LEGENDAS — 1
A questão das legendas
para as candidaturas, pelo menos no Brasil, é mais complicada do que o presidente Jair
Messias Bolsonaro (sem partido) e seus filhos imaginam. O
político tem a legenda, por exemplo, para deputado federal, ou senador ou deputado estadual, mas
não manda no partido. E quem
manda no partido dá legenda
para quem deseja, através de decisão da Comissão Executiva.
LEGENDAS — 2
O caso do presidente Jair,
que saiu do PSL que lhe foi dado
ou emprestado, ou vendido, para
ser candidato ao Palácio do Planalto em 2018, agora é diferente.
Já que saiu da legenda, precisa
de um outro partido para ser candidato. E será aceito se a Comissão Executiva (leia-se presidente)
autorizar entrar na legenda e ser
candidato. Não é também simples
como pensam os Bolsonaro.
LEGENDAS — 3
Para ter legenda garantida
num partido, é preciso dominar
em vários Estados, ter Comissões Provisórias, Diretórios, enfim, há uma exigência que, talvez, o presidente Jair não pensou, apesar de tanta experiência. Em resumo: se não tiver um
partido que o aceite, Sua Excelência pode ficar fora do pleito
eleitoral de 2022, o que não é bom
para a Democracia. Precisamos
de disputa em todos os níveis.

NA EUROPA
O ex-presidente Lula (PT, de
cujo partido nunca saiu), num
giro pela Europa, está fazendo
sua campanha de fora para dentro, sendo recebido, lá fora, por
líderes de várias Nações e, dessa
forma, costurando a sua caminhada para o Palácio do Planalto em 2022 (terá que disputar
com Bolsonaro). Está indo bem
o entendimento para conversar
com o ex-governador Geraldo
Alckmin (ainda no PSDB), e construir seu candidato a vice. Formam, assim, uma boa dobradinha, mas, para Guilherme Boulos
(Psol), “é fumaça, não vai vingar”.
FRANCYS
O militante partidário Francys Almeida (leia-se PCdoB) conta que, das oito disputas em condomínios, perdeu duas e venceu
seis. Síndico profissional, bacharel em Direito fazendo exames
para inscrição na OAB, Francys
continua como um dos jovens
políticos em Piracicaba que deseja o debate, o enfrentamento partidário, a disputa eleitoral. Por
isso, apresentou-se como pré-candidato a governador do Estado
pelo PCdoB. Mas é certo que sairá candidato a deputado federal.
ADVERSÁRIOS
Os adversários de Francys Almeida (PCdoB) não lhe dão trégua.
Há vários inquéritos que apuram
problemas de desentendimentos
em condomínios, especialmente o
caso da agressão que sofreu de um
funcionário dos Correios. Questão
de tempo para ver o certo e o errado. O vereador Cássio Fala Pira
(PL) comemora um acordo na Justiça e recebe seiscentos reais por mês
do comunista Francys Almeida.
Edição: 16 páginas
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PROFESSORES
Assembleia reuniu professores de diversas regiões do Estado de São Paulo, sexta-feira (12), na
Praça da República, em São Paulo, aprovando um amplo calendário de ações e lutas em favor do magistério, sob a coordenação da presidenta da Apeoesp, deputada estadual Professora Bebel (PT). A5

Comdef abre inscrições para
membros da sociedade civil
Inscrições podem ser feitas até o dia 10 de dezembro; é o Conselho Municipal
de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa com Deficiência
O Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento
da Pessoa com Deficiência (Comdef) está com inscrições abertas
para representantes da sociedade
civil, para gestão de 2022 a 2023.
Para se candidatar ao Comdef, o
interessado deve ser pessoa com
deficiência e/ou possuir representatividade, em nível municipal, junto às pessoas com deficiência; ou
ter efetiva atuação relativa à defesa dos direitos das pessoas com

deficiência; ou representar movimento, entidade, organização popular ou OSC ligados às pessoas
com deficiência, ou que as representem ou possuam em suas estruturas setores destinados ao atendimento de pessoas com deficiência.
INSCRIÇÕES — As inscrições estão abertas até 10 de dezembro, e são realizadas mediante apresentação da ficha de inscrição preenchida, acompanhada da cópia
dos documentos (CPF, RG e comDivulgação

V

dar 5 mil cestas de Natal para famílias de Piracicaba e região, além
de pessoas atendidas pela Pastoral
Diocesana da Criança. As doações
poderão ser feitas de forma simples, sem sair de casa. Basta fazer
um PIX ou transferência bancária
de R$ 95 para a empresa São Paulo Cestas, que também é parceira
da iniciativa, e depois enviar o
comprovante por WhatsApp. A6
Divulgação

É lamentável isso, numa civilização moderna como a nossa.

