equipamen-
to exclusivo para pacientes infec-
tados pelo coronavírus, chegando
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a ter 92 leitos, sendo 50
de UTI, além dos leitos
e enfermaria. Durante
meses ficou superlota-
do, mas foi a “tábua de
salvação” regional no
atendimento dos paci-
entes com Covid-19, ali-
viando a demanda dos
demais hospitais cre-

denciados na região pelo SUS.
Durante todos esses anos, as

principais lideranças regionais tra-
balharam para pressionar o gover-
no estadual para ampliar os recur-
sos para a sua ampliação para che-
gar a 100% de sua capacidade: pre-
feitos, deputados e vereadores.
Não teve uma reunião com o go-
verno do Estado que essa deman-
da não entrasse na pauta. Agora,
com a criação da Região Metropo-
litana de Piracicaba, o hospital

ampliou sua importância, as finan-
ças estaduais melhoraram e o vice-
governador Rodrigo Garcia, em
recente visita à cidade, anunciou a
liberação de recursos para utiliza-
ção de todos os seus leitos: 130, sen-
do 20 de UTI. De início serão utili-
zados R$ 18 milhões para a aquisi-
ção e instalação de equipamentos
e implantação dos novos leitos.

Serão contratados mais fun-
cionários (hoje são 400) para am-
pliar e muito o atendimento de clí-
nica médica e as cirurgias para até
12 mil por ano. Em sua plena ca-
pacidade, os recursos de sua ma-
nutenção serão ampliados dos atu-
ais R$ 45 milhões para algo perto
de R$ 90 milhões por ano. A pró-
xima etapa é dar continuidade aos
trabalhos desenvolvidos até ago-
ra para, ao longo dos próximos
anos, ter em Piracicaba mais
uma faculdade de medicina da
Unicamp, cujos primeiros estu-
dos mostram sua viabilidade.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba

O que é
“lawfare”?

Em nossos dias, o Direi-
to está se tornando algo
menos importante em

face da opinião pública, ou de
grupos políticos e até da mí-
dia. É possível acusar e julgar
qualquer pessoa instantanea-
mente através das redes soci-
ais ou matérias direcionadas.

Uma característica funda-
mental da "lawfare" seria o uso
de acusações sem materialida-
de, incluindo-se também, entre
suas táticas, as seguintes:

- Manipulação do sistema
legal, com aparência de legali-
dade, para fins políticos, usan-
do de pretextos formais para
aumentar a possibilidade de
culpa de quem se quer atingir;

- A litigância e a instaura-
ção de processos judiciais sem
qualquer mérito, apenas visan-
do avolumar os casos e man-
char o histórico de alguém;

- Abuso de direito, com o
intuito de prejudicar a repu-
tação de um adversário, atra-
vés de influência de agentes
públicos ou particulares;

- Promoção de ações judi-
ciais para desacreditar o opo-
nente, sem base nenhuma;

- Tentativa de influenciar
opinião pública com utilização da
lei para obter publicidade negati-
va, condenando mesmo sem pro-
va nenhuma qualquer pessoa;

- Judicialização da política:

a lei como instrumento para co-
nectar meios e fins políticos;

- Promoção de desilusão po-
pular, fazendo de “x” pessoa inimi-
go públicos ou de uma instituição;

- Utilização do direito como for-
ma de constranger o adversário.

E quando a medida é a mes-
ma, do mesmo advogado, em inú-
meros processos e, assim, a cada
dia mais visível o objetivo, que é
litigar sem buscar justiça.

Não é fazer justiça. É usar
mecanismos do direito para pre-
judicar a quem lhe interessa.

Ainda não há criminaliza-
ção desse ato, mas o Poder Judi-
ciário tem se atentado cada vez
mais nesses que assim agem.

———
Francys Almeida, bacha-
rel em Direito, síndico
profissional, militante
partidário em Piracicaba
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Racismo é crime
Professora Bebel

Como deputada
estadual e líder
do Partido dos

Trabalhadores (PT) na
Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo
(Alesp), venho a públi-
co manifestar toda a so-
lidariedade a Paolla Mi-
guel, vereadora do município de
Campinas, e apresentar o mais ve-
emente repúdio à agressão de ca-
ráter racista desferida contra a par-

lamentar durante ses-
são plenária da Câmara
Municipal de Campinas.

Em 8 de novem-
bro, a vereadora Pao-
lla Miguel (PT) dis-
cursava em defesa de
projeto de lei que tra-
ta do Conselho Muni-
cipal da Comunidade
Negra, quando foi vi-

olentamente agredida por xin-
gamentos proferidos por mani-
festantes de extrema direita que
se encontravam no local. A ve-
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readora exercia legitimamente
seu mandato parlamentar
quando foi chamada de "preta
lixo". Isso é injúria racial, cri-
me previsto no Código Penal.

A bancada do PT faz coro
com todas as vozes democrá-
ticas deste Estado para exigir

que o crime praticado contra
Paolla Miguel seja rigorosa-
mente apurado e punido.

Não podemos aceitar que
mulheres e homens, pretas e
pretos, continuem sendo ofen-
didos, injuriados, agredidos e
mortos. Racismo é crime!

———
Deputada Professora
Bebel é líder da banca-
da do Partido dos Tra-
balhadores na Assem-
bleia  Legislativa do
Estado de São Paulo

Já encontra-se disponível
no Diário Oficial do Municí-
pio de 09/11/2021 (https://
diariooficial.piracicaba.sp.gov.br/
2021/11/09/) a lista com os proje-
tos habilitados a participarem da
seleção para as chamadas públicas
(editais) referentes à lei Aldir Blanc
(Lei n.º 14.017), que dispõe sobre
ações emergenciais voltadas ao se-
tor cultural. A análise foi realizada
por membros da Comissão de Aná-
lise e Validação de Projetos, no-
meada pela Portaria nº 059, de
30 de setembro de 2021, da Se-
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Lista pronta para chamadas públicas da Lei Aldir Blanc
cretaria Municipal da Ação
Cultural – Semac (Semac).

Foram 104 projetos inscritos
válidos, dos quais 33 estão inabi-
litados, cabendo recurso, em até
três dias úteis após a publicação
no DOM, que deve ser encami-
nhado para os e-mails relaciona-
dos em cada um dos editais:
LGBTQI+, Cultura Negra, Mulhe-
res e Hip Hop (labtematicas
2021@piracicaba.sp.gov.br); Festi-
vais – Centros de Cultura
(labfestivais2021@piracicaba.sp.
gov.br); Turismo Cultural, Eco-

nomia Criativa, Literatura, Pa-
trimônio e  Memória ( labt
ulipae2021@piracicaba.sp.gov.br);
Artes Cênicas, Música, Artes Visu-
ais, Audiovisuais, Artes Integradas
(labvacim2021@piracicaba.gov.br);

Cada projeto contemplado re-
ceberá o subsídio de R$ 10 mil cada,
realizados com recursos de R$
357.547,32, originários de valor
revertido em dezembro de 2020 ao
Fundo Estadual de Cultura de São
Paulo, não aplicados no exercício
anterior, repassados ao município.

A próxima etapa acontece em

17/11, quando a comissão de pare-
ceristas de projetos fará a análise
técnica. A lista com os contempla-
dos deverá sair em 19/11 e será
publicada no Diário Oficial e no site
www.semactur.piracicaba.sp.gov.br.

Lei Aldir Blanc é como ficou
denominada a Lei nº 14.017 de
29 de junho de 2020, elaborada
pelo Congresso Nacional com a fi-
nalidade de atender ao setor cul-
tural do Brasil, maior afetado
com as medidas restritivas de
isolamento social impostas em
razão da pandemia da Covid-19.

Orientados pelos professores
Thales Gomes - de Educação Física
- e Dalva Pereira de Souza, da dis-
ciplina de Sociologia, 13 alunos do
segundo ano do ensino médio da
escola estadual Dionetti Calegaro
Miori, do bairro Água Branca, par-
ticiparam, na segunda-feira (8), do
"Conheça o Legislativo", programa
que abre a Câmara para estudan-
tes de escolas públicas e particula-
res. Eles foram recepcionados pela
vereadora Sílvia Morales e o asses-
sor parlamentar João Scarpa, am-
bos do mandato coletivo "A Cida-
de É Sua", além dos servidores Bru-
no Oliveira, Laura Ribeiro e Érika
Dinis, da Escola do Legislativo.

A primeira parte foi desenvol-
vida por Laura Ribeiro, que minis-
trou o tema "Aspectos Históricos
de Piracicaba", sendo que foi mos-
trado aos alunos, por exemplo, o
livro ata da fundação de Piracica-
ba e o registro da primeira reunião
ordinária do Legislativo Munici-
pal, que ocorreu em 1822 em uma
edificação na praça José Bonifá-
cio, já que à época a Câmara Mu-
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Alunos do Água Branca participam do ‘Conheça’

Alunos da EE Dionetti Miori conheceram o funcionamento da Câmara

Guilherme Leite

nicipal ainda não tinha uma sede
própria. "A Separação dos Pode-
res" foi o segundo módulo apre-
sentado por Bruno de Oliveira,
onde foi explicado aos alunos a
criação e função dos poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário.

"Temos cidadãos adultos
que infelizmente não têm conhe-
cimento do que é o Legislativo",
disse Dalva de Souza, docente que
organizou a visita. "No ano que
vem vamos trabalhar cidadania
e é de suma importância eles co-
nhecerem essa Casa", refletiu.

Uma das atividades do ‘Co-
nheça’ é simular uma reunião or-
dinária. Pela primeira vez na Câ-
mara, Maria Gabriela Tomaz dos
Santos, de 16 anos, foi a presidente
da Câmara neste trabalho. "Eu
achei uma experiência muito emo-
cionante, senti um friozinho na
barriga, sendo que já havia apre-
sentado trabalhos escolares, mas
nada sobre a Câmara", destacou.

Sarah Fernanda Pires da Sil-
va, Larissa Mello e Dhomini Mu-
niz também gostaram do que vi-

ram. Na simulação do projeto de lei
que previa o uso de telefone celular
em sala de aula, Muniz foi contra.
"O celular é bom para pesquisas,
mas na aula, atrapalha", explicou.

Ao final da visita eles foram
levados para conhecer o "Memori-
al Prudente de Morais", o salão
nobre "Helly de Campos Melges" e
o "Marco Histórico da Câmara",

alusivo aos locais simbólicos da luta
e resistência do povo negro, loca-
lizado na entrada do prédio prin-
cipal "Prudente de Morais", na
rua Alferes José Caetano, 834.

Escolas que tenham interesse
em levar os alunos para conhece-
rem o Legislativo Municipal, podem
entrar em contato na Escola do
Legislativo pelo telefone 3403-7129.

CCCCCÁSSIOÁSSIOÁSSIOÁSSIOÁSSIO “F “F “F “F “FALAALAALAALAALA P P P P PIRAIRAIRAIRAIRA”””””

Empresa responsável por obra em creche é questionada
Por meio do requerimento

974/2021, o vereador Cássio
Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira
(PL), solicita informações ao
Executivo sobre o contrato com
a empresa Villabunker Constru-
tora e Montagens Industriais, que
está realizando obras na Escola
Municipal Deolinda Elias Cene-
dese, no distrito de Ártemis.

O vereador solicitou cópia in-
tegral do contrato com a empre-
sa, quer saber qual a previsão do
término da obra e as ações que o
município está fazendo para mi-
nimizar o problema da falta da
creche enquanto duram as obras,
já que as crianças estão em outro
espaço. Segundo Cássio Luiz, os
pais falam que na área alugada
tem muitos bichos peçonhentos.

Em aparte, Josef Borges (Soli-
dariedade) afirmou que o prédio
da escola tem formato de pirâmide
e as telhas são de barro. "Quando
tinham que trocar, não encontra-
vam a telha original e ficava fres-
ca, causando goteira. Isso ocorreu
por quase uma década. Eu, como
líder comunitário na época, fomos
até a administração passada e con-
seguimos com bons argumentos a
reforma do telhado", afirmou.

Segundo Josef, a empresa que
venceu a licitação para a reforma,
com o avançar da pandemia, pas-
sou por dificuldades e paralisou a
obra por três vezes. "A promotoria
do município entrou com uma ação,
fez-se um processo administrativo
que puniu a empresa", afirmou.

O vereador disse que propôs o

aluguel de um lugar seguro para o
retorno das aulas. "Achamos, jun-
to com o Executivo e em contato
com os pais, que a chácara encon-
trada era a melhor solução. Dizer
que ela fica perto do rio e tem es-
corpiões, não é verdade. É uma
chácara ampla, até maior que a cre-
che", disse. Ele convidou os verea-
dores para conhecerem o local.

Cássio afirmou que há um
abaixo assinado com a assina-
tura de mais de 200 pais que não
querem ir para essa chácara.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) afirmou que é um direito
que o vereador tem de receber in-
formações. "Todo o requerimento
entra no sistema da Câmara. Nós
somos 23 vereadores e quando
acontece um problema no bairro os

moradores procuram vários vere-
adores e não somente um. Eu não
posso aceitar, como vereador, que
o Executivo escolha a qual verea-
dor vai responder. O vereador
tem direito de saber", afirmou.

O vereador Rerlison Resende,
o Relinho (PSDB) ratificou o posi-
cionamento de Kawai. "Está fal-
tando para nós que o Executivo
nos mande corretamente as infor-
mações. Os requerimentos são CTrl
C e Ctrl V. As respostas são evasi-
vas, quando elas vêm. O Josef tem
suas razões, mas quando vem um
requerimento, o Executivo tem
que, no mínimo, olhar a pauta, e
se tem um requerimento que já
existe, o Executivo tem que man-
dar resposta contundente para
todos os vereadores", afirmou.

“M“M“M“M“MARIARIARIARIARI - C - C - C - C - CARRINHOARRINHOARRINHOARRINHOARRINHO     DEDEDEDEDE D D D D DOCESOCESOCESOCESOCES”””””

Empresária do ramo de doces será homenageada na Câmara
Os cincos anos de “atuação

e sucesso”, conforme define a ve-
readora Ana Pavão (PL), da em-
presária Mariana da Silva Leite,
a “Mari - Carrinho de Doces”,
são fruto de uma história de
persistência e crença no próprio
potencial, e que será reconheci-
da pela Câmara Municipal de Pi-
racicaba, que aprovou, na segun-
da-feira (8), durante a 43ª reu-
nião ordinária, o requerimento
927/2021, o qual inclui voto de
congratulações à iniciativa.

No breve histórico apresen-
tado no texto do requerimento, a
vereadora Ana Pavão relata mo-
mentos de aprendizado e esco-
lhas difíceis feitas pela empresá-
ria. “Tudo iniciou aos 14 anos,
quando a Mariana fez seu primei-

ro brigadeiro, que, por sinal, não
deu certo”, escreve a parlamentar,
ao ressaltar o processo de dedica-
ção da empresária, “sempre bus-
cando um bom resultado, o que
possibilitou o início de suas ven-
das, ajudando então sua avó”, diz.

Depois de ter passado pela
antiga Guarda Mirim -- atualmen-
te, Instituto Formar --, o que possi-
bilitou Mariana ter sido jovem
aprendiz por dois anos na em-
presa Caterpillar, ela sempre
manteve a sua atividade profis-
sional concomitante com a produ-
ção de doces. “Em 2016, decidiu
se dedicar em fazer o que realmen-
te gostava”, recorda Ana Pavão.

Dois anos mais tarde, em
2018, pediu demissão do empre-
go, o qual provia parte da estabili-

dade financeira da família há pelo
menos sete anos. O sonho, que
começava a crescer, sofreu um for-
te impacto por conta da pandemia
causada pelo novo coronavírus, a
partir de março de 2020. “O acon-
tecimento abalou drasticamente a
economia, o que despertou na em-
preendedora um mix de sentimen-
tos”, avalia a parlamentar.

Vencendo as diversas dificul-
dades impostas pela pandemia,
Mariana readequou o seu mode-
lo de negócio, antes focado mais
em eventos, para que pudesse en-
contrar o público de outras ma-
neiras. “Mesmo sem muitos re-
cursos, conseguiu fazer grandes
coisas”, destaca Ana Pavão, do
informar sobre a padronização
dos carrinhos de exposição dos

doces, os uniformes -- “conseguiu
formar uma equipe de três aten-
dentes”, enumera -- e instalar um
sistema de QrCode para oferecer
mais facilidade aos clientes.

Além das mudanças no mo-
delo de negócio, também passou
a oferecer novos produtos, como
brigadeiro de colher, açaí no pa-
lito, sorvete, capuccino e fondue
no cone e ainda estabelecer uma
parceria com a Natuice Brasil,
com variados tipos de sorvete.

“Sempre preservando pelo
bom atendimento, a Mari - Car-
rinho de Doces tenta se manter
próximo aos clientes, buscando
por inovações e zelando por uma
boa apresentação dos doces”,
destaca Ana Pavão, ao justificar
a homenagem pela Câmara.
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Deputada Bebel recorre à
Justiça contra PLC aprovado
Além da Justiça, Bebel afirma que a mobilização é fundamental: paralisar
as atividades dia 12 de novembro, com assembleia na Praça da República

A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo),
deputada estadual Professora Be-
bel (PT), impetrou na Justiça com
uma ação direta de inconstitucio-
nalidade logo após a aprovação do
Projeto de Lei Complementar 26,
do governador João Doria (PSDB),
pela Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo (Alesp), que
trata da reforma administrati-
va estadual. Bebel informa tam-
bém que ,ainda durante a trami-
tação do projeto,  ingressou com
ação na justiça para interromper
a sua tramitação, em função de
graves irregularidades e ilegalida-
des que a propositura continha.

De acordo com a deputada,
ambos os processos seguem na Jus-
tiça. “Não se trata apenas de faltas
abonadas, mas de um conjunto de
graves ataques contra o serviço
público e os servidores, entre eles a
quebra da estabilidade, avaliação
de desempenho para demissões,
ampliação da contratação de tem-
porários e redução dos concursos
públicos, Bônus Resultado como
método para evitar reajustes e re-
duzir remuneração dos servidores,
discriminação e exclusão dos apo-
sentados, abertura para privatiza-
ções, redução da quantidade de

faltas para caracterizar inassidui-
dade, fim do pagamento de horas
extras e criação do banco de ho-
ras, redução do adicional de insa-
lubridade, redução do abono de per-
manência, entre outros”, conta.

A deputada adverte que a
pressão exercida pela Apeoesp na
Assembleia Legislativa conse-
guiu garantir salário integral
para os professores da Catego-
ria O, uma vez que o governador
propunha apenas 90% no proje-
to de lei enviado originalmente à
Casa. “Evitamos também milha-
res de demissões com a prorro-
gação dos contratos temporári-
os até final de 2022”, ressalta.

Bebel diz que, com a aprova-
ção do projeto, impetrar uma ação
na Justiça é o único caminho pos-
sível para tentar reverter esta me-
dida. “Isso porque há um impedi-
mento constitucional para que de-
putados apresentem projetos sobre
esses assuntos, que são de compe-
tência do Executivo. Ainda que
isso fosse possível, seria imprová-
vel que conseguíssemos reverter os
votos dos deputados estaduais
neste sentido ainda durante esta
legislatura. Não podemos criar
falsas ilusões ou esperanças nos
funcionários públicos”, enfatiza.

MOBILIZAÇÃO — Além

da recorrer à Justiça, a deputada
Professora Bebel diz que a mobi-
lização segue sendo fundamental.
“Por isso, precisamos paralisar
nossas atividades e realizar uma
grande assembleia em 12 de no-
vembro, na Praça da República,
São Paulo.”, afirma, lembrando
que  “valorização, reajuste sala-
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A deputada Bebel diz que impetrar uma ação na Justiça é o único
caminho possível para tentar reverter a reforma administrativa

rial, fim dos ataques, fim do con-
fisco salarial de aposentados e
pensionistas, atribuição de aulas
justa e transparente e debater a
greve da categoria são alguns
pontos da pauta!”. E, assim,
convoca a todos para esse even-
to de mobilização dos professo-
res da rede estadual de ensino.

MMMMMIRANTEIRANTEIRANTEIRANTEIRANTE

Concessionária investe
em novo soprador para
ETE Ponte do Caixão

A concessionária Mirante,
responsável pelo esgotamento
sanitário da área urbana de Pi-
racicaba por meio de uma PPP
(Parceria Público-Privada) com
o Semae, mantem suas unidades
alinhadas ao que existe de mais
moderno em tecnologia e proces-
sos. Dessa forma, garante mai-
or eficiência em suas operações.

Recentemente, a concessioná-
ria investiu em um novo soprador
para o sistema de aeração do pro-
cesso de tratamento da ETE (Esta-
ção de Tratamento de Esgoto)
Ponte do Caixão. O novo equipa-
mento, tem como principal carac-
terística a maior eficiência no for-
necimento de ar ao sistema de tra-
tamento, o que é essencial para a
atividade dos microrganismos que
realizam a decomposição da ma-
téria orgânica presente no esgoto.

“Além da economia energé-

tica, esse modelo possui bomba
de óleo integrada ao elemento
compressor. Sempre que o ele-
mento está em funcionamento, há
óleo sendo bombeado”, explica
Rauni Botini Liva, supervisor da
área de Eletromecância da Miran-
te. Os bocais de injeção de óleo e o
resfriador de óleo, também inte-
grados, “garantem juntos a lu-
brificação e o resfriamento ideais
dos rolamentos e engrenagens,
resultando em baixas perdas me-
cânicas e alta confiabilidade”.

Quem ganha com o novo so-
prador são também, os opera-
dores da ETE, pois a tecnologia
de parafuso tende a emitir me-
nos ruído do que um soprador
de lóbulo. “Esse novo soprador
é um ganho em vários sentidos,
desde a economia energética até
menor ruido para nossos cola-
boradores”, finaliza Rauni.

Soprador entre o que existe de mais moderno

Divulgação
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PRESTPRESTPRESTPRESTPRESTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE CONTAAAAA
Sem fim o desentendimento

entre a Prefeitura Municipal (ou
Secretaria de Saúde) e o Hospi-
tal Ilumina. Quando parece cer-
to um acordo, a notícia novamen-
te surpreende. Desde o início da
administração Luciano Almeida
persiste o impasse. Fomos até o
Centro Cívico buscando um es-
clarecimento e a resposta/expli-
cação (Secretaria de Finanças) foi
clara e objetiva: contrato entre
Prefeitura e Ilumina não aconte-
ce em razão do Ilumina não pres-
tar conta dos gastos com o dinhei-
ro público.  E, sem a prestação de
contas, impossível o acerto.

MÃO DE OBRAMÃO DE OBRAMÃO DE OBRAMÃO DE OBRAMÃO DE OBRA
Abertura de unidades por

parte da Drogal não pára. A con-
sagrada rede piracicabana cres-
ce e Sertãozinho, no interior pau-
lista, inaugurou sua quarta loja.
Ainda em 2021, a Drogal deve
passar das 230 unidades, poden-
do chegar a 232 ou 233. Sobre
mão de obra, balconistas e ou-
tros profissionais ligados a far-
mácia, Marcelo Cançado, diretor
administrativo, esclarece: “Trata-
se de uma missão nada fácil. Te-
mos essa preocupação e, por
isso, também providenciamos
estrutura para treinar e prepa-
rar nossos funcionários”. Vida
longa e de sucesso para a Dro-
gal, excelência em atendimento.

SEM AJUDASEM AJUDASEM AJUDASEM AJUDASEM AJUDA
O XV de Piracicaba, pouco

ou muito, sempre teve o apoio
financeiro da Prefeitura Munici-
pal. A informação que se tem,
no momento, é que, este ano, o
clube alvinegro não tem recebi-
do essa ajuda. Até mesmo os
cuidados com o gramado e sis-
tema de iluminação, o governo
municipal teria cancelado. A di-
retoria quinzista demonstra todo
o cuidado para não melindrar o
atual governo municipal e expli-
ca que as políticas administrati-
vas dos governos Barjas Negri/
Pedro Mello e do Luciano Almei-
da/Hermes Balbino, atual Secre-
tário de Esportes, são diferentes.
Daí, o XV ficar sem o dinheiro
público.  Pelo menos até agora.

VAI PARAR?VAI PARAR?VAI PARAR?VAI PARAR?VAI PARAR?
As tradicionais bancas de

jornais e revistas estão fechan-
do. Ou parando de comercializar
jornais e revistas. Nos bairros,
ainda existe a insistência, em-
bora digam seus proprietários
que os jogos tipo Vida Cap, é que
garantem a receita. Notícia mais
recente, diz que o jornal AGO-
RA, do Grupo Folha de S. Paulo,
deixará de ser comercializado.
As bancas (seus proprietários)

A Diocese de Piracicaba, agora com o bispo Dom Devair Araujo da
Fonseca no comando, dias atrás, anunciou mais uma transferência
de sacerdotes. Normal. Faz parte rotina da igreja católica e é uma
decisão exclusiva e de competência do bispo diocesano. No entanto,
sempre existe surpresa ou resolução que fiéis acabam discordando.
Isso já aconteceu em várias oportunidades, por exemplo, quando da
saída do padre Otto Dana da Catedral de Santo Antonio, e agora, é o
Padre João Carlos da Cunha que deixa o Santuário Nossa Senhora
dos Prazeres (Nova Piracicaba) de forma precoce. Impossível encon-
trar alguém na comunidade que gostou ou aprovou a decisão. Tem
aliás, quem defenda a iniciativa em ouvir a coletividade visando uma
resolução mais democrática ou de bom senso. Faz sentido se consi-
derarmos que a comunidade precisa gostar, confiar e se unir ao
responsável pela paróquia (pároco ou reitor) visando uma adminis-
tração com bons resultados. Em todos os sentidos. Um registro para
não ser considerado como crítica, mas uma observação construtiva.

que já ficaram sem muitos jor-
nais e revistas por cinta da pan-
demia, dizem que o jornal mais
procurado ou vendido da capital
paulista, é exatamente o AGO-
RA, com ameaça de ser extinto.

FUTURO GARANTIDOFUTURO GARANTIDOFUTURO GARANTIDOFUTURO GARANTIDOFUTURO GARANTIDO
Enquanto as obras do novo

prédio da Associação Comercial e
Industrial de Piracicaba (rua Pru-
dente de Moraes) segue em ritmo
acelerado, a diretoria da casa con-
tinua anunciando novidades que
dão a exata dimensão do alto ní-
vel tecnológico que a ACIPI vive-
rá.  Na noite de ontem (9), mais
uma amostra ou prova: a apresen-
tação da Faculdade ACIPI e já com
quatro cursos de graduação (re-
conhecidos pelo MEC): Gestão Lo-
gística, Sistemas de Internet, Ges-
tão de RH e Gestação Comercial.
Simplesmente fantástico.

SEM TRÉGUASEM TRÉGUASEM TRÉGUASEM TRÉGUASEM TRÉGUA
O secretário municipal Adol-

pho Queiroz (Cultura) se recu-
pera de uma cirurgia realizada
para retirada de 23 pedras da
vesícula. Mesmo na cama, acom-
panha tudo de perto, não dei-
xando inclusive de postar  notí-
cias nas redes sociais. Ontem
(9), por exemplo, comemorou o
aval do Poder Judiciário para a
transferência da Pinacoteca,
suspendendo uma ação popular.
Adolpho Queiroz volta dia 16.

MAMAMAMAMATERIAL ESTRATERIAL ESTRATERIAL ESTRATERIAL ESTRATERIAL ESTRATÉGICOTÉGICOTÉGICOTÉGICOTÉGICO
A assessoria do parlamen-

tar Roberto Morais (Cidadania)
distribuí em focos considerados
formadores de opinião, informa-
tivo sobre as recentes conquis-
tas do deputado estadual, mos-
trando jamais perder o ritmo e
entusiasmo. Vê-se um material
de qualidade, bonito, cores vi-
vas, (quatro folhas) com desta-
que para a criação da Região
Metropolitana de Piracicaba, fo-
cando a Noiva da Colina e cida-
des da região. Muitos elogios.

NOVAS FMsNOVAS FMsNOVAS FMsNOVAS FMsNOVAS FMs
A rádio Jovem Pan News

(Onda Livre AM 910), deve anun-
ciar sua migração para a FM em
1 de dezembro. A rádio Difusora
AM (650), que completou 88 anos
dia 12 de outubro, tem tudo bem
encaminhado, mas ainda não de-
finiu uma data. A princípio se
daria ainda em 2021 com um
show, lembrando ser uma infor-
mação não oficial. Já a Educado-
ra AM (1.060) deve viver essa
nova realidade somente em 2022,
com sua diretoria trabalhando
em cima de uma estratégia dife-
rente. As três porém, estudam e
pesquisam uma programações
que possa conquistar o público.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

O Grupo unidas
(Abi l ) ,  feste-
jando 50 anos,
inaugurou sua
nova, bonita e
moderna casa
(sede adminis-
trativa) na ruía
do Rosário 196.
Salas amplas,
muito confor -
to ,  estaciona-
mento, ela foi
a p r e s e n t a d a
no último final
de semana e já
atende seus
clientes (24 ho-
ras) .  Edvaldo
Zoca,  ao lado
das famílias Cappellettti e Zambretti, recebeu amigos e convida-
dos para uma solenidade concorrida e agradável, onde diretores e
funcionários mostraram toda sua satisfação e alegria. O Grupo Uni-
das segue com sua rotina de inaugurações, aperfeiçoando seus
serviços. O quinzista Zoca, muito abraçado e cumprimentado (me-
recidamente), pelo seu destacado e vitorioso trabalho empresari-
al. (Foto: arquivo da Gazeta de Piracicaba/Mateus Medeiros).