Há, ainda,
quem busque o
lawfare para o
fim de quem
pensa diferente
"A liberdade não é um luxo
dos tempos de bonança; é, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições”, ensina Rui Barbosa, que também
ilustrou o que é lutar: "Maior
que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado!" Luto e continuarei lutando.
Vou e vamos continuar lutando pela Democracia, pelo Estado de Direito, pelas instituições,
sempre em busca de justiça.
———
Francys Almeida, bacharel em Direito, síndico
profissional, militante
partidário em Piracicaba

GOVERNO DE SP LANÇA
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By Elson
de Belém
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ções e acesso ao edital na Casa
dos Conselhos: 19 3434-0461 /
conselhos.piracicaba.sp.gov.br
COMDEF — O Comdef é um
grupo composto por membros da
sociedade civil e do Poder Executivo Municipal, responsável, principalmente, por zelar, propor e
acompanhar para efetiva implantação da política municipal para
integração da pessoa com deficiência e pelo sistema descentralizado e
participativo da defesa de direitos.

Campanha de Natal da Diocese
quer cestas a cinco mil famílias
A Diocese de Piracicaba e o
projeto Exército de Formiguinhas,
com apoio do Simespi (Sindicato
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições
de Piracicaba, Saltinho e Rio das
Pedras), lançaram na manhã de
terça (16) a campanha solidária
“Feliz Natal com comida no prato!”. A iniciativa pretende arreca-

Redes que
condenam

irou algo corriqueiro ver
julgamentos em série nas
redes sociais, e esse fenômeno transforma o brasileiro médio em "especialista" no Direito.
"Uma condenação injusta
é fruto de uma série de fatores",
diz a advogada Flávia Rahal,
diretora do Innocence Project
Brasil, quando não se respeita o
devido processo legal, aumentando a politização da justiça e
a judicialização da política.
Esse é um tema trataremos
em outra oportunidade, com
mais profundidade, mas que é,
inclusive, motivo da instabilidade política que vivemos no País,
na ânsia de se condenar figuras
sem observação às normas.
A separação dos poderes dá
ao Judiciário a prerrogativa de
avaliar o mérito e julgar questões. A célebre frase do Barão
de Montesquieu é precisa: "A
injustiça que se faz a um é uma
ameaça que se faz a todos."
Perseguição, ameaças, ilação,
polêmica — não é em absoluto forma de se fazer justiça e, principalmente, usar a justiça como instrumento de vingança ou política.
O Estado Democrático de
Direito assegura "erga omnes",
a ampla defesa. Ainda assim, há
quem busque o lawfare para dar
o fim em quem pensa diferente.

provante de residência), e/ou indicações da direção de movimento,
entidade ou organização, também
acompanhadas dos documentos
pessoais do indicado. A ficha de inscrição e documentação deverão ser
encaminhadas, até o prazo determinado, para: comdef@piracicaba.
sp.gov.br, ou entregues na Casa dos
Conselhos situada à rua Joaquim
André, 895, de segunda à sextafeira, das 8h30 às 11h30 e das
13h30 às 16h30. Mais informa-
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NA JOSÉ ROMÃO — Aluna
Nicole Melega Pires, e A dubladora Nathália Seppelfeld

Feres, durante encontro na
Escola Estadual José Romão, sexta-feira (12). A4

DIA NACIONAL DA UMBANDA — Comemoração
foi segunda-feira (15) e

vários terreiros se reuniram para um ato de fé,
paz e fraternidade. A10

A Tribuna Piracicabana
A2
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Eleições na OAB-SP
Almir Pazzianotto
Pinto

A

lguém colocou
na internet filmete do comício
promovido em favor
da reeleição do Dr.
Caio Augusto Silva
dos Santos, presidente
da seção paulista da
Ordem dos Advogados do Brasil.
Sou detentor da inscrição nº
13.050 deferida em 8 de maio de
1962. O registro provisório data
de 4 de abril de 1961. Fui solicitador acadêmico. Estive afastado
da OAB entre março de 1983 e
março de 2002, para exercer os
cargos de Secretário do Trabalho
do Estado de São Paulo, de Ministro do Trabalho e de Ministro
do Tribunal Superior do Trabalho. Voltei à advocacia após me
aposentar e cumprir o período legal de quarentena. Tenho, portanto, condições e o direito de me
manifestar sobre a Ordem, com o
propósito de contribuir para a
recuperação do prestígio perdido.
O maior partido político nacional é a Ordem dos Advogados do
Brasil. No Estado de São Paulo congrega 318.611 afiliados, distribuídos em 239 subseções. No Brasil o
número ultrapassa a um milhão e
cresce à razão de 20% ao ano. Cerca de 2/3 dos advogados, ou 60%,
são profissionais liberais. Atuam
com autonomia. Os escritórios de
advocacia associam ou empregam 27%. São servidores públicos cerca de 6% e 4% integram
departamentos jurídicos de empresas. Os dados recolhidos pelo
instituto de pesquisa DataFolha
podem ser inexatos, mas dão ideia
bastante próxima da realidade.
Nenhum outro partido a ela
se assemelha em quantidade de
inscritos, com a diferença, porém,
de que nos partidos, sindicatos e
associações religiosas, a afiliação
é voluntária pois prevalece o princípio da liberdade de associação,
inscrito no Art. 5º, XVII, da Lei
Fundamental. Ao advogado, todavia, é impossível exercer a profissão sem registro na OAB, a quem
a lei assegura a prerrogativa de
cobrar uma espécie de Imposto
Sindical ou Contribuição Obrigatória. Destarte, guardadas as diferenças, a Ordem é um grande
partido ou sindicato profissional,
com afiliados compulsórios.
A proliferação de faculdades
trouxe como resultado a inflação
do número de advogados; a inflação provocou o aviltamento da
profissão, refletido na desvalorização do trabalho e dos honorários. A concorrência é feroz e à
base da redução dos preços. Por
outro lado, temos o eterno problema da morosidade, sobre a
qual dizia Rui Barbosa, na célebre e pouco lembrada Oração aos
Moços: “Nada se leva menos em
conta, na judicatura, a uma boafé de ofício que o vezo de tardança nos despachos e sentenças”.
A morosidade vem à memória estimulada pela PEC dos Precatórios, ou PEC do Calote. Em
defesa dos credores humilhados

não se ouve uma só voz
fora da imprensa livre
e de deputados e senadores respeitadores do
mandato popular. O
Art. 100 da Constituição de 1988 teve a redação original violentada por sucessivas
emendas, para favorecer os cofres públicos e,
por tabela, alimentar balcões de negócios. Multiplicam-se os escritórios especializados na compra a preços vis dos títulos de dívidas judiciais das Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distritais e Municipais. Basta pesquisar a internet.

Nas atuais
circunstâncias,
para ser coerente
com tudo que
defendo, votarei
na advogada
P atrícia V
anzolini
Vanzolini
É supérfluo registrar que o
Brasil enfrenta crise política, jurídica, econômica, sanitária e
cultural sem precedentes. Crise
herdada do regime militar e que
se aprofundou desde 1988. Um
dos reflexos da crise consiste no
descrédito da Constituição, submetida a intermináveis remendos, cujos resultados são conhecidos. Vivemos, como no caso
dos precatórios, ao remendo
dos remendos, com o objetivo de
lograr indefesos credores.
Diante de tudo, a Ordem dos
Advogados do Brasil seconserva
em obsequioso silêncio. Veja-se o
caso dos moradores de rua, encontrados em quantidade na
Praça da Sé, na Praça Clóvis, no
Pátio do Colégio, nas avenidas,
sob pontes e viadutos. O que faz
a OAB, de objetivo, para lhes assegurar “a cidadania e a dignidade da pessoa humana”, fundamentos do Estado democrático
de direito (Art. 1º, II e III).
A rigor, nem os advogados a
OAB prestigia, pois aceita a proliferação de cursos de baixa qualidade e não zela pelo mercado de trabalho. Temos hoje a classe dos “audiencistas”, neologismo criado no
interior da profissão, pagos à razão de R$ 35,00 por audiência.
Em princípio sou contra a reeleição, salvo quando inscrita uma
única chapa. Não é o caso do pleito
que se avizinha. Vivemos rico período de rejeição ao machismo e às
discriminações. A OAB de São Paulo
nunca teve representante do sexo
feminino na presidência. Não, porém, por falta de mulheres qualificadas para o cargo. Nas atuais
circunstâncias, para ser coerente
com tudo que defendo, votarei na
advogada Patrícia Vanzolini.
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST);
autor dos livros A Falsa República e 30 Anos
de Crise 1988-2018

Prevenção
Thais S. Rodrigues

S

egundo a OMS
(Ordem Mundial
da Saúde), os cuidados paliativos são
um conjunto de cuidados feitos para a pessoa que sofre de uma
doença grave ou incurável, com o objetivo de
aliviar o sofrimento, melhorando
o bem-estar e a qualidade de vida.
Esses cuidados acontecem
por meio da prevenção e alívio do
sofrimento, com o controle dos
sintomas e da dor, buscando oferecer bem-estar ao paciente durante o período de assistência.
Os tipos de cuidados envolvidos podem ser físicos, psicológicos, sociais e espirituais.
Estes cuidados são oferecidos
por uma equipe de vários profissionais, como médicos, enfermei-

ros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, entre outros.
A equipe estará
com o paciente e sua
família em todas as
etapas da doença,
independentemente
de sua evolução.
O importante é
que todos se sintam
acolhidos e amparados nesse
momento tão difícil.