O XV de Piracicaba, ao longo dos seus mais de cem gloriosos anos de
vida, sempre teve ligado a sua história, nomes ilustres, queridos e
consagrados. Dentro e fora do campo. Cinquenta anos atrás, por exem-
plo, na sua secretaria administrativa, tinha em Luiz de Francisco, um
homem e profissional competente e muito estimado. Como massagis-
ta ou mordomo, por lá passaram Osvaldinho, Índio, King e tantos
outros. São muitos os nomes que conquistaram respeito e admiração
no alvinegro. Mais recentemente, o inesquecível Paulo Moraes e,
temos o massagista André, prestes a aposentar, com 27 anos só de
XV. Os mais antigos, lembrarão de Sebastião Sérgio, o Colega, que
fazia de tudo, ajudava a todos, e tinha a amizade e consideração dos
dirigentes, jogadores e torcedores. Quando do seu aniversário, 21
de maio, Colega fazia questão de reunir amigos e festejar a data
com a feijoada que só ele sabia preparar. E, essa característica o XV
não perde: de fazer do seu ambiente, a continuidade do lar. Todos se
doam mostrando o quanto o alvinegro é especial e querido.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO
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Quando a surdez é detectada,
fonoaudiólogo é fundamental
10 de novembro propõe reflexão sobre prevenção, direitos e inclusão das
pessoas surdas na sociedade: Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez
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Teste da orelhinha

A surdez pode afetar pesso-
as de qualquer idade, ter diferen-
tes graus, tipos, ser congênita ou
adquirida. Seus prejuízos são di-
versos, entre eles, alterações na
comunicação que impactam na
saúde, qualidade de vida, desen-
volvimento acadêmico e relações
de trabalho. Quando não congê-
nito há maneiras de prevenir a
surdez, porém se diagnosticado
com perda auditiva é o fonoaudi-
ólogo, profissional que vai con-
tribuir de forma decisiva para a
qualidade de vida do paciente com
algum grau de surdez. Hoje, 10 de
novembro é Dia Nacional de Pre-
venção e Combate à Surdez.

De acordo com a coordenado-
ra do Departamento de Fonoaudi-
ologia da Santa Casa de Piracica-
ba, Érica Sbravatti, o fonoaudiólo-
go é um dos profissionais capacita-
dos para prevenir, promover, di-
agnosticar e tratar os diferentes ti-
pos e graus de perda auditiva, bem
como aspectos relacionados a difi-
culdades de fala e linguagem.

Como estamos no novembro

roxo, mês da prematuridade, vale
ressaltar que dados do Ministério
da Saúde revelam que a prevalên-
cia da deficiência auditiva varia
de um a seis neonatos para cada
mil nascidos vivos e de um a qua-
tro para cada cem recém-nascidos
provenientes de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) Neonatal.

Quanto mais cedo à detec-
ção, melhor será a qualidade de
vida desse bebê, que precisa de
todos os estímulos possíveis para
se desenvolver. Segundo Érica, na
Santa Casa, o exame da orelhi-
nha, como é chamado, é realiza-
do antes da alta hospitalar do
recém-nascido. “Quando detecta-
mos algum tipo de alteração ou
fatores de risco, realizamos novo
teste em 30 dias”, explica.

Na Santa Casa, segundo a fo-
noaudióloga, de janeiro a outubro
deste ano, foram realizados 1.769
exames da orelhinha, desses, 140
precisaram refazer o teste, sendo
que cinco deles foram encaminha-
dos com carta ao pediatra para que
fosse feito diagnóstico de surdez.

“Toda vez que segundo teste apon-
te falha, enviamos carta ao pedi-
atra com sugestão de investiga-
ção mais profunda da perda au-
ditiva, pois o diagnóstico e a con-
duta devem ser feitos antes dos 2
anos de idade, para que os déficits
de linguagem sejam minimizados
ao máximo”, enfatiza Érica.

INCLUSÃO - No mundo, há,
pelo menos, 800 milhões de pesso-
as com alguma perda auditiva. No
Brasil, são cerca de 5,8 milhões de
pessoas. A cada mil crianças nasci-
das no País, cinco já nascem com
deficiência auditiva. Essas pesso-
as lutam há séculos por igualda-
de, equidade e inclusão social.

PPPPPESSOASESSOASESSOASESSOASESSOAS     COMCOMCOMCOMCOM D D D D DEFICIÊNCIAEFICIÊNCIAEFICIÊNCIAEFICIÊNCIAEFICIÊNCIA

Requerimento cobra do Executivo documento de identidade a PCDs
O vereador André Bandeira

(PSDB) protocolou o requerimento
966/2021, aprovado nesta segun-
da-feira (8), durante a 43ª reunião
ordinária da Câmara Municipal de
Piracicaba, para cobrar a aplicação
da lei 8.590/2016, que garante a
criação de um documento de iden-
tificação às pessoas com deficiên-
cia. O objetivo é que, de posse deste
“RG dos PCDs”, facilite o acesso
aos serviços públicos disponíveis a

estas pessoas. Na propositura do
requerimento, Bandeira recorda
que o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), conforme
o censo de 2010, diz que em Piraci-
caba existem 75.217 pessoas com
deficiência, sendo 55.508 defici-
entes visuais, 22.456 motores,
16.937 auditivos e 4.333 mentais.

Ele aponta, ainda, que segun-
do a Smads (Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento

Social), no Camped (Cadastro Mu-
nicipal das Pessoas com Deficiência)
existem cerca de três mil pessoas com
deficiência. “Número muito aquém
do que diz a pesquisa realizada pelo
IBGE”, avalia o parlamentar.

Com o objetivo de atualizar
essas informações, “a fim de me-
lhorar as políticas públicas para
pessoas com deficiência”, recorda
Bandeira, “foi instituída a lei que
cria o documento de identificação”,

destaca, ao lembrar que o projeto de
lei é de sua autoria. “Ocorre que até
o presente momento essa legislação
não está sendo aplicada”, reclama.

No requerimento, o parla-
mentar pergunta porque a lei
não está sendo cumprida, quais
foram os encaminhamentos
desde a sanção da lei, em 2016, e
o que o Executivo está fazendo
atualmente para tornar realida-
de este documento no Município.
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Turismo é tema de palestra na
Feira de Empregabilidade, hoje
A palestra será ministrada por Jeferson Munhoz, hoje (10), às 19h30, com
transmissão pelo Youtube, sobre as novas competências do profissional de hotelaria

As palestras da1ª Feira da
Empregabilidade Online se encer-
ram nesta quarta (10), com Jefer-
son Munhoz falando sobre As No-
vas Competências do Profissional
de Hotelaria Pós-Covid-19, no au-
ditório da Fumep (Fundação Mu-
nicipal de Ensino), com início pre-
visto para às 19h30. O evento será
transmitido pelo canal da Prefei-
tura de Piracicaba no Youtube.
Quem preferir assistir a palestra de
maneira presencial deve confirmar
presença pelo telefone 3437-2222,
ramal 338, até às 15h de hoje.

A 1ª Feira de Empregabilida-
de acontece nos períodos da ma-
nhã/tarde por meio da plataforma
digital Zoom até o dia 12/11, aten-
dendo assim aos mais de 2.000
inscritos para as oficinas online.

O palestrante Jeferson Mu-
nhoz é mestre em hospitalidade
com especialização em planejamen-
to estratégico e marketing de vare-
jo, com mais de 27 anos de experi-
ência na área de vendas e distri-
buição, ocupando cargos de lide-
rança em hotéis independentes e
redes nacionais e internacionais.

Na palestra ele vai falar so-

bre como os profissionais que
atuam na área de turismo de-
vem estar preparados para aten-
der a demanda reprimida neste
segmento em virtude da pande-
mia, mostrando o potencial que a
rede hoteleira apresenta na gera-
ção de emprego e na recuperação
da economia de maneira geral.

MAGIC PAULA – Em sua
palestra ministrada na ontem, se-
gunda (8), a ex-jogadora de bas-
quete Magic Paula lembrou que
estamos vivendo um período de
mudanças e que todos precisam
se adaptar e reinventar para en-
frentar os desafios diários. Fazen-
do uma analogia com o esporte,
ela disse que resiliência, criativi-
dade e disciplina são fundamen-
tais para obter êxito, seja nas qua-
dras ou no mundo corporativo.

Paula comentou ainda sobre
a necessidade de se construir equi-
pes de trabalho com sinergia, afir-
mando que nem sempre a equipe
vitoriosa é aquela que conta com
as maiores estrelas. “Na seleção
brasileira de basquete nós passa-
mos 15 anos sem conquistar ne-
nhum título expressivo. As coisas

só começaram a mudar quando eu
e a Hortência deixamos a rivalida-
de existente nos clubes de lado e
passamos a jogar umas pelas ou-
tras, com verdadeiro espírito de
equipe”, confidenciou Paula.

Eduardo Azzini, 41, profes-
sor de educação física, revelou
ser fã da Magic Paula e que ou-
viu com atenção todos as dicas

da ex-jogadora para aplicá-las
na sua vida profissional.

Joel de Souza, 64, professor
de matemática aposentado, dis-
se que foi assistir a palestra em
busca de inovação, buscando as-
similar novas experiências de
vida que o auxiliem na sua car-
reira de ator, contador de histó-
rias e na mentoria de pessoas.

Palestra será proferida por Jeferson Munhoz

Orlando C. Avanzzi
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Josef Borges é o novo líder
de governo na Câmara

O Executivo Municipal tem
uma nova liderança de governo
na Câmara: é o vereador Josef
Borges, do Solidariedade. O anún-
cio foi feito durante a 43ª reu-
nião ordinária na noite desta se-
gunda-feira (8) por Zezinho Pe-
reira (Democratas), "que passou
o bastão ao vereador Josef", con-
forme ele mesmo destacou.

Zezinho Pereira, o vereador
que entregou a função, agrade-
ceu o apoio dos outros 22 parla-
mentares enquanto esteve à frente
da liderança. "Não tive problema
com nenhum vereador, aqui, e
todos me trataram com respeito.
Não sou oposição ao governo,
mas quero estar junto à popula-
ção. Quero votar com a popula-
ção", explicou. Pereira estava no
cargo desde o início da gestão do
prefeito Luciano Almeida (Demo-
cratas), em janeiro deste ano.

Por outro lado, Josef Borges,
que assumiu o compromisso, disse
que o "diálogo" será predominante

na sua gestão. "Eu recebi o convite
do prefeito e decidi aceitar, porque
o meu intuito, assim como o de
vocês, é implementar o diálogo, a
sinergia com o Executivo, de modo
que melhore a qualidade de vida
da nossa população. É esse o nos-
so principal objetivo", discursou
Borges. O parlamentar defende
que o líder de governo tem que ser
mais "amplo" e que a interlocução
com o governo seja mais "ativa".

O cargo de líder de governo
não é remunerado, mas represen-
ta os anseios da administração do
prefeito, do governador de Esta-
do e do presidente da República. É
um canal de articulação das pro-
postas dos Executivos com o Con-
gresso Nacional, com as assem-
bleias legislativas e com as câma-
ras municipais em todo o pais e
vice-versa, ou seja, o parlamento -
seja ele em âmbito municipal, es-
tadual e federal - também envia
sugestões, propostas e reclamações
por meio do líder de governo.
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Africanidade, Consciência
e Igualdade são temas
de palestra em escola

A convite da direção da Esco-
la Estadual “Professora Jaçanã
Altair Pereira Guerrini”, localiza-
da no bairro Vila Independência, o
vereador Acácio Godoy (PP) minis-
trou, na manhã do último sábado
(6), a palestra “Africanidade, Cons-
ciência e Igualdade”. O evento deu
início às comemorações do mês da
consciência negra na cidade. Re-
ceberam o parlamentar, a direto-
ra Andreia de Negri Bello e a pro-
fessora Sandra Valeria Lucio.

Assessoria Parlamentar

Evento foi acompanhado por pais, alunos e docentes da escola

Acácio palestrou para alunos,
pais e professores sobre a necessi-
dade de se falar sobre a igualdade
racial, a relevância da data 20 de
novembro e a importância de dis-
cussões sobre o tema em sala de
aula, para que o racismo seja
combatido dentro das escolas.

Por fim, o vereador falou ain-
da que acredita que a educação é
“o principal caminho para se alcan-
çar a igualdade racial e para a cons-
trução de um mundo melhor.”
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Fórum aborda potencial turístico da cidade
Vereador Josef Borges (Solidariedade) presidiu a primeira reunião do Fórum de Turismo Rural da Câmara, nesta terça (9)

Fabrice Desmonts

O vereador Josef Borges (Solidariedade), que instituiu o fórum,
presidiu a reunião no Plenário “Francisco Antonio Coelho”

O potencial turístico de Pira-
cicaba, o Turismo Rural realiza-
do atualmente, a segurança da
área rural, o êxodo urbano e a
elaboração de políticas públicas
permanentes para o desenvolvi-
mento turístico do município
nortearam as apresentações du-
rante a primeira reunião do Fó-
rum de Turismo Rural, realizada
na manhã desta terça-feira (9), no
plenário da Câmara Municipal.

O vereador Josef Borges (Soli-
dariedade), que instituiu o fórum,
presidiu a reunião. Participaram
também o tenente-coronel Alexan-
dre Luiz Bergamasco, comandan-
te do 10º Batalhão da Polícia Mili-
tar de Piracicaba, o vereador Laér-
cio Trevisan Jr (PL), César Siboldi,
secretário municipal de Turismo de
Águas de São Pedro, Nancy Tha-
me, secretária  municipal de Agri-
cultura e Abastecimento e a douto-
ra em Turismo, Odaléia Queiroz,
do departamento de Economia,
Administração e Sociologia da

Esalq, entre outras autoridades.
Foram realizadas duas pales-
tras. Na primeira, a diretora do
Departamento de Turismo da
secretaria municipal de Desen-
volvimento Econômico, Trabalho
e Turismo (Semdettur), Rose
Massarutto, apresentou os ob-
jetivos do governo municipal em
relação ao turismo rural.

Ela disse que em Tupi, Tan-
quã, Santana e Santa Olímpia
existem roteiros turísticos insti-
tucionalizados. Já em Ártemis,
Tanquinho e Barreiro Rico há
um grande potencial para  o de-
senvolvimento turístico e alguns
projetos já estão acontecendo.

Rose Massarutto citou tam-
bém as ciclorrotas turísticas
como a Tirolesa, de Saltinho,
Tanquinho e Jupiá-Artemis, que
já contam com pontos de apoio.
"O Turismo Rural já é uma reali-
dade, mas muitos não conhecem.
É importante a união de esforços
do Executivo, Legislativo e da co-

munidade para traçarmos políti-
cas permanentes, com olhar para
o futuro e não somente para os
próximos três anos", afirmou.

O doutor em geociências, es-
pecialista em geologia médica e vice-
presidente da Organização Mun-
dial de Termalismo (OMTh), Fábio
Tadeu Lazzerini, discorreu sobre o
turismo de saúde. Ele citou o po-
tencial do Balneário Municipal de
Água Sulfurosa em Artemis."A
ideia é fazer banheiras de pedras,
do tipo ofurô, com as pessoas dei-
tadas na água sulfurosa, vendo o
rio Piracicaba e agregando a tera-
pia de saúde e paisagem", afirmou.

Nancy Thame elogiou a rea-
lização do fórum. "Essa possibili-
dade de diálogo, da soma de in-
formações são fundamentais
para que as políticas públicas
aconteçam". Ela citou também o
fenômeno do êxodo urbano.
"Cada vez mais pessoas estão bus-
cando uma vida mais tranquila,
longe das cidades. Piracicaba tem

uma essência raiz para isso e pode-
mos colher esses frutos", afirmou.

Laércio Trevisan Jr lembrou
da importância da segurança na
área rural para a realização do
turismo. "A presença da Polícia
Militar e da Guarda Civil Muni-
cipal é importante e necessária.
Na gestão anterior consegui
duas viaturas para o patrulha-
mento rural e agora farei emen-
da para a Guarda Civil adquirir
dois veículos. Não adianta ter
projeto sem segurança", afirmou.

Odaléia Queiroz afirmou
que o Conselho Municipal de Tu-
rismo está finalizando um pro-
jeto para o Governo do Estado
incluir Piracicaba como Cidade
de Interesse Turístico, para rece-
ber verba específica para isso.
"Vislumbramos a possibilidade
de sermos estância, com as águas
sulfurosas de Ártemis", afirmou.