Os tipos de
cuidados podem
ser físicos,
psicológicos,
sociais e
espirituais
———
Thaís S. Rodrigues,
fisioterapeuta
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A ancestralidade que pulsa
Adelino Francisco
de Oliveira

N

o final somos
todos filhos de
mãe África.
Há uma ancestralidade profunda que pulsa na humanidade em
seu conjunto. Dizer
que a África se situa
na gênese, na origem mais remota da espécie humana é uma verdade antropológica. Mas é preciso entender agora como a mesma África das origens de todos
os povos se tornou o destino
manifesto da humanidade.
Nós, pretos e pretas, trazemos essa ancestralidade na pele,
demarcando nossa corporeidade, compondo nossa experiência fenomenológica mais imediata no mundo, em uma história
de dores, lutas, resistências,
mas também de muita vida e
dignidade. Em um reducionismo enlouquecedor, próprio de
sociedades superficiais, a cor da
pele, delineando todo racismo e
preconceito, acabou por definir
a dinâmica das relações cotidi-

anas e mesmo das estruturas sociais.
Mas é fundamental dizer que a ancestralidade carrega um
sentido que ultrapassa em muito a dimensão da corporeidade.
Há uma memória ancestral, que denota
uma sabedoria perene
e profunda na maneira de interpretar e pensar a própria existência. Essa sabedoria ancestral
está registrada na ciência, na
mística, nos mitos, na religiosidade, nas tradições orais, nos
ritmos e cantigas mais tradicionais, nas rodas circulares.
Lembro-me, por exemplo, de
minha mãe, Paula, que, assumindo a função de griote (griô) sempre tinha uma história – resquícios da tradição oral – cheia de
sentidos e valores morais para
contar diante das situações desafiadoras do cotidiano. Quando eu estava abatido, por tanto
bullying em relação ao meu cabelo, dona Paula, com sabedoria
e ternura, falava sobre meu tioavô Lucas, que ficava penteando

Essa
ancestralidade
que pulsa
descortina-se
como o caminho
de reencontro de
nossa humanidade
perdida
e ajeitando o cabelo, da mesma
maneira que eu fazia. Ela ensinava que a cor de pele, o tipo de
cabelo, a sonoridade da voz, o jeito de olhar e até a esperança no
viver guardavam uma história
familiar. Nunca caminhávamos
sozinhos, pois nossos ancestrais
estavam vivos e presentes em nós.
Antes da minha mãe assumir o lugar naquele matriarcado, contávamos com as avós,
mulheres negras, potentes, cheias de sabedoria, sempre com
uma narrativa de esperança, capaz de explicar os dilemas da
existência. As mais velhas desfrutavam de um lugar de dignidade em todos os encontros da
família, em cada conversa que
fazia memória da força de suas

trajetórias. Compreender-se fazendo parte dessa história era
como que um antídoto contra o
desprezo socialmente produzido
pelo racismo. Apesar de todo
preconceito, tínhamos um lugar
no mundo, uma ancestralidade.
Diante do desespero de
um mundo vazio, cindido, carente e desencontrado na esterilidade do materialismo, talvez as sociedades colonizadas
percebam a tempo como retornar à fonte originária, voltando-se para mãe África em busca da riqueza mais preciosa,
que é a vida cheia de sentido e
esperança. Essa ancestralidade que pulsa descortina-se
como o caminho de reencontro
de nossa humanidade perdida.
A esperança vem da África!
———
Adelino Francisco de Oliveira, Doutor em Filosofia. Mestre em Ciências
da Religião; Professor no
Instituto Federal, campus Piracicaba; adelino.
oliveira@ifsp.edu.br;
@Prof_Adelino_;
professor_adelino

A noção de pecado para a formação do caráter

E

m 2015, David
Brooks, colunista do The
New York Times, publicou The Road to
Character (em português, “O caminho para
o caráter”), livro magistral que aborda o
modo como a sociedade contemporânea
concebe o conceito de pecado.
Brooks, apesar de não se considerar religioso, defende a ideia de
que a noção de pecado é essencial
para que se tenha uma visão honesta da natureza humana.
Segundo o colunista, “hoje
a palavra “pecado” perdeu o
poder e fantástica intensidade.
É geralmente mais usada no

contexto de sobremesas que engordam. A
maior parte das pessoas nas suas conversas
cotidianas não fala
muito sobre o pecado
individual”. Infelizmente, a ausência da
noção de pecado individual reflete na má
construção do nosso
caráter. Isso porque, de acordo
com a tradição da espiritualidade cristã -que se respalda na Bíblia Sagrada e no pensamento de
Agostinho -,o pecado é congênito
no ser humano. Logo, o mal não
se localiza em gênese, nas estruturas da sociedade - desigualdade,
opressão, racismo, e por aí adiante - mas dentro do peito humano.

A noção de
pecado não é
cara apenas ao
discurso religioso
Tal entendimento nos torna responsáveis diante de nossas ações, pois, desde tempos
imemoriais, as pessoas granjearam glória com grandes conquistas externas, porém construíram caráter lutando contra os seus pecados internos.
As pessoas tornam-se sólidas,
estáveis e dignas de respeito
próprio porque derrotaram ou
pelo menos lutaram contra os
seus “próprios demônios”.
Sendo assim, o conceito de
pecado é uma peça necessária

em nossa mobília mental e
com ele o método tradicional
de construir caráter é edificado. A noção de pecado não é
cara apenas ao discurso religioso; é também necessária
para o bom andamento das
relações sociais. Caso contrário, o mal tão presente no
mundo se banaliza, como já
nos alertara Hanna Arendt.
———
Rodolfo Capler, teólogo, escritor e pesquisador do Laboratório de Política,
Comportamento e
Mídia da Fundação
São Paulo/PUC-SP; email: rodolfocapler@
gmail.com/Instagram

Presidir a OAB-SP
Caio Augusto
Silva dos Santos

A

OAB-SP é um vetor de transformação para a
construção de uma sociedade mais justa e
para a verdadeira valorização da Advocacia. As propostas de
quem se dispõe a liderar a entidade, para a proteção dos advogados e advogadas e da cidadania, precisam estar acima de posições individuais e partidárias.
O grande objetivo é assegurar que a Ordem trabalhe pautada por questões que envolvam
o exercício da profissão, o acesso à justiça e a cidadania, e não
a questões que envolvam interesses de grupos específicos e de
governantes de plantão.
Nesses últimos três anos, a
Ordem passou por importantes e
revigorantes mudanças. Nossa
gestão implantou uma metodologia colaborativa, visando à melhoria de processos e procedimentos internos, evitando desperdícios de recursos e assegurando
que sejam investidos em ações
que promovam a valorização da
Advocacia. Por três anos consecutivos, e de maneira inédita, não
reajustamos a anuidade e isentamos as sociedades de advocacia
do pagamento das mesmas.
Nosso voto foi fundamental
para a implementação da paridade de gênero e para equidade
racial dentro dos quadros da
OAB. Não se trata de uma ques-

tão de escolha, mas
sim de certeza que a
pluralidade de gênero,
idade, religião, pontos
de vista, crença e raça
é o que nos conecta e
nos une. Desde 2019,
antes da regulamentação que determinou a
cota de 50%, cerca de
40% da composição do
nosso grupo são mulheres que
trabalham pela valorização e
fortalecimento da Advocacia.
Além da composição numérica, foram centenas de iniciativas, de ganhos nas prerrogativas e benefícios exclusivos, que
empoderam ainda mais a mulher
advogada paulista. Acreditamos
que a paridade de gênero em todas as áreas ocupa o mais alto
posto na busca de espaço, legitimidade, voz e protagonismo, em
busca pela completa igualdade e
equidade de oportunidades.
Realizamos uma série de
ações que valoriza a mulher advogada como a isenção da anuidade
para mulheres gestantes, adotantes ou em caso de interrupção natural da gestação, antigas e justas
reivindicações das advogadas.
Também contribuímos para a conquista da proibição do argumento
da legítima defesa da honra por
réus de feminicídio; criamos o
Auxílio Violência Doméstica para
a mulher advogada; asseguramos a possibilidade de as advogadas do Convênio da Assistência Judiciária pedirem a suspensão do recebimento de indicações
durante o período da gestação.

Descentralizar
é atender a
demandas
individuais e
coletivas; é
conf
iar
confiar
iar,, é unir
e conectar
E também o direito à licençamaternidade pelo prazo de seis
meses, estendido às adotantes.
Já nas questões de assistência social e inclusão das advogadas e advogados, pretendemos
implementar o Programa Anuidade Zero, no qual a Advocacia cadastrada no programa e que consumir em estabelecimentos conveniados à CAASP, acumulará
pontos que poderão ser convertidos em descontos e até zerar o
valor da anuidade da OAB SP.
Continuaremos a trabalhar
em defesa dos Direitos Humanos, diversidade e igualdade racial. Daremos continuidade às
ações afirmativas como instrumento de superação de preferências e exclusões, concretizando a
igualdade de oportunidades para
a Advocacia Negra de forma
transversal em todo sistema da
OAB SP ampliando as oportunidades junto às sociedades de advocacia, com a instituição de um
plano de incentivo e de ações específicas que busquem a concretização dos direitos protegidos e
discutidos pelas Nações Unidas.
Porém, a construção de
uma sociedade mais justa, igualitária e provida das mesmas