No final das apresentações,
Josef Borges apresentou vídeos
do turismo rural em Ártemis,

com passeio de quadriciclo e ba-
lão. "São iniciativas privadas,
que podem inspirar outros pro-
dutores rurais. Precisamos ex-
pandir para trazer mais pessoas,
beneficiando todos", afirmou.

Ele afirmou que o fórum foi

bastante produtivo, para reunir
todas as informações necessári-
as para o desenvolvimento do
potencial do turismo rural em
Piracicaba. A próxima reunião
do fórum acontecerá no início de
2022, em data a ser definida.
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Vereadora cobra respostas
do Executivo sobre creche

A vereadora Ana Pavão (PL),
durante sua fala na tribuna, na
43ª reunião ordinária desta se-
gunda-feira (8), cobrou respos-
tas do Executivo sobre a reforma
da escola municipal de ensino in-
fantil de Ártemis. A parlamentar
argumentou que o novo local que

a Prefeitura escolheu para abri-
gar as crianças, no distrito, en-
quanto duram as obras, não é
adequado. Ana Pavão sugeriu à
Prefeitura a colocação de defen-
sas metálicas (guard rails) nas pro-
ximidades do supermercado Sa-
vegnago, no bairro Nova América.
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Área de lazer receberá o
nome de José Luiz Ganino

O Sistema de Lazer no lote-
amento Residencial Ary Coelho,
no bairro Jardim Califórnia, re-
ceberá o nome de “José Luiz Ga-
nino”. O autor da homenagem
é o vereador Ary Pedroso Jr
(Solidariedade), por meio do
projeto de lei 122/2021, aprova-
do durante a 43ª reunião ordi-
nária, realizada nesta segunda-

feira (8). De acordo com a jus-
tificativa da proposta, o home-
nageado foi um carnavalesco
apaixonado e por diversas vezes
presidente de escolas de samba
do município. Atuou também por
vários mandatos como assessor
parlamentar na Câmara Munici-
pal de Piracicaba. Faleceu no dia
29 de abril de 2021, aos 59 anos.
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Vereador homenageia choperia pelos 14 anos
Foi aprovado nesta segun-

da-feira (8), na 43ª reunião or-
dinária, o requerimento 970/
2021 que presta voto de congra-
tulações a empresa Villinha Cho-
pp Botecaria, pelos 14 anos de
fundação no município. A auto-
ria é do vereador Thiago Ribeiro

(PSC). No texto, o parlamentar
destaca que a choperia iniciou as
atividades em Piracicaba em 13
de novembro de 2007, com obje-
tivo de atender seus clientes com
qualidade e bons produtos.

Ainda de acordo com o ve-
reador, “o Villinha trabalha

município era muito grande e não
havia na cidade programas para
atendimento dessa demanda.

A equipe constituiu a entida-
de e passou a efetuar o atendi-
mento emergencial às vítimas de
diversas formas de violência. Re-
cebiam denúncias anônimas e
disponibilizavam equipes de psi-
cólogos e assistentes sociais para
verificar, por meio de visitas do-
miciliares, a veracidade da denún-
cia e estabelecer o plano de acom-
panhamento ao núcleo familiar.

Para Maria Hilma, coordena-
dora do Crami, a entrega da mo-
ção de aplausos representa o reco-
nhecimento do trabalho desenvol-
vido ao longo desses 35 anos. “É
de extrema importância para nós
esse reconhecimento. A caminha-
da de uma organização social não
é fácil, mas chegamos até aqui e,
nesse período, foram inúmeras
vidas ressignificadas e o que traz
alegria para nós são os resulta-
dos do nosso trabalho”, disse.

Atualmente, o local desenvol-
ve atividades como o Serviço Es-
pecializado em Abordagem Soci-
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Moção de aplausos reconhece 35 anos do Crami Piracicaba
Fabrice Desmonts

Em reconhecimento aos 35
anos de atuação do Crami (Cen-
tro Regional de Registros e Aten-
ção aos Maus Tratos na Infân-
cia), o vereador Thiago Ribeiro
(PSC) entregou, nesta terça-fei-
ra (9), a moção de aplausos 191/
2021, pelos relevantes serviços
que a instituição tem prestado à
comunidade piracicabana.

“Entregar essa homenagem é
um motivo de alegria e satisfação
pessoal, na qual podemos enalte-
cer o trabalho realizado por vocês.
Quero também dizer que nós con-
seguimos a aprovação unânime
desta moção na Casa de Leis, com
todos os vereadores votando favo-
rável”, ressaltou o vereador.

O Crami Piracicaba foi funda-
do em 30 de outubro de 1986, com
objetivo estatutário de atender cri-
anças e adolescentes vítimas de vi-
olência doméstica. Na época não
havia conselho tutelar e vigorava
o código de menores. Um grupo
de profissionais liberais, lidera-
dos por uma psicóloga, identifi-
cou que o índice de violência con-
tra crianças e adolescentes no

Propositura do vereador Thiago Ribeiro foi entregue nesta terça (9)

para proporcionar entreteni-
mento e lazer para os clientes
que frequentam o estabelecimen-
to, sempre prezando pela excelen-
te maneira em servir e conta com
uma equipe altamente dedicada
e que preza pelo sucesso da em-
presa desde sua fundação”.

al – Seas, Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos,
Serviço de Proteção Social Espe-
cial da Média Complexidade, Cen-
tro de Atendimento à Mulher –
Cram e acompanhamento psico-
lógico às crianças e adolescentes
vítimas de violência sexual.

Para o vereador, “o traba-
lho do Crami contribui para
romper com padrões violadores

de direito no interior da família,
processar a inclusão de crianças
e adolescentes vítimas, bem
como seus familiares nos progra-
mas de atendimento disponíveis
no município e disseminar cul-
tura de educação de crianças e
adolescentes pautada no diálo-
go, além de formar agentes mul-
tiplicadores no combate da vio-
lência contra adolescentes.”
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INTRÓITO
Olá beldades, personalidades e celebridades

A edição desta semana está recheada de notí-
cias culturais com as Curtidinhas destacando
as postagens dos art istas sobre as diversas
produções artísticas realizadas neste período.
Outros destaques enfat izam lançamentos de
projetos, eventos e demais acontecimentos na
região. No perfil destacamos o jornalista, Presi-

CurCurCurCurCurtidinhastidinhastidinhastidinhastidinhas Fotos: reprodução Facebook e Instagram

Anselmo Figueiredo nasceu em Piracicaba. Filho de
pai e mãe paraibanos que moravam no estado do Rio de
Janeiro. Com 10 anos, Anselmo teve seu primeiro con-
tato com o teatro, através do Projeto SESC Curumim.
Daí por diante, sua relação com a arte nunca mais pa-
rou! Na década de 90, Anselmo já começou a atuar na
CETA – entre 1994 e 1996 – e nos grupos de Teatro da
Unimep (Cochichonacoxia e Andaime) de 1998 a 2007.
Passando pelos cursos de Direito e Jornalismo, Ansel-
mo se formou num ambiente cultural que envolvia a
literatura, o teatro e a comunicação. Sua formação ren-
deu a ele o convite para ser o orientador do programa
de teatro do CASE (Centro de Atendimento Sócio-edu-
cativo), ligado a o PETI (Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil) – tendo atuado nas unidades do CASE
dos bairros do Jaraguá, Parque Orlanda e Jardim São
Paulo.  Em 2005, Anselmo foi um dos fundadores da
APITE (Associação Piracicabana de Teatro) e em 2006
do FENTEPIRA (Festival Nacional de Teatro de Piracica-
ba). Em 2008, passou a representar o Teatro no CoM-
Cult (Conselho Municipal de Cultura de Piracicaba). Em
2010, foi eleito pela primeira vez presidente do Conse-
lho Municipal de Cultura e reeleito em 2012 - tendo atu-
ado nele, como presidente, até 2015, ano em que foi
responsável pela mudança da Lei do CoMCult, que pas-
sou a se chamar Conselho Municipal de Política Cultu-
ral. Anselmo integra, desde 2004, a ONG Casvi (Centro
de Apoio e Solidariedade à Vida), onde atuou como
educador social no Projeto “Vivendo a Diversidade,”
primeiro projeto que levou para as escolas estaduais –
de forma organizada, com metodologia e recursos da
Saúde – discussões sobre a diversidade sexual e pre-
venção às DST, HIV e Aids. Anselmo foi também um dos
fundadores da Parada LGBTQIA+ de Piracicaba e coor-
denador geral da ONG Casvi nas gestões 2008-2012;
2012-2014; 2018-2020 e reeleito para o mandato 2020-
2022.

Nome profissional: Anselmo Figueiredo
Nascido em que cidade: Piracicaba
Qual é sua maior qualidade? Solidariedade
E seu maior defeito? Ansiedade
Qual é a característica mais importante em um ser hu-
mano? A capacidade de pensar no outro e no co-
letivo
O que mais aprecia em seus amigos? Justamente o
espírito de coletividade
Sua atividade favorita é: Teatro e ativismo em Direi-
tos Humanos
Qual é sua ideia de felicidade? Estar bem com você
mesmo, se sentir amado e ter a capacidade de
amar
E o que seria a maior das tragédias? A reeleição de
Bolsonaro
Quem gostaria de ser se não fosse você? Pedro Al-
modóvar
Qual é sua viagem preferida? Para Espanha ou Ingla-
terra
Qual é sua cor predileta? Vermelho
Uma flor? Girassol
Um animal? Gato
E seu prato favorito? Frango xadrez
Quais são seus autores preferidos? Ariano Suassu-
na, Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, Mario Quin-
tana, George Orwell , Michael Foucault, entre
outres...
E seus cantores (as)? Chico Buarque, Gilberto Gil,
Rita Lee, Chico César, Marisa Monte, Maria Betâ-
nia, Madonna, David Bowie, Lady Gaga, Sting, El-
ton John, Adele, Marcelo Camelo, Nando Reis,
Silva, Adriana Calcanhoto, Zé Ramalho, Alceu Va-
lença, entre outres...
Seus filmes? Tudo sobre Minha Mãe, Fale com Ela,
Má Educação, Meia noite em Paris, Ghost, do ou-
tro lado da Vida, Lisbela e o Prisioneiro, Ó Pai Ó,
O Auto da Compadecida, Amores Brutos, Babel,
Parasita, Titanic, Magnólia, A lei do Desejo, entre
outros...
Que superpoder gostaria de ter? Acabar com o pre-

PERFIL DE UM REPRESENTANTE DOS DIREITOS HUMANOS
dente da Ong Casvi e produtor executivo da
parada LGBTQIA+ de Piracicaba.

Uma semana de muitos corações fraternos
#espalhepaz
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Elson de Belém
Ator, produtor, apresentador e colunista cultural

* Marcelo Basso,
Lilian Geraldini,
Luciane Anhão e
Magali Paixão co-
memoraram ao
lado de Jairinho e
Gil Mattos 2 anos
do Piranews com
direito a bolo e
guaraná. Foi em 9
de novembro de
2020 que foi ao ar,
pela primeira vez,
o Piranews “seu

bloco informativo” da Jovem Pan FM de Piracicaba, com
o Engenho da Notícia!
* A artesã Vilma
Galvão vem rece-
bendo muitos elo-
gios pelos seus
trabalhos. No úl-
timo final de se-
mana participou
da feira de arte-
sanato do grupo
feira do bem rea-
lizada no salão
de festa da paró-
quia são Francis-
co de Assis no
Jardim Jupiá.
* As atrizes Livia Foltran Espada e Benedita Gian-
grossi da Cia Pimenta de Teatro estiveram participan-
do da 1a. Minimaratona de Leitura com as escolas mu-
nicipais da Rede Municipal de Ensino de Limeira SP com
o espetáculo “Era uma vez um Circo”.

conceito e com todas as discriminações por raça,
cor, orientação sexual, identidade de gênero, com
o machismo, entre outras.
O que mais detesta? Pessoas egoístas e individua-
listas
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria? Para a
Grécia Antiga
Como gostaria de morrer? Não gostaria, rs.
Qual é seu atual estado de espírito? Esperançoso e
muito otimista
Que defeito é mais fácil perdoar? A burrice
Qual é o lema de sua vida? Não faça para os outros
o que não deseja para você.
Momento preferido do dia? Quando acordo
No que pensa quando acorda? O que tenho
hoje...planejo meu dia
Uma mania? Cabelos, arrumar muito o cabelo
Gasta muito com? Uber
Sonho de consumo não realizado? Unir Teatro e Di-
reitos Humanos, rodar o Brasil com esse Teatro
Lembranças de infância? Fazendo teatro aos 10 anos
de idade, no SESC Curumim
Em que ocasião mente? Para não magoar uma pes-
soa que gosto
O primeiro beijo? Com mulher, aos 9 anos de idade
(minha vizinha que tinha a mesma idade), com
homem, aos 14, na escola.
Uma vaidade? Preocupação com a imagem
Qual é seu maior pecado? Ter parado de fazer tea-
tro
O que é sagrado para você? Minha família
Do que não gosta no seu corpo? Pêlos
O que faria com um prêmio de milhões de reais? Forta-
leceria muitas ações que já faço, em projetos
culturais e sociais. Com certeza aplicaria boa
parte e pensaria com calma.
Qual foi a maior tristeza de sua vida? As pessoas
que próximas que vi falecer por conta da Covid
19.
Como foi seu início de carreira? Aos 10 anos, fiz tea-
tro infantil no SESC, aos 16 entrei para a CETA
(Companhia Estável de Teatro Amador)
Um ponto turístico de Piracicaba? O Rio Piracicaba
Uma personalidade de Piracicaba: Madalena
Um fato ocorrido em Piracicaba? A presença de Gil-
berto Gil, com Ministro da Cultura, em 2004.
Um cantor e uma cantora de Piracicaba? Sandra Ro-
drigues e Felipe Calori.
Um ator e uma atriz de Piracicaba? Thais Dias e Antô-
nio Chapéu
O que falta em Piracicaba? Uma Secretaria Munici-
pal de Direitos Humanos
Uma frase de incentivo: Precisamos acreditar no
amanhã, esperançar...
Seu projeto mais recente é: Minha peça de teatro:
Rogério, venha ver a Travesti!
Quem será Anselmo Figueiredo pós pandemia? Uma
pessoa mais calma e tranquila
Fotos e release cedidos pelo artista
Instagram @figueiredoanselmo

Artistas como o cantor
Gabriel Gadelha e mo-
radores do interior da
nossa região relembra-

FÃS RELEMBRAM MOMENTOS QUE ESTIVERAM COM MARÍLIA MENDONÇA

A Casa do Hip hop Piracicaba comemorou no ultimo final
de semana 19 anos de atividades com uma grande fes-
tividade e com presença de pessoas motivadas, soli-
darias e unidas para comemorarem uma data tão impor-
tante e significativa para instituição. A programação
cultural contou com música, teatro, dança, esportes e
outras atividades como a participação de vários coleti-
vos que se reuniram formando uma grande família.
Foto divulgação

19 ANOS DE ATIVIDADES DA CASA DE HIP HOP PIRACICABA

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

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

* O radialista e apresenta-
dor Renato Oliveira, está
de volta ao Programa Balaio
da Deia apresentado pela TV
Ativa de Piracicaba. Depois
de um tempo ausente volta
a comandar o quadro de fo-
focas que já é sucesso na
programação.

* Quem está de volta ao nos-
so convívio é a cantora
Adriany, que está morando
em Rio Claro. A artista este-
ve no Programa Matheus
Pedrozo cantando e encan-
tando a todos.

* A cantora e compositora
Marilia Correa agradeceu
a produção e coordenação
da Parada LGBTQIA+ de Pi-
racicaba pelo carinho e re-
ceptividade que recebeu pela sua participação no even-
to. Mencionou também a confiança e todo cuidado para
que tudo acontecesse com segurança e responsabili-
dade.

* O Coletivo Diversifi-
xe comemora esta se-
mana 2 anos na luta pela
promoção e defesa da
diversidade. Foi cons-
truído de forma inde-
pendente, apartidário e
sem fins lucrativos, que
desenvolve ações em
prol da diversidade de
gênero, orientação se-
xual, cor, crença e ori-
gem. A comemoração
conta com o lançamen-

to do Diversifixe on line, portal de notícias sobre diver-
sidade que já está no ar.

LOCOMOTIVA FESTIVAL 2021 ANUNCIA PROGRAMAÇÃO
O Locomotiva Festival, um dos mais plurais e reconhe-
cidos eventos de música independente do estado de
São Paulo, realiza uma inédita versão digital neste mês
de novembro, no sábado (13) e domingo (14), com ban-
das de diversos estilos e distintas partes do Brasil to-
cando pontos culturais e turísticos da cidade de Piraci-
caba. A transmissão de ambos os dias começa às 18h
no canal de YouTube do festival: https://
www.youtube.com/channel /UCcwQM72z35lBm-
8dqjS293A. “Durante as conversas resolvemos fazer
algo diferente e maior, mostrando pontos icônicos aqui
de Piracicaba de uma forma diferente”, contam os idea-
lizadores do Locomotiva, Luciano Benetton, Max
Matta e Carlos Casagrande. Os shows, desta for-
ma, foram gravados em lugares emblemáticos da cida-
de do interior paulista. Uma delas nas ruínas da usina
do Monte Alegre, outra no Teatro do Engenho (Erotídes
de Campos), este em um formato diferente com o teatro
aberto e as bandas em círculo no meio, dando uma
visão tanto do teatro como da parte externa do comple-
xo do Engenho Central. “Gravamos também no estacio-
namento da cobertura do Shopping Piracicaba, impri-
mindo bem essa pegada urbana do festival e contras-
tando com imagens de drone da paisagem/rio Piracica-
ba”, revelam os idealizadores. Tem, ainda, um show -
das meninas da Lazúli - gravado na Atmos, clube de
paraquedismo. “Ficou bem legal a ideia de ter uma ban-
da tocando junto com aviões e uma paisagem interes-
sante”. Em paralelo ao festival acontece o Locomotiva
Social, que são ações sobre arte e educação em esco-
las públicas. Este ano, serão palestras ministradas pelo
artista muralista Diógenes Moura, além de concertos
didáticos conduzidos pelo violinista clássico Welton
Nadai. Locomotiva Festival 2021 é um oferecimento do
Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secreta-
ria de Cultura e Economia Criativa. Todas as novidades
e informações sempre atualizadas no instagram (@lo-
comotivafestival).
O line-up da edição 2021;
Boogarins

Lazúli (projeto solo de Ju Strassacapa, do Francisco El
Hombre)
Jadsa
PLUMA
Aiyé
Maikao
Besouro Mulher
Pelados
Beeguas
Glover
Joe Sujera
Zona9meia
Lys Ventura (DJ set de reggae/dub)
Cecitunes (DJ set de reggae/dub)
Salvegod (DJ set, projeto da cantora de new jazz Bebé
Salvego)
DJ Crypton (DJ set de punk rock)
Apresentações serão transmitidas neste sábado (13)
e domingo (14), a partir das 18h, no Youtube da Loco-
motiva
Fonte: Erick Tedesco | Locomotiva Fest assessoria
de imprensa

O evento aconteceu no último domingo no Teatro Eroti-
des de Campos do Engenho Central e contou com um
público altamente participativo e integrado com os objeti-
vos da proposta. Diversas personalidades do meio artís-
tico e politico da cidade estiveram presentes. As atra-
ções artísticas apresentadas pela estonteante Thalita
Petrovanni foram: Show da cantora Marília Corrêa e
Banda, violoncelista Abner Tofaneli, a cantora não bi-
naria Rhuiiz, dj lari Mori além das drags que participa-
ram do concurso Super divas Hemylly Lupon (Campi-
nas), Pink Fairy (São Carlos), Drag Verona (Campi-
nas), Kyara Freitas (Sorocaba) e Mikaella Kalliwell
(Limeira), que teve como vencedora Pink Fairy.
Fotos divulgação

SHOW DE ATRAÇÕES MARCOU A
PARADA LGBTQIA+ DE PIRACICABA

ram com saudade dos
momentos que estive-
ram com a já saudosa
cantora Maríl ia Men-

donça que faleceu víti-
ma de um desastre de
avião em Minas Gerais.
Os registros fotográfi-

cos  fo ram fe i tos  nos
shows de Marilia quan-
do esteve se apresen-
tando aqui na região.

A puberda-
de é o mo-
mento de
redescobrir
o própr io
c o r p o ,
aprender a
l idar com
novos sen-
t i m e n t o s ,
sensações
e necessi-
dades, tudo
isto mexe
com a ca-
beça tanto
da menina
quanto do
menino, que
se vê dian-
te de um
mundo des-
conhecido,
geralmente com um misto de curiosidade e medo. Durante as
oficinas nós vamos conversar sobre os mitos, crenças e
tabus que envolvem a puberdade, as mudanças do corpo,
mudanças de humor, autocuidado e autoestima. A primeira
turma das oficinas lúdicas sobre puberdade para meninos
de 10 a 13 anos está com as inscrições abertas. Convide
seu filho, sobrinho, primo e filhos de suas amigas para
part ic ipar!“ Informações e contatos: (19) 99621 3361
(WhatsApp)“Fonte: Espaço Bem Viver

PROJETO NATAL SOLIDÁRIO
- FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ

O Instituto
L e a n d r o
Arthur e
Jovair Bi-
natti convi-
dam para o
e v e n t o :
Worshop -
Como huma-
nizar o
atendimen-
to ao clien-
te com a in-
te l igênc ia
emocional.
O intuito é
ajudar a cri-
ar diferen-
ciais huma-
nizados para equipes de colaboradores, assim
como contribuir para que as pessoas prospe-
rem e sejam mais felizes e para isso está sendo
implantado a campanha “Natal solidário - Faça
uma criança feliz”. Será feito uma entrega de
qualidade para gerar qualidade de vida para
crianças carentes da cidade.
Maiores informações 19-99725-7485
Local: Hotel Nacional In - Piracicaba - SP
Vagas limitadas!
@jovairbinatti
@leandroarthurtrainer @daniel.barros
Apoio cultural da Pirarazzi

OFICINA ORIENTA MENINOS A
CONHECEREM SEU CORPO

Fotos enviadas pelos seus proprietários

Cintia
Macedo

Gabriel
Gadelha

Luciana
Groninger

Luciana
Miotto

Paulinho
Cano
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Evento na Câmara Municipal
realizou 866 atendimentos
A atividade atraiu um público estimado pelos organizadores em cerca de 500 pessoas,
incluindo os voluntários e os profissionais de saúde que atenderam a homens e mulheres

VIDENTE?
Você deve estar se pergun-

tado: “já ouvi histórias de ga-
nhadores que dizem ter senti-
do uma premonição sobre
quais números jogar”. Meu
conselho: Escolha uma combi-
nação completamente aleató-
ria, para que você não dependa
de padrões baseados em supers-
tição e não corra o risco de divi-
dir seu grande prêmio com ou-
tros acertadores. Além disso,
como não é possível prever quais
números serão sorteados em
qualquer jogo lotérico, concen-
tre-se nas dicas para ganhar na
loteria anteriormente citadas e
você estará muito mais próxi-
mo de um prêmio milionário!

 ESTATÍSTICAS
São muito úteis para anali-

sar as dezenas mais atrasadas,
mais sorteadas e até as que me-
nos saem porém, quando o as-
sunto é loteria, você realmente
deve deixar o passado para trás
e se dedicar ao futuro. Só porque
um determinado número foi sor-
teado em três concursos segui-
dos, não quer dizer que isso acon-
teça novamente. E isso serve para
todas as loterias – o sorteio (ou
não) de um número específico em
concursos anteriores não tem

absolutamente nenhuma influ-
ência nas próximas séries. Esta-
tísticas históricas não ajudam
em nada, pois cada sorteio é um
evento independente. O que
pode te ajudar, é focar nas me-
lhores probabilidades em  bolões
e manter o hábito de jogar!

VIRADA 2022
Próximo dia 16 será dada

largada para as apostas da Mega
da Virada que, este ano tem pre-
visão de prêmio recorde: R$ 350
milhões! O trabalho de mídia será
com o tema “A Mega das Me-
gas” pois além do maior prêmio
da história, encerrará o ciclo de
“A mais difícil do Brasil”, pois em
janeiro está previsto o lançamen-
to da nova loteria chamada mais
milionária que será bem mais
difícil. Enquanto na Mega a chan-
ce de acertar o prêmio Maximo é
de 1 para 50 milhões, a nova lo-
teria será de 1 em 238 milhões !

BOLÕES
Faremos bolões com 15 de-

zenas, quantidade máxima per-
mitida pelo sistema. Cada bolão
terá 40 cotas e custará R$
760,00. Mantendo nossa tradi-
ção de fazer os maiores bolões
do Brasil, faremos um combo
com 32 jogos de 15 dezenas.

A alça de acesso no km 169
da SP 304 - Rodovia Geraldo de
Barros, que faz a ligação com a
rodovia Hermínio Petrin (SP
308), em Piracicaba, ficará fe-
chada para o trânsito nesta quar-
ta (10), entre 8h e 16h. A inter-
dição será necessária para que
equipes da Eixo SP Concessioná-
ria de Rodovias realizem obras
para a recuperação do pavimento.

Em razão disso, os motoristas
que estiverem trafegando no senti-
do oeste e que precisem acessar a

RRRRRODOVIAODOVIAODOVIAODOVIAODOVIA G G G G GERALDOERALDOERALDOERALDOERALDO     DEDEDEDEDE B B B B BARROSARROSARROSARROSARROS

Obras interditarão alça de
acesso da Rodovia SP 304

SP 308 terão como alternativa o
dispositivo de retorno localizado no
km 171 da SP 304. Em seguida, o
motorista poderá acessar a Saída
170 para a SP 308, sentido Bairro
Santa Teresinha e Charqueada.

O local estará devidamen-
te sinalizado e monitorado pe-
las equipes da concessionária.
A recomendação é que os usuá-
rios mantenham atenção e res-
peitem a sinalização das obras.
Em caso de chuvas, os trabalhos
poderão ser reprogramados.

Divulgação
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Escola Enedina Lourenço tem
fiação e alimentos furtados

Furto de fiação elétrica e su-
primentos da escola municipal
Enedina Lourenço Vieira, localiza-
da no Jardim Planalto. Esse foi um
dos assuntos comentados pelo ve-
reador Cássio Luiz (PL) durante
sua participação na tribuna, na 43ª
reunião ordinária desta segunda-
feira (8). O parlamentar exibiu fo-
tos dos danos provocados por cri-

minosos que invadiram o espaço
público e furtaram cabos de ener-
gia elétrica, além de alimentos.
"Não tinha nem como fazer meren-
da para as crianças", disse Cássio.
"O prédio precisa de câmeras", refe-
rendou. O vereador também cobrou
a instalação de uma base do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência) em Santa Terezinha.

HHHHHISTÓRIAISTÓRIAISTÓRIAISTÓRIAISTÓRIA

Clube Cristóvão Colombo será
homenageado pelos 83 anos

A vereadora Ana Pavão (PL)
homenageará com voto de con-
gratulações o Centro Cultural e
Recreativo Cristóvão Colombo
(C.C.R.C.C), pelos 83 anos de
trajetória. O requerimento 971/
2021 foi aprovado durante a 43ª
reunião ordinária, realizada nes-
ta segunda-feira (8). De acordo
com o requerimento, a colônia
italiana de Piracicaba fundou o
Cristóvão em 1917, quando foi

denominado como “Circolo Ita-
liano Cristoforo Colombo”.

Os italianos fundadores de-
cidiram doar aos filhos brasilei-
ros, o que resultou na criação,
em 23 de outubro de 1938, do
Centro Cultural e Recreativo
Cristóvão Colombo. "Tudo come-
çou com uma despretensiosa e se-
leta comunidade italiana e agora
se transformou numa grande ci-
dade de entretenimento", afirma.
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Moção de aplausos destaca homenagem ao Deinter 9
O vereador Laércio Trevisan

Jr. (PL) protocolou a moção de
aplausos 239/2021, aprovada se-
gunda-feira (8), durante a 43ª reu-
nião ordinária da Câmara, que des-
taca a homenagem “Policial Nota
10”, do Governo do Estado de São
Paulo, entregue à 2ª Delegacia de
Investigações sobre Entorpecentes
(DISE/DEIC), do Deinter 9 de Pira-
cicaba. O texto foi assinado conjun-
tamente pelos vereadores Acácio Go-
doy (PP) e Fabrício Polezi (Patriota).

Trevisan Jr. relata, no texto
da moção, que no último dia 20
de outubro, representantes do
DISE/DEIC do Deinter 9 estive-
ram no Palácio dos Bandeiran-

tes, sede do governo paulista,
para receberem a homenagem
criada pelo governador João
Dória, com o objetivo de reco-
nhecer policiais civis, militares e
técnico-científicos do Estado.

A solenidade contou com a
presença do governador, além do
secretário estadual da Segurança
Pública, general João Camilo Pi-
res de Campos, da delegada-ge-
ral adjunta, Elisabete Sato, e do
secretário-executivo da Polícia
Civil, Youssef Abou Chain. Tam-
bém esteve o delegado Deinter 9,
Kleber Antonio Torquato Altale.

A equipe da 2ª DISE-DEIC foi
escolhida pelo Governo do Estado

Depois de uma interrupção em
2020, imposta pelas restrições da
pandemia, aconteceu, no último
sábado (6), das 8h ao meio-dia, o
evento “Um Olhar Azul para a
Vida”, promovido pelo mandato do
vereador Pedro Kawai (PSDB) em
parceria com a Associação Ami-
gos do Diabetes, que reuniu no
estacionamento da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba, ações preven-
tivas contra a hipertensão arterial,
diabetes e câncer de próstata.

A atividade, que chegou em
sua oitava edição, atraiu um pú-
blico estimado pelos organizado-
res em cerca de 500 pessoas, in-
cluindo os voluntários e os pro-
fissionais de saúde que atende-
ram a homens e mulheres, para a
realização de exames de glicemia,
aferição de pressão arterial, acui-
dade visual e diagnóstico nutri-
cional. Também foi oferecido ser-
viço de manicure e cabeleireiro.

O evento foi prestigiado pe-
los vereadores Ana Pavão (PL),
Acácio Godoy (PP), Thiago Ri-
beiro (PPSC) e pelo presidente

Assessoria Parlamentar

Atividade foi realizada pelo gabinete do vereador Pedro Kawai (PSDB)

da Câmara, Gilmar Rotta (Ci-
dadania). O ex-prefeito Barjas
Negri (PSDB) e o chefe de gabi-
nete da vereadora Silvia Mora-
les (PV), Jhoão Carlos Scarpa,
representando o mandato co-
letivo “A Cidade É Sua”, tam-
bém marcaram presença.