oportunidades passa pela transformação social de base. Por
isso, propomos mapear e viabilizar parcerias com organizações
de capacitação profissional de
jovens em vulnerabilidade social, com o objetivo de diminuir a
desigualdade e levar conhecimento sobre direitos constitucionais,
promovendo a consciência cidadã, aumentando oportunidades
e colaborando para uma verdadeira transformação social.
Uma das medidas de que
mais nos orgulhamos em nossa
gestão à frente da OAB SP foi a
descentralização e a concessão de
autonomia para as Subseções.
Pela primeira vez na história da
entidade todas as receitas e economias geradas pelas Subseções
passaram a ser administradas
por elas e não mais pela Seccional. Assim, a autonomia sobre
onde investir, como economizar,
o que implementar e o que mudar para aperfeiçoar e melhorar
o atendimento passaram a ser
baseadas nas realidades locais.
Descentralizar é atender a
demandas individuais e coletivas;
é confiar, é unir e conectar. A Ordem dos Advogados do Brasil não
é apenas uma entidade que zela
pelo exercício dessa profissão fundamental para a proteção do cidadão; é um patrimônio de toda a
sociedade paulista e brasileira.
———
Caio Augusto Silva dos
Santos, advogado,
presidente da OABSP, candidato à reeleição pela Chapa 11

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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Parabéns, Andaime!
Camilo Irineu
Quartarollo
DECISÃO
A atuação do Ministério
da Agricultura, (Mapa) e da
Embrapa durante a COP26 foi
fundamental para a manutenção das atividades do Grupo
de Trabalho Conjunto em Agricultura Koronivia no âmbito
da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O grupo tem por
objetivo promover os modelos
de agricultura sustentável a
serem disseminados pelo mundo para reduzir os efeitos das
mudanças climáticas no setor.
QUEIJOS
O Brasil conquistou 14 medalhas, entre ouro, prata e bronze, na 33ª edição do World Cheese Awards, na cidade de Oviedo, Espanha. Considerado o “Oscar do Queijo”, o campeonato
premiou com ouro dois queijos
brasileiros produzidos em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Federal (SIF):
Vale do Testo, da Pomerode Alimentos, e o Tipo Reblochon, produzido pelo Laticínio Serra das
Antas. Cerca de 40 queijos brasileiros competiram com outros
4 mil inscritos de todo o mundo.
RECURSOS E
PARCERIAS
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Tereza Cristina, anunciou a
destinação de até US$ 500 mil
para ações de combate à Peste
Suína Africana na República
Dominicana e no Haiti, países
onde a doença já foi detectada. Os recursos são do Programa de Parceria entre o Brasil e
o Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura (IICA) para Promoção da
Cooperação Técnica Sul-Sul Trilateral, gerenciada pela Agência Brasileira de Cooperação.
METANO
O Brasil já vem trabalhando com estratégias para reduzir a emissão de metano na pecuária do país. O tema foi abordado em coletiva de imprensa
realizada com o secretário de
Inovação, Desenvolvimento
Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fernando Camargo, e o presidente da
Embrapa, Celso Moretti. Na última semana, o Brasil foi uma
das nações que aderiram ao
compromisso global para redução das emissões de metano
durante a COP 26, em Glasgow.
SOROCABA
Os Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDR-CATI) e de
Defesa Agropecuária (EDACDA) receberam a visita do secretário de Agricultura e Abas-

tecimento do Estado de SP, Itamar Borges, e do secretário-executivo, Francisco Matturro. Durante a visita, a equipe pode conhecer agricultor familiar que
está recebendo crédito emergencial da Secretaria. Localizados
em Sorocaba, as unidades da
Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CATICDRS) e da Coordenadoria de
Defesa Agropecuária (CDA) atendem 19 municípios paulistas.
AGRO FRATERNO
O Agro Fraterno, iniciativa liderada pelo Sistema CNA/
Senar, pela Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB)
e pelas entidades do Instituto
Pensar Agropecuária (IPA),
completou 180 dias desde o lançamento oficial, em maio de
2021. A ideia que surgiu como
forma de corrente solidária para
ajudar as famílias mais necessitadas, atingidas pela crise gerada pela pandemia da Covid-19,
atingiu a marca de 533.969 (kg)
de alimentos e quase R$ 500
mil em recursos recebidos.
MEIO AMBIENTE
Líderes de 196 países se reuniram em Glasgow, no Reino
Unido, para a principal conferência climática do planeta, a COP26. Dentre os representantes brasileiros, os parlamentares da
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) levaram soluções e
estratégias para a mitigação das
mudanças climáticas. O deputado federal Zé Silva (SD-MG),
apresentou os projetos que tramitam no Congresso Nacional e
têm o intuito de beneficiar o setor produtivo e o meio ambiente.
ESCRITÓRIO
O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA), João Martins,
lançou, durante uma transmissão ao vivo, o novo escritório da
entidade em Singapura. Na
abertura da live, Martins afirmou que a escolha de Singapura para ter o segundo escritório
da Confederação no exterior resultou de uma análise aprofundada, que tem como objetivo
estabelecer a presença do agro
brasileiro no sudeste asiático.
INSUMOS
A alta nos insumos, especialmente nos fertilizantes e defensivos agrícolas, tem tirado o
sono dos agricultores paranaenses. Em todas as regiões do Estado, a história se repete. Com
os insumos da safra de verão
2021/22 e da safrinha de 2022
já garantidos, agora começa a
corrida para planejar a compra
de 2022/23. Só que os preços estão até 400% mais elevados.
(Com informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