Kawai avaliou como “muito
positivo” o evento, pois diferen-
temente da 7ª edição, ocorrida em
2019, na Praça José Bonifácio,
este ano a participação foi das
pessoas que, efetivamente, vieram
para realizar os exames. “Foi tudo
muito bem organizado, de tal
modo que os atendidos realiza-
ram um circuito, passando pelos
diferentes estandes de aferição,
coleta de sangue e orientação so-
bre saúde”, comentou o vereador.

Este ano o evento também
superou o número de apoiado-
res em relação às edições anteri-
ores. Além da Câmara e da Pre-
feitura, por intermédio da Secre-
taria Municipal de Saúde, parti-
ciparam a Abbott Laboratórios,
ABTEC Cursos Profissionalizan-

tes, Café Ducatti, Malaga Even-
tos, CCC Piazza, Desbravadores,
Drogal, ETEC Cel. Fernando Fe-
beliano da Costa, Hospital dos
Fornecedores de Cana de Piraci-
caba, IUP – Instituto de Urolo-
gia de Piracicaba, Lions Piraci-
caba, Pasteur Laboratório, Só
Coberturas, Grupo Unidas Abil,
Unimed Piracicaba, Universida-
de Metodista de Piracicaba, Vi-

draçaria e Box Fuji e Semae (Ser-
viço Municipal de Água e Esgoto).

NÚMEROS - O “Novembro
Azul: um olhar azul para a vida
2021” realizou 186 aferições de pres-
são arterial, 221 testes de acuidade
visual, 266 testes de glicemia, 114
coletas de sangue para PSA, 28 cor-
tes de cabelo, 19 esmaltações e 32
avaliações nutricionais, totalizan-
do 866 atendimentos registrados.

devido a ação realizada em 25 de
abril de 2020, durante a Operação
Peste Verde. Na ocasião, os polici-
ais civis vinham investigando e
monitorando um veículo que tra-
ria entorpecentes do Estado do
Mato Grosso de Sul para abastecer
a cidade de Piracicaba e região.

O carro Toyota/Corolla foi
interceptado na entrada da cida-
de, tendo sido presos dois indiví-
duos, sendo um deles morador
de Piracicaba e o segundo de na-
cionalidade paraguaia. No interi-
or do veículo, os policiais apreen-
deram 931 tijolos de maconha, que
pesaram 600 quilos da droga.

“Ficou constatado nas inves-

tigações que um adolescente resi-
dente na cidade iria até o Estado
do Mato Grosso do Sul, na divisa
com o Paraguai, para trazer gran-
de quantidade de entorpecentes
juntamente com um indivíduo da-
quele estado”, relata Trevisan Jr.,
ainda no texto da moção de aplau-
so. O veículo foi interceptado na
rodovia Piracicaba-São Pedro.

Em março deste mesmo ano,
a equipe interceptou caminhão de
carga viva que trazia dois cavalos
do Mato Grosso do Sul, localizan-
do em fundo falso do baú do veí-
culo 174 tijolos de pasta base de
cocaína, avaliados em mais de R$
7 milhões. O motorista foi preso.

Ao defender uma política de
segurança pública ostensiva, o ve-
reador Laércio Trevisan Jr. (PL)
destacou que “a nossa Guarda (Ci-
vil Municipal) tem que estar nas
ruas”, ao usar o espaço da lideran-
ça partidária, por cinco minutos,
na tribuna da Câmara, na noite
desta segunda-feira (8), durante a
43ª reunião ordinária de 2021.

“A Guarda precisa de viatu-
ras, tem que ter condições, não se
pode desativar bases, já deixei isso
sempre na linha de frente quando
me reuni com o prefeito (Luciano
Almeida)”, disse, ao destacar que
falta patrulhamento na cidade. A
fala do parlamentar foi no con-
texto da homenagem, proposta
por ela, à operação feita pela
DISE/DEIC, da Polícia Civil.
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“A Nossa Guarda Civil tem que
estar nas ruas”, diz Trevisan Jr.

Ele exibiu um vídeo em que
mostra a operação da corporação
que terminou com a prisão de dois
indivíduos e apreensão de 931 tijo-
los de maconha. Na moção de
aplausos 239/2021, aprovada na
mesma noite, o parlamentar enfa-
tiza que combatendo o tráfico de
drogas, “conseguimos evoluir na
questão da segurança pública”.

“Esse trabalho reflete na soci-
edade, porque reflete em roubos,
furtos, assaltos, sequestros que os
cidadãos de Piracicaba são víti-
mas”, avalia Trevisan Jr., ao lem-
brar que, atualmente, a “moda” é
roubar fio de cobre, “que aumen-
tou muito”, salientou, e pediu
mais trabalho de inteligência
para “descobrir o que está ocor-
rendo”, destacou o parlamentar.

A Prefeitura de Iracemápo-
lis publicou no Diário Oficial o
decreto que alivia restrições re-
lativas à pandemia de Covid-19.
O documento replica o conteú-
do do Decreto Estadual. A defi-
nição, ainda, já está sendo ado-
tada em cidades da região.

Seguirá em vigor a exigência
de uso de máscara e o cumpri-
mento de normas sanitárias como
a utilização de álcool em gel.

No entanto, o novo decreto
permite a liberação das ativida-
des com  funcionamento normal,
sem restrições de capacidade e ho-
rário. O documento reforça que
os estabelecimentos devem respei-
tar seus respectivos alvarás de
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Município alivia restrições
ao seguir Estado e região

funcionamento, quanto ao horá-
rio especial e o uso de máscara.

De acordo com o Governo
Estadual, as novas medidas
estão sendo adotadas como re-
flexo do avanço da vacinação,
fator que vem sendo decisivo
para atenuar os efeitos da
pandemia, além da diminuição
dos casos e internações.

As medidas previstas em
decretos anteriores referentes
à Covid-19 ficam revogadas. O
documento publicado hoje tem
validade a partir de 05/11. O
decreto pode ser conferido na
íntegra por meio do site oficial
da Prefeitura de Iracemápolis,
no “botão” Diário Oficial.
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Em formato digital, festival
enaltece lugares da cidade
Locomotiva Festival 2021 é um oferecimento do Governo do Estado
de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa
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Engenho da Notícia completa um
ano de produção na Jovem Pan

Parece que passou rapidi-
nho, como uma música boa que
você ouve no rádio! O Piranews,
bloco informativo da Jovem Pan
FM de Piracicaba, completa hoje,
9 de novembro, um ano com a
produção do Engenho da Notí-
cia Comunicação Integrada.

O Piranews vai ao ar de segun-
da a segunda na programação da
emissora, sintonizada em 103,1
MHz, com cinco inserções diárias
durante os breaks comerciais, e ofe-
rece aos ouvintes notas com os prin-
cipais acontecimentos da cidade.

O projeto, que no começo, foi
encarado com desafio por todos da
equipe, hoje é celebrado como algo
que agregou muito valor para o tra-
balho do Engenho da Notícia. “É
uma satisfação podermos come-
morar este um ano e a cada dia
nos sentindo mais em casa na Jo-
vem Pan. Tem sido uma maneira
de estendera nossa atuação, que é
de produzir notícias e conteúdo de
qualidade. Com certeza, continua-
remos nos dedicando a trabalhar
da melhor forma a comunicação,
como já fazemos todo este tempo
com os nossos clientes”, afirma o
diretor da agência, Marcelo Basso.

A também diretora do Enge-
nho da Notícia, Luciane Anhão,
ressalta que a audiência e carinho
recebido desde o início do projeto
têm sido gratificantes. “Está sendo
muito especial este um ano dentro
da casa da Pan. Ficamos imensa-
mente felizes em ver que o nosso
trabalho é reconhecido e isso é ex-
tremamente importante para o
Engenho, que está sempre em mo-
vimento e se reinventando nestes
15 anos de comunicação”, aponta.

A jornalista e locutora Lilian
Geraldini, do time do Engenho e
que apresenta o Piranews neste um
ano, afirma que a alegriae o apren-
dizado são diários. “Trabalhar com
comunicação é se sentir motivado
a cada novo desafioe o Piranewsé
isso: uma motivação para o nosso
cotidiano. Por ser dinâmico e des-
contraído, o Piranewsproporciona a
leveza que buscamos nas informa-
ções, ao mesmo tempo que permite
mantermos a essência do bom e ve-
lho jornalismo no rádio”, comenta.

Os parceiros também foram
muitos que somaram ao sucesso do
Piranews neste período. “Temos
tido muita procura de empresas e
marcas que querem estar junto co-
nosco no Piranews e isso, com cer-
teza, confirma a credibilidade des-
ta parceira. Isso também é o que
nos incentiva a continuar mostran-
do e fazendo o melhorno nosso tra-

A equipe, feliz, que produz o PiraNews na Jovem Pan

balho”, destaca a responsável pelo
departamento comercial do Enge-
nho da Notícia, Magali Paixão.

JAIRINHO — O diretor da
rádio Jovem Pan Piracicaba, Jairi-
nho Mattos, destacou que é de
suma importância manter o cará-
ter e a participação das notícias e
dos eventos que movimentam a ci-
dade na programação. “A Jovem
Pan, mesmo sendo via satélite,
mantém, há 27 anos, isso muito fir-
me. Não canso de reconhecer que o
Engenho da Notícia é, hoje, a em-
presa, não só de maior credibili-
dade em sua área como também
é muito ágil e sintonizada com o
que é a Jovem Pan. Este primeiro
ano passou muito rápido, a gente
pode notar a repercussão, não só
em audiência, mas em termos co-
merciais, com muitos parceiros.
Tenho certeza que esta fórmula
vai se aprimorar cada vez mais e
o contrato já está renovado por
muitos e muitos anos”, declarou.

ENGENHO DA NOTÍCIA
— O Engenho da Notícia é uma
agência de comunicação integrada,
que completou 15 anos em abril de
2021. A empresa atua em todas as
etapas de formação e consolidação
da imagem do cliente na mídia,
desde o planejamento de estratégi-
as de comunicação até o contato
cotidiano com jornalistas das prin-
cipais redações do país, de veículos
especializados e do ambiente
digital.Desde 2006, o time, forma-
do por jornalistas e especialistas em
diferentes áreas da comunicação,
trabalha diariamente, junto com
seus clientes – dos mais variados
segmentos e portes – para criar
diferenciais competitivos em rela-
ção aos concorrentes, aprimoran-
do a comunicação e a interativi-
dade com o público de interesse.

SOBRE O PIRANEWS —
O PiraNews é um dos grandes
“queridinhos” e destaque da gra-
de de programação da Jovem Pan
Piracicaba. Desde o seu início,
grandes nomes da comunicação
piracicabana já o apresentaram. Os
módulos informativos estão na
programação da emissora desde
1995 e são um produto consolida-
do da Jovem Pan Piracicaba.

SERVIÇO
Um ano de PiraNewscom a
produção do Engenho da Notí-
cia na rádio Jovem Pan Pira-
cicaba – 103,1 FM  No ar: todos
os dias, ao longo da programa-
ção. Canal de contato: pira
newscontato@gmail.com. Re-
des sociais: @engenhodanoticia
Telefone: (19) 3302-0100.

Divulgação

O Locomotiva Festival, um
dos mais plurais e antenados
eventos de música independen-
te do Estado de São Paulo, rea-
liza uma inédita versão digital
neste mês de novembro, neste
sábado (13) e domingo (14), uma
amostra de ideias e possibilida-
des do que virão em 2022 com a
volta dos eventos presenciais.

A transmissão de ambos os
dias começa às 18h no canal de
YouTube do festival: https://
www.youtube.com/channel/
UCcwQM72z35lBm-8dqjS293A.

“Durante as conversas resol-
vemos fazer algo diferente e maior,
mostrando pontos icônicos aqui de
Piracicaba de uma forma diferen-
te”, contam os idealizadores do
Locomotiva, Luciano Benetton,
Max Matta e Carlos Casagrande.

Os shows, desta forma, fo-
ram gravados em lugares emble-
máticos da cidade do interior
paulista. Uma delas nas ruínas
da usina do Monte Alegre, outra
no Teatro do Engenho (Erotídes

Luciano Benetton

Projeto de Ju Strassacapa, do Francisco El Hombre, Lazúli posa Atmos
Paraquedismo, localizada no Aeroporto Municipal “Pedro Morganti”

de Campos) em um formato dife-
rente como teatro aberto e as ban-
das em círculo no meio, impri-
mindo assim tanto o teatro como
o complexo do Engenho Central .

“Gravamos também no esta-
cionamento da cobertura do Shop-
ping Piracicaba, imprimindo bem
essa pegada urbana do festival e
contrastando com imagens de dro-
ne da paisagem/rio", revelam. Tem,
ainda, um show gravado na At-
mos, clube de paraquedismo. “Fi-
cou bem legal a ideia de ter uma
banda tocando junto com aviões
e uma paisagem interessante”.

Em paralelo ao festival
acontece o Locomotiva Social,
que são ações sobre arte e edu-
cação em escolas públicas. Este
ano, serão palestras ministra-
das pelo artista muralista Dió-
genes Moura, além de concertos
didáticos conduzidos pelo violi-
nista clássico Welton Nadai.

Locomotiva Festival 2021 é um
oferecimento do Governo do Esta-
do de São Paulo, por meio da Se-

cretaria de Cultura e Economia
Criativa. Todas as novidades e in-
formações sempre atualizadas no
instagram (@locomotivafestival).

LINE-UP DA EDIÇÃO
2021 - Boogarins, Lazúli (proje-
to solo de Ju Strassacapa, do
Francisco El Hombre), Jadsa,

PLUMA, Aiyé, Maikao, Besouro
Mulher, Pelados, Beeguas, Glo-
ver, Joe Sujera, Zona9meia, Lys
Ventura (DJ set de reggae/dub),
Cecitunes (DJ set de reggae/dub),
Salvegod (DJ set, projeto da can-
tora de new jazz Bebé Salvego) e
DJ Crypton (DJ set de punk rock).
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Inscrições para palestra
terminam nesta quarta

Termina hoje o período de ins-
crições aos interessados em parti-
cipar da roda de conversa "Samba
de Lenço e Batuque de Umbigada:
preservação, difusão e perpetuação
desta importante tradição cultural
afro-caipira". Com direito a certifi-
cado de participação, o evento, pro-
movido pela Escola do Legislativo
da Câmara Municipal "Antônio
Carlos Danelon - o Totó Danelon",
acontecerá quinta-feira (11), às 14h,
via plataforma Zoom e YouTube.

O encontro propõe discutir
maneiras de preservar, difundir
e perpetuar os aspectos históri-
cos, sociais e culturais desta im-
portante tradição afro-caipira
presente em Piracicaba e outras
localidades. As inscrições podem
ser feitas no site da Câmara.

Os facilitadores convidados
são Antonio Filogenio De Paula
Junior, filósofo, mestre e doutor

em educação e membro do Gru-
po de Batuque de Umbigada e do
projeto-empresa Casa de Batu-
queiro; Ediana Maria De Arru-
da Raetano, conhecida como Edi,
que é batuqueira e arte-educa-
dora em Piracicaba; a pesquisa-
dora, educadora e fazedora de
cultura, Natalia Puke, gradua-
da em Filosofia pela Unimep e
mestre em Educação pela Unesp.