D

entre as muitas peças do
Andaime a
mais marcante para
mim foi Lugar onde o
peixe para, cujo nome
remete ao nome próprio da cidade, Piracicaba, de minha existência desde a
infância. Tal peça é conhecida entre os artistas como O peixe. Éuma
peça muito rica e sintetiza em obra
a história afetiva e cultural de nossa gente. Os costumes e personagens do nosso cotidiano histórico
estão na peça A Romirda, filhos e
marido fazedores de pamonhas, a
Dita, vizinha curiosa que bisbilhota o negócio, figuras do folclore
integrado nas relações e tramas
da peça. Há uma relação afetiva
com os personagens concebidos e
interpretados nos quadros do Andaime. Referem-se de forma familiar e carinhosa aos seus personagens, meticulosamente estudados

e trabalhados como pessoa, interagindo. Isso
leva a grandes e duradouras amizades entre
os artistas nesse tempo
de suor, lágrimas, dor,
compaixão e conquistas
ao personagem espontâneo e íntegro, falando ao mundo ou fazendo ironia nos mais variados gêneros da dramaturgia.
Grupo Andaime de Teatro!
Achei o nome estranho. Andaimes
são retirados da obra pronta. Não
tinha eu a compreensão da grandeza do projeto, nem percebera a
metáfora dessa obra que já dura
trinta e cinco anos, em construção.
O trabalho teatral do Andaime é
um eterno reinventar, de projetos,
apoios mútuos e desafios de vidas.
Por graça e amizade estive no meio
deles em algumas turnês. Pude perceber oespírito de grupo, quedesperta o fascínio dos integrantes e fãs.
Tive o prazer de viajar com
eles, sentar à mesa, ver a montagem de cenário, das luzes, os en-

Há uma relação
afetiva com
os personagens
concebidos e
interpretados
nos quadros
do Andaime
saios de última hora, a descontração, a reunião em círculo nos
minutos antes do espetáculo,
com a adrenalina em alta, quando se deseja sucesso e “merda”
uns aos outros. Cada apresentação é única nesse processo interior que pipoca em nós, mesmo
em um figurante que de repente
está dentro. Momentos que alegram minha memória espantada.
Trazer ao palco a história vivida e sofrida das pessoas – é
isso que faz o teatro. No caso do
processo colaborativo, pelo qual
todos influem e importam, do bilheteiro ao diretor vem a linguagem mais própria da peça teatral. Isso acontece no Andaime.

Vejoatores que conheci de
cabelos pretos embranquecidos e novos atores surgem,
oxalá não falte gente nem deixem nossos personagens órfãos. O mundo precisa do teatro.
Parabéns pelos seus trinta e
cinco anos, jovem Andaime, a todos construtores e ajudantes,
atores e atrizes, iluminadores e
sonoplastas, aderecistas, auxiliares de camarins, bilheteiros, compositores, carpinteiros, cenógrafos, coreógrafos, contrarregras,
costureiras, figurinistas, maquiadores, diretores, relações públicas, empresas de apoio, que o teatro sempre os renove e a nós
também.O que vemos nas peças
vence o tempo, é eterno e podemos parar e pensar quando o
tempo recomeçar a correr novamente, vida longa ao Andaime.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente,
escritor, autor de A
ressurreição de Abayomi entre outros

O povo brasileiro em 2022
José Renato Nalini

O

próximo ano é
pródigo em celebrações. Duas
delas são as que mais
despertam o interesse
da lucidez tupiniquim.
De 13 a 17 de fevereiro
de 1922, realizou-se a
Semana de Arte Moderna, que teve por palco o Teatro Municipal de São Paulo,
inaugurado onze anos antes.
Em 7 de setembro de 1822,
ocorreu aquilo que se convencionou chamar o “Grito do Ipiranga”, ruptura entre a colônia – Brasil – e a metrópole – Portugal.
Ambos os acontecimentos
merecem várias leituras. O que há
de comum entre elas: o povo não
participou. Nem da façanha protagonizada pelo Príncipe Regente, Pedro, depois o Imperador Pedro Primeiro, nem das manifestações de alguns eruditos da elite
paulistana e carioca, ávidos por
criar um acontecimento que mudasse o rumo da cultura pátria.
A Semana de 22 nasceu por
sugestão de D.Marinette, esposa de Paulo Prado. Ela sugeriu
que São Paulo fizesse uma semana de atividades artísticas,
assim como Deauville, na França, realizava a sua semana dedicada aos desfiles de moda.
O trio que assumiu a organização da Semana era formado
por Mário de Andrade, Oswald