Também compõe a roda
Vanderlei Benedito Bastos, pes-
quisador das tradições de ori-
gens africanas preservadas na
região de Piracicaba, membro ini-
ciado na tradição do Batuque de
Umbigada (tradição oral), músi-
co percussionista, membro e fun-
dador do Projeto Casa de Batu-
queiro. Para mediar a conversa,
estará presente o jornalista Rodri-
go Alves, chefe do Departamento
de Comunicação Social da Câmara.

Rachaduras nas paredes e no
teto, portas quebradas, banheiro
com vazamentos, azulejos cain-
do, umidade no teto, mofo e ala-
gamentos. É esse o cenário da
UPA do Vila Sônia, apresentado
por meio de relatos e imagens
pelo vereador Anilton Rissato (Pa-
triota) em discurso na tribuna, na
segunda-feira (9), durante a 43ª
reunião ordinária de 2021.

"Eu convidei o prefeito Lu-
ciano Almeida (DEM) e o secre-
tário municipal de Saúde, File-
mon Silvano, para visitarem co-
migo a UPA do Vila Sônia, e é
triste de ver a situação em que
esse prédio se encontra, é lamen-
tável a estrutura que não ofere-
ce condições adequadas para o
bom funcionamento, não só para
quem depende dele, mas também
para os funcionários que ali tra-
balham", disse o parlamentar.

Segundo Rissato, a unidade
já apresenta problemas estrutu-
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Vereador pede solução para problemas estruturais em UPA

Rissato apresenta a indicação de sua autoria que reforma da UPA

Guilherme Leite

rais, pelo menos, desde 2017, e
exibiu duas reportagens televisi-
vas que mostram problemas na
UPA, em especial alagamentos
decorrentes de fortes chuvas:
"você pensa, 2017, já era pra ser
feita alguma coisa, e não aconte-
ceu nada até hoje. Então, eu pro-
pus essa visita com o prefeito e o
secretário para que a gente pense
numa providência urgente".

Durante seu discurso, o par-
lamentar também apresentou a in-
dicação 3791/2021, que sugere que
a UPA do Vila Sônia seja reforma-
da. "Em conversa com o secretário
Filemon e o prefeito, eles vão ver a
possibilidade não de estar refor-
mando esse prédio, mas sim de
construir um outro no local, por-
que chega de fazer os puxadinhos,
chega de tentar dar um jeitinho, pois
não vai resolver o problema. Já pen-
sou você chegar com alguém no PS
para ser atendido nessa situação? É
capaz de sair doente dali. Isso sem

contar que nas filmagens, que
tem os ratinhos passeando ali, tem
isso também", completou Rissato.

Ainda durante seu tempo na
tribuna, ele também falou sobre
visitas realizadas na companhia
do prefeito e do secretário de

saúde às unidades básicas de
saúde I e II do Boa Esperança.
Segundo o parlamentar, essas
unidades não apresentam pro-
blemas estruturais, mas preci-
sam de mais médicos para que
atendam a contento a população.

No dia em que se encerra, em
Glasgow (Reino Unido), a COP26,
a Câmara Municipal de Piracicaba
contará com atividade voltada à
discussão de políticas climáticas
a serem implementadas no Mu-
nicípio. Organizado pela vereado-
ra Silvia Morales, do mandato
coletivo “A Cidade É Sua”, o even-
to “Sessão Jovem” será sexta-fei-
ra (12), das 14 às 17 horas, no Ple-
nário “Francisco Antonio Coelho”.

Elaborado no modelo de mi-
nipúblico, o evento “Sessão Jovem
COP26” envolverá participação de
estudantes do Ensino Médio das
escolas da rede de ensino de Pira-
cicaba, reunindo pessoas de dife-
rentes faixas etárias, gênero, raça,
bairro e classe social, “será um
grupo diverso, assim como é a ju-
ventude da nossa sociedade”,
pontua a parlamentar, responsá-
vel pela ação no Legislativo.

A partir de sua organização,
minipúblico é uma ação de partici-
pação popular para aprender e dis-
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“Sessão Jovem” reúne estudantes em debate sobre clima e ecologia

"Sessão Jovem" é organizada pelo mandato coletivo "A Cidade É Sua"

Davi Negri

cutir sobre determinado assunto
em encontro presencial e, a partir
de consensos, deliberar recomen-
dações de ações referentes à políti-
ca climática de Piracicaba para o
poder público e à sociedade de ma-
neira geral. “Os resultados desta
‘Sessão Jovem’ irão compor um
relatório a ser entregue aos líderes
mundiais em março de 2022”,
anuncia o material do evento.

ORGANIZAÇÃO - O evento
na Câmara contou com inscrições
abertas aos interessados até nesta
segunda-feira (8). Como a meto-
dologia de minipúblico envolve um
número reduzido de participantes,
serão sorteados apenas 25 estudan-
tes para participar do encontro. Os
inscritos que não forem sortea-
dos poderão acompanhar e assis-
tir à transmissão da TV Câmara.

O evento conta com o apoio
da Câmara de Piracicaba, da Di-
retoria de Ensino – Região de
Piracicaba, do Delibera Brasil,
do Imaflora e do Engaja Pira.

COP26 – A Conferência das
Partes (COP) é o órgão supremo da
Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáti-
cas (UNFCCC, na sigla em inglês),
onde são tomadas as decisões
para cumprimento do objetivo de
estabilizar as concentrações de

gases de efeito estudo na atmos-
fera em um nível que impeça uma
interferência humana perigosa
no sistema climático. Neste ano,
a 26a da COP iniciou no último
dia 31 de outubro, na cidade de
Glasgow (Reino Unido), e se en-
cerrará nesta sexta-feira (12).
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Vereador solicita informação sobre fornecimento de água
O vereador Laércio Trevi-

san Jr (PL) solicita, por meio
do requerimento 960/2021,
aprovado durante a 43ª reu-
nião ordinária realizada nes-
ta segunda-feira (8), infor-
mações do Executivo sobre
poços artesianos e forneci-
mento de água na zona rural.

As questões que constam no
requerimento são direcionadas
ao Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto). Trevisan quer
saber quais bairros são abasteci-
dos com poços artesianos e semi-
artesianos sob responsabilidade
do Semae; nos últimos anos,
quantos poços foram desativa-

dos pelo Semae na zona rural e
quantos reservatórios existem
nos bairros rurais de Piracicaba.

Além disso, Trevisan Jr quer
saber sobre o condomínio Glebas
São Geraldo, sobre a região dos
bairros Nova Suiça e Alpes Suí-
ços, e também na região de Tupi,
Bartira, Tijuco Preto e adjacên-

cias, onde há constante falta
de água e que providências que
estão sendo adotadas pelo Se-
mae para solução problema.

Final izando,  Trevisan
questiona se existem estudos
para a implantação de poços
artesianos nos bairros rurais
na cidade de Piracicaba.
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Atletismo, basquete e futsal
têm mais um núcleo no Programa
Desporto de Base (PDB), realizado
pela Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Selam (Secretaria de Es-
portes, Lazer e Atividades Moto-
ras). Desde o início de novembro,
as aulas destas modalidades tam-
bém estão sendo realizadas no
campus Taquaral da Unimep (Uni-
versidade Metodista de Piracicaba),
na rodovia do Açúcar, km 156. Cri-
ado em 1989, o programa tem como
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PDB amplia atividades
com núcleo na Unimep
Todas as ações oferecidas são gratuitas e abertas ao público; mais informações podem
ser obtidas pelo WhatsApp (19) 98138-4880 ou e-mail pdb@piracicaba.sp.gov.br.

Aulas são realizadas no campus Taquaral da Unimep

Fotos: Leonardo Moniz/Selam

Atletismo faz parte do programa

público-alvo crianças e adolescen-
tes dos 7 aos 17 anos de idade.

As aulas de atletismo na Uni-
mep são conduzidas pelo professor
Mario Leme e acontecem às segun-
das, quartas e sextas-feiras, em dois
horários: das 8h30 às 10h30 e das
14h30 às 16h30. As atividades de
basquete ocorrem às terças e quin-
tas-feiras, também em dois perío-
dos, das 8h30 às 10h30 e das 14h
às 15h30, sob o comando da pro-
fessora Ana Cristina Christofolet-

ti. Já os treinos de futsal, orienta-
dos pelos professores Guga Cer-
queira e Flávio Tiveron, estão pro-
gramados para as segundas, quar-
tas e sextas-feiras, sempre das
8h30 às 10h e das 14h30 às 17h.

GRATUITAS — Todas as
ações oferecidas pelo PDB são
gratuitas e abertas ao público.
Para participar, os alunos devem
comparecer aos núcleos em que
as atividades são realizadas, nos
horários das aulas, acompanha-

dos por um responsável e com o
documento de identidade. Coor-
denado pelo professor Ronaldo
Lucentini, o programa retomou
as aulas presenciais em agosto,
com as seguintes modalidades:
atletismo, basquete, futebol, fut-
sal, ginástica acrobática, ginásti-
ca rítmica, handebol, karatê, vo-
leibol e vôlei de praia. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo
WhatsApp (19) 98138-4880 ou e-
mail pdb@piracicaba.sp.gov.br.
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Estudantes do ensino
fundamental terão podcast
sobre política e cidadania

Alunos do 8º e 9º anos do
ensino fundamental da Escola
Estadual Prof. Manassés Ephrain
Pereira, no bairro Monte Líba-
no, acompanhados da vice-dire-
tora da unidade escolar, Ana
Carina Franco, visitaram a Câ-
mara Municipal de Piracicaba
para gravar entrevista com o ve-
reador Pedro Kawai (PSDB), so-
bre a sua atividade parlamentar.

A iniciativa integra um proje-
to extracurricular, ligado ao tema
de políticas públicas e cidadania,
do qual Kawai faz parte, realizan-
do palestras sobre a rotina legisla-
tiva e as ações que compreendem
as prerrogativas dos poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário.

Os jovens Felipe Counhago de
Souza, do 8° ano A, e Deborah do
Nascimento Lima do 9° ano A, es-
tão criando um canal de podcasts
no Spotify, o qual, segundo eles, po-
derá servir para trazer muitas in-
formações da escola, depoimentos,

Iniciativa integra projeto extracurricular de políticas públicas

Assessoria Parlamentar

resumos de aulas e campanhas ins-
titucionais. “Fiquei muito empolga-
do em entrevistar um político como
o Pedro Kawai, que é sempre muito
próximo das pessoas”, disse o jo-
vem Felipe. A estudante Deborah
disse que sempre se interessou
pelo assunto, e que esse projeto a
estimulou a estudar mais sobre o
tema para, quem sabe, futura-
mente, ingressar na vida pública.

Na opinião da vice-diretora
da unidade escolar, Ana Carina
Franco, o mais interessante é
que a iniciativa partiu dos alu-
nos, que encontraram nesse pro-
jeto, uma forma de se expressar
e dar voz à comunidade escolar.

Kawai destacou a impor-
tância da participação dos jo-
vens no que classificou como
“boa política”. Segundo ele, “o
interesse dos jovens pode resul-
tar na formação de bons políti-
cos para a nossa cidade, que é o
que a sociedade espera e merece”.

A partir de amanhã, terá iní-
cio o procedimento de dedetização
na rede de esgoto do município de
Iracemápolis com objetivo de con-
trole de pragas, feito anualmente.
A dedetização se inicia na região
Central e bairros adjacentes.

A orientação do setor de
Água e Esgoto é que a população
deve tapar ralos e pias com pano
úmido. “Quem estiver em casa,
poderá fazer este procedimento
pela manhã bem cedo. Já aque-
les que trabalham fora, podem

fazer esse processo na noite de
hoje para garantir que não haja
problemas”, cita o responsável
pelo setor, Marcelo Menezes.

OUTROS BAIRROS —
No período de 30 dias toda a
cidade será contemplada com o
serviço e os bairros e ruas serão
avisados previamente pelas re-
des sociais do município e tam-
bém por meio de carro de som.
Dúvidas pelo telefone 3456 –
3924 (Departamento de Água e
Esgoto de Iracemápolis).
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Município inicia dedetização
e Centro é o primeiro bairro

Divulgação

Serviços de dedetização serão iniciados no Centro de Iracemápolis
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Vereador homenageia escola por conquista de prêmio ambiental
O vereador Pedro Kawai

(PSDB) ocupou a tribuna da Câ-
mara, durante a 43ª reunião ordi-
nária, realizada nesta segunda-fei-
ra (8), para agradecer a aprovação
da moção de aplausos 237/2021,
que parabeniza a Escola Estadual
Sud Mennucci pela conquista da pri-
meira colocação no 29º Prêmio Ar-
celorMittal de Meio Ambiente, cujo
tema foi “O Desafio do Lixo - Como
Podemos ser mais Sustentáveis?”

A escola, que disputou com
outras 41 unidades municipais e
estaduais, conquistou o prêmio com

o projeto de uma trituradora de
materiais recicláveis, criada sob
a orientação das professoras
Flaviana Oliveira Pereira, Cris-
thiane Pereira Saraiva Nunes,
Camila Huffenbaecher Pinheiro
e Janaína Aparecida Ramos Ro-
drigues, além da diretora da es-
cola, Márcia Aparecida Vieira.

Em seu discurso de agradeci-
mento aos vereadores e vereadoras
que aprovaram a sua propositura,
Kawai enfatizou a importância do
PEI (Programa de Ensino Integral),
projeto exitoso do governo paulista,

segundo o parlamentar, que esco-
lheu Piracicaba como cidade-piloto
para a implantação em sua totali-
dade. “O período integral vem para
somar na defesa das nossas crian-
ças e adolescentes”, observou.

Segundo ele, a dedicação dos
professores, e demais trabalhado-
res da educação, e a permanên-
cia dos alunos em período inte-
gral nas escolas são fatores que
favorecem conquistas como este
prêmio. “A educação, o esporte e a
cultura são os caminhos mais pro-
váveis para a construção de uma

sociedade melhor e, sobretudo,
mais consciente de seu papel cida-
dão e da importância da preserva-
ção do meio ambiente”, completou.

O vereador lembrou que, re-
centemente, também concedeu
outras homenagens a estudantes
e escolas, por conquistas e parti-
cipações vitoriosas em eventos
como as olimpíadas de matemá-
tica e de astronomia, o que, se-
gundo ele, comprova a importân-
cia da educação e do ensino inte-
gral para a formação intelectual
e cidadão dessa nova geração.
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Moção aplaude "Dia de
Princesa" para mulheres
lutando contra o câncer

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou na noite desta se-
gunda-feira a moção 240/2021, de
autoria da vereadora Ana Pavão
(PL), e que aplaude a unidade
franqueada do ateliê de beleza
"Além do Olhar" pela realização
da campanha mensal "Dia de
Princesa", que oferece serviços de
embelezamento gratuitos para pa-
cientes em tratamento oncológico.

Segundo texto da propositu-
ra, "as primeiras pacientes pre-
senteadas com a experiência
“Além do Olhar” são atendidas
pelo Centro do Câncer da Santa
Casa de Piracicaba (Cecan)". O
texto destaca, ainda, que o dia
de princesa "tem o foco voltado
a ascensão da beleza, autoesti-
ma, e proporcionar momentos de
bem-estar às mulheres que en-
frentam um tratamento contra
o câncer, gratuitamente para pa-

cientes das entidades parceiras".
"Os paciente com câncer preci-
sam de cuidados, e esse institu-
to as tratou com grande serie-
dade, humanização e carinho, e
não podíamos deixar de agrade-
ce-los", disse a autora da propo-
situra aos justificar o voto.