de Andrade e Menotti
del Picchia. Contavam
também com a participação de Sérgio Milliet, cuja formação
franco-suíça o inclinava a aderir a tudo o
que lembrasse a pátria
de Anatole France e
Michel de Montaigne.
Menotti era jornalista do Correio Paulistano e íntimo de Washington Luís, o Presidente do Estado de São Paulo.
Conseguiu atrair a atenção da
elite de cafeicultores que dominava Piratininga. Pensou-se em alugar o Teatro Municipal e uma
subscrição teve início com as assinaturas de Paulo Prado e
D.Olívia Guedes Penteado.
Logo chamaram Graça Aranha, que se aposentara da diplomacia e cujo “Canaã” não merecera a repercussão esperada.
Também convocados a participar
Plínio Salgado, Guilherme de Almeida, Anita Malfatti, Vila Lobos, Di Cavalcanti, Brecheret.
Eram exemplares muito representativos de uma intelectualidade. Não havia interesse da população. Do homem do povo.
De igual forma, a Independência do Brasil não foi objeto de
grande alarido por parte da “sociedade civil” da época. Nada
mudou para ela. Havia grande
massa de escravos, que continuou sob a escravidão por mais
sessenta e seis anos e a Constitui-

O que há de
comum entre
elas: o povo
não participou
ção outorgada pelo “Defensor Perpétuo do Brasil”, em 1824, estabelecia o voto censitário. Ou seja: só
podia participar, mesmo assim de
forma praticamente simbólica, da
gestão da coisa pública, aquele
que tivesse determinada renda.
De igual forma, o povo não
tomou conhecimento do 15 de
novembro de 1889, data em que
um golpe expulsou o estadista
Pedro II, fazendo-o deixar o Rio
de Janeiro à noite, como um fugitivo, junto com sua família.
Ele teria dito, ao ser expulso de
sua terra, à qual oferecera meio
século de devoção e sacrifícios,
que “todos estavam loucos”.
“Loucos” também foram considerados os jovens que pretenderam acordar o Brasil para o que
não se sabia bem se era “futurismo” ou “modernismo”. Exposição
que agredia o gosto dominante,
boicotava toda espécie de classicismo ou de academicismo, poesia
que falava em “sapo”, uma cabeça
de Cristo de trancinhas, de Brecheret, um “homem amarelo”,
quadro de Anita Malfatti que foi
adquirido por Mário de Andrade.
Por isso os únicos aplausos
foram para Guiomar Novaes, enquanto Mário de Andrade era estrondosamente vaiado na segun-

da noite. Por sinal, diz a lenda
que Oswald contratou estudantes para esse estrépito, que daria
noticiário para o festival, até então quase ignorado pela mídia.
Agora, com a próxima comemoração de duas efemérides, que
entraram para a História do Brasil,
a despeito de algumas vozes dissonantes, será que o povo terá vez? Qual
será a sua efetiva participação?
Será mero espectador? Ou
nasceria uma outra “Semana”,
para sacudir a nacionalidade e
mostrar que a inteligência brasileira tem condições de oferecer um novo projeto de convivência entre os humanos?
Uma nova Semana em 2022
deveria focar a harmonia, a tolerância, o respeito à diversidade, a proteção à natureza, exibir a rota para o efetivo cumprimento da promessa do constituinte, feita em nome do povo,
o único titular da soberania,
quanto à edificação de uma pátria justa, fraterna e solidária.
Quem serão os jovens sonhadores, audaciosos e impetuosos que
poderão elaborar e defender um
projeto viável para o Brasil de 2022?
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Autismo e políticas públicas
Zezinho Pereira

E

stamos às vésperas da votação
da Lei de Diretrizes Orçamentárias pela
Câmara de Vereadores
de Piracicaba para o
próximo ano. Significa
que os 23 vereadores
votarão sobre a proposta da LDO apresentada pela Prefeitura de Piracicaba, podendo aceitá-la integralmente ou apresentar emendas,
com a intenção de remessa de determinados valores que seriam
destinados às secretarias, para as
ONGs, nas mais diversas áreas.
Nesse sentido, há muito tempo me chama a atenção a condição
dos autistas. Antes de chamar minha atenção como vereador, eu o
digo como ser humano, pai e avô, o
que sensibiliza ainda