A propositura também reco-
nhece o trabalho dos proprietário
da loja, inaugurada em abril, por
Greice Lourentino, Kátia Reis, Fran-
ciele Carvalho e Edgard Reis. "Mes-
mo em meio a pandemia, podemos
dizer que a iniciativa tem sido um
sucesso, além de ser um Ateliê que
oferece uma gama de serviços, dos
mais variados, com cuidados da
cabeça aos pés, dedica-se a um
atendimento humanizado", ressal-
ta o texto da moção de aplausos
aprovada nesta segunda-feira.

 A homenagem será entre-
gue em data a ser definida.

O projeto de lei 156/2021, do
vereador André Bandeira
(PSDB), denominou de “Geraldo
Bizuti” o prolongamento de via
pública no loteamento Uninorte
Ipezinho, no bairro Capim Fino/
Água Santa, na região Norte do
Município. A propositura foi
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PL denomina de “Geraldo Bizuti” prolongamento de via no bairro
aprovada na noite desta segun-
da-feira (8), durante a 43ª reu-
nião ordinária da Câmara.

Na justificativa, o parla-
mentar detalha que o projeto
de lei foi apresentado após sua
tentativa de denominar a rua
2 do Uninorte Ipezinho de “Al-

cides Calderan”. Em resposta,
o Setor de Cadastro Técnico da
Secretaria Municipal de Finan-
ças destacou que a via pública
já havia sido denominada an-
teriormente de “Geraldo Bizu-
ti”, conforme a Lei 5.439/2004.

Sendo assim, o vereador pe-

diu a retirada do projeto de lei
60/2021 e decidiu apresentar a
propositura para fins de regu-
larização da via. “Oportuna-
mente, apresentaremos um
novo projeto homenageando a
memória do senhor Alcides Cal-
deran”, destacou Bandeira.



A13
A Tribuna Piracicabana
Quarta-feira, 10 de novembro de 2021

FALECIMENTOS

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-
nual ou com motor – R$ 700,00

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00

- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00

- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00

Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

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

TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, sala, área de ser-
viço e 1 vaga coberta. Contato (19)
983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PI-
RACICABA - com 5 cômodos mais
quarto para passar roupa, lavan-
deria cobertura mais quarto de
ferramentas. Piscina infantil, ter-
reno medindo 20 X 25 mts. Tratar
fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------

VENDE-SE imóvel em  SÃO PE-
DRO, com 2 casas, cada com 2
dorm, sala, coz, wc, gar. (19)
3372-9484 e (19) 99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

VENDE-SE carro Corolla 2005,
gasolina, super econômico, ma-
nual, completo, impecável. Tra-
tar  pe lo  ce lu lar  (19)  9 .9705-
5588. Valor: R$ 22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE  chevro le t  c lass ic
2013 com 4 portas 15000+ as-
sumir parcelas - maiores infor-
mações 19 991911944.
------------------------------------------
VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
------------------------------------------
VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------

ASSOCIAÇÃO HEISEI DE JUDÔ E ARTES MARCIAIS - AHJA

CNPJ nº 13.465.049/0001-61

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Aos 10/06/2021, às 09:00 horas, na sede da
Associação na Rua Luiz Rodrigues de Moraes, nº 393, Bairro
São Judas, Piracicaba/SP, CEP 13.416-254; com número de
associados suficiente; Composição da Mesa: Eliete Mattos Fro-
ta de Souza, brasileira, casada, professora, RG nº 4.797.354-7
SSP/SP, CPF nº 248.324.658-30, residente e domiciliada na Rua
Padre José Conceição Meirelles, 30 - Vila Independência - CEP
13418-390 esta convidou a mim, Daniel de Mattos Hofling, bra-
sileiro, casado, professor, RG nº 26.803.048-0 SSP/SP, CPF nº
177.736.338-19, residente e domiciliado na Rua Barão de Pira-
cicamirim, 1645 apartamento 112, Bairro São Judas, Piracica-
ba/SP, CEP 13418-360 como Secretário; Convocação: publica-
do no Jornal A Tribuna Piracicabana em 25/05/2021 na página
A11; Ordem do Dia: aprovação da dissolução e extinção da as-
sociação; Deliberações: submeteu à votação da proposta de
dissolução e extinção da associação, já previamente discuti-
dos, que foi imediatamente aprovado por unanimidade ficando
já determinado que o Presidente, Sr. Marcel Scarpari de Mat-
tos, brasileiro, solteiro, estudante universitário, portador da
cédula de identidade RG nº 47.408.420-6 SSP/SP e do CPF nº
409.876.028-29, residente e domiciliado na Rua Luiz Razera,
317, Bairro Nova América, Piracicaba/SP CEP 13417-530, será
o liquidante, que se prontificou também de ficar como res-
ponsável pela guarda de toda a documentação desta associ-
ação pelo prazo legal. Apurou-se a liquidação, e ficou eviden-
ciado que não existe ativo e nem passivo, assim sendo fica
realizado a liquidação do patrimônio; Encerramento e Aprova-
ção da Ata: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer
outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi
aprovada e assinada pelo Secretário e pelo Presidente.

SRA. APARECIDA CASTRO DA
SILVA faleceu anteontem, na
cidade de Charqueada/SP,
contava 84 anos, filha dos fi-
nados Sr. João Castro e da
Sra. Maria Rosa Castro, era
viúva do Sr. Gelson Alves da
Silva; deixa os filhos: Linder-
berg Alves da Silva Cassiano;
Paulo Sergio Alves da Silva,
casado com a Sra. Daniela
Aparecida Penteado da Silva;
Claudia Alves da Silva; Silva-
na Alves da Silva Garcia, ca-
sada com o Sr. Benedito Re-
ginaldo Caparrol Garcia; Sil-
via Alves da Silva Guilherme,
casada com o Sr. Luiz Doni-
zeti Guilherme e Rosangela
Alves da Silva Araújo, já fale-
cida. Deixa irmã, sobrinhos,
netos, bisnetos, demais fami-
liares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o  fé re t ro  às
10h00 do Velório do Cemité-
rio Municipal de Charqueada/
SP, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JORGE BRUGNARO fale-
ceu anteontem, nesta cidade,
contava 79 anos, filho dos fi-
nados Sr. Felipe Brugnaro e
da Sra. Francisca Maria Brug-
naro, era casado com a Sra.
Teresinha Eugenio Brugnaro;
deixa os filhos: Amarildo Apa-
recido Brugnaro, casado com
a Sra. Maria Helena Brugnaro;
Ariovaldo Felipe Brugnaro,
deixando viúva a Sra. Fabiana
Rossi Brugnaro; Alessandro
Felipe Brugnaro, casado com
a Sra. Simone Del lacoleta
Brugnaro; Adriano Alfredo
Brugnaro; Solange Aparecida
Brugnaro Dala Antonia, viúva
do Sr. Antonio Izidoro Dala An-
tonia; Sonia Regina Brugnaro
Menegali, casada com o Sr.
Ademir Menegali; Sandra Ma-
ria Brugnaro, casada com o Sr.

Sergio Fernando Pifano e Si-
mone Cristina Brugnaro, casa-
da com o Sr. Luis Antonio Nas-
cimento. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o
féretro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ILDA TERESA FORRONI
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 82 anos, filha dos
finados Sr. Paulo Misquiatti e
da Sra. Maria Brieda Misquiat-
ti, era viúva do Sr. Antonio For-
roni; deixa os filhos: Luis An-
tonio Forroni, casado com a
Sra. Maria Helena de Oliveira
Forroni; Maria Helena Forroni
Paspardeli, viúva do Sr. João
Paspardeli; João Carlos For-
roni; Beatriz Forroni Martins,
casada com o Sr. Jose Bento
Martins; Ilson Forroni, casado
com a Sra. Ivani Forroni; Syd-
ney Forroni; Renato Forroni, já
falecido e Antonio Marcelino
Forroni, casado com a Sra.
Luzia dos Reis Fidelis da Sil-
va. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saido o féretro às
16h00 do Velório de Rio das
Pedras/SP, para o Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. EDELEUSA ALVES DIAS
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 66 anos, filha dos fi-
nados Sr. Amaro Alves Dias e
da Sra. Maria Campelo Dias;
deixa os filhos: Claudinei Ho-
norio de Souza; Mauricio Hono-
rio de Souza; Patricia Honorio
Souza de Sa, casada com o Sr.
Aelson Jose de Sa; Beatriz Ho-
norio de Souza, casada com o

Sr. Fabiano da Silva Paiva e
Juliana Honorio de Souza. Dei-
xa netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h30
da sala 02 do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. NELSON BEZERRA faleceu
anteontem, nesta cidade, con-
tava 63 anos, filho do Sr. João
Bezerra, já falecido e da Sra.
Thereza Maria de Jesus Bezer-
ra, era casado com a Sra. Maria
Candida de Fatima Bezerra;
deixa os filhos: Erica Maria Be-
zerra Rocha, casada com o Sr.
Rogerio dos Santos Rocha;
Hercules Cristino Bezerra; Alex
Alberto Bezerra, casado com a
sra. Giseli Martins Bezerra e
Thiago Antonio Bezerra. Deixa
netos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 17h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério da Vila
Rezende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOÃO PAES DE MELO fa-
leceu ontem, nesta cidade,
contava 74 anos, filho dos fi-
nados Sr. Joaquim Paes de
Melo e da Sra. Clarinda Luiza
da Conceição, era casado com
a Sra. Maria Luiza Melo; deixa
os filhos: Daniel Paes de Melo,
casado com a Sra. Ana Paula
de Almeida Melo; Rodrigo
Paes de Melo e Aparecida Re-
gina Ferreira da Silva, viúva do
Sr. Jose Ferreira da Silva Fi-
lho. Deixa netos, demais fami-
liares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala “03” do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-

zende para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO INACIO DE PAU-
LA FILHO faleceu ontem, na ci-
dade de Sorocaba/SP, contava
59 anos, filho do Sr. Antonio Ina-
cio de Paula e da Sra. Margari-
da Batista, já falecida. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será reali-
zado hoje, às 10h00 no Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

GUILHERME RESENDE DO
NASCIMENTO faleceu anteon-
tem, na cidade de São Pedro
– SP, contava 24 anos, filho do
Sr. Roberto Carlos Custodio
do Nascimento e da Sra. Ni-
cea de Souza Resende; deixa
o filho: Caique, demais famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado amanhã,
saindo o féretro às 10h00 do
Velório do Cemitério Municipal
da Cidade de Volta Redonda –
RJ, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE EUSEBIO DA SILVA
FILHO faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 81 anos, filho da
Sra. Ana Maria de Jesus, já fa-
lecida, era casado com a Sra.
Rosimeire Aparecida Bicudo da
Silva; deixa os filhos: Lucrecia
Elesbao da Silva; Isis Elesbao
da Silva; Midiam Elesbao da
Silva; Paulo Henrique Bicudo da
Silva e Daiane Maiara Celino.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 da sala “A” do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para o Cemité-
rio Municipal de Charqueada/
SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. DIVA NEGRETTI FLORIDA
faleceu ontem na cidade de
Piracicaba aos 84 anos de
idade e era viúva do Sr. Moa-
cyr Florida. Era filha Sr. João
Negretti e da Sra. Maria Ma-
gotti, ambos falecidos. Deixa
uma filha:  Tania Aparecida
Florida Fernandes, já faleci-
da. Deixa netas, netos, bisne-
tos, parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem
as 17:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de - Sala 05 para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ADAIR PIRES DE ABREU
faleceu ontem na cidade de Rio
das Pedras, aos 98 anos de
idade e era viúva do Sr. Carlos
de Abreu. Era filha do Sr. Joa-
quim Antônio Pires e da Sra.
Maria Augusta Pires, ambos fa-

lecidos. Deixa os filhos: Carlos
Sergio de Abreu casado com
Rosangela Cristina P. De Abreu
e Paulo Roberto de Abreu.  Dei-
xa netos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem ás 17:00 hs,
saindo a urna mortuária do
Velório Municipal de Rio das
Pedras, seguindo para o Ce-
mitério Municipal naquela lo-
calidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. EDNA MARIA MICHELOT-
TO MONTANHERE faleceu no
dia 06/11na cidade de São Pe-
dro aos 73 anos de idade e era
viúva do Sr. Mario Montanhere
Neto. Era filha do finados Sr.
Horacio Michelotto e da Sra.
Adelaide Scaranello Michelot-
to. Deixa os filhos: Mario Juni-
or, Marcia e Marcos Jose (fale-
cido). Deixa netos, demais pa-

rentes e amigos. O seu sepul-
tamento deu se dia 07/11 ás
10:30 hs saindo a urna mor-
tuária do Velório Memorial
Bom Jesus –Sala 1 seguindo
para o Cemitério daquela lo-
calidade onde foi inumada em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. PEDRO ANTONIO CARRA-
RA faleceu no dia 08/11 na ci-
dade de São Pedro aos 61 anos
de idade e era casado com a
Sra. Maria do Carmo Aparecida
Santos Carrara. Era filho dos
finados Sr. Antonio Pedro Car-
rara e da Sra. Iolanda Pereira
Carrara. Deixa as filhas: Laris-
sa e Livia. Deixa neto, demais
parentes e amigos. O seu se-
pultamento deu se dia 08/11 ás
13:00 hs saindo a urna mortu-
ária do Velório Memorial Bom
Jesus – sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal daquela
localidade onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. AUREA NEGRETTI faleceu
no dia 08/11 na cidade de São
Pedro aos 104 anos de idade e
era filha dos finados Sr.Roque
Negretti e da Sra.Emma Papa-
rotto .Deixa os filhos: José Au-
benito de Sousa casado com
Soeli Aparecida Bissoli de Sou-

sa ,Rita de Cassia de Sousa
Fischer casada com José Neil-
son Fischer e Maria Aparecida
de Sousa Tomazielo(falecida)
.Deixa netos ,bisnetos e demais
parentes.O seu corpo foi trans-
ladado para a cidade de Piraci-
caba e o seu sepultamento deu
se ontem ás 11:00 hs saindo a
urna mortuária do Velório Par-
que da Ressurreição –sala “A”
seguindo para o Cemitério da-
quela localidade onde foi inuma-
da em jazigo da família .(GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS )

SRA. NILVA ANTONIA DELIBE-
RALI SITOLIN faleceu ontem na
cidade de Rio Claro/SP, aos
79 anos de idade. Era casada
com o Sr. Orivaldo Jacob Sito-
lin. Era Filha da Sra. Zulmira
Calegaro Deliberali e do Sr.
Pedro Deliberali. Deixa os fi-
lhos: Valdenice casada com
Ednelson; Viviani casada com
Fabiano; Vander casado com
Fabiana. Deixa também netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. O seu sepultamento
ontem às 17:00 hs  saindo a
urna mortuária do Velório Mu-
nicipal de Ipeúna/SP seguin-
do para o Cemitério Santa Te-
rezinha - Ipeúna/SP para refe-
rida necrópole, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

LINEAR ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME torna público
que requereu junto a SEDEMA - Secretaria Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente de Piracicaba de forma concomitan-
te a Licença Prévia e Instalação para a atividade de fabrica-
ção de esquadrias de metal, localizado na Av. Pasteur, nº
252, bairro Areião, município de Piracicaba.
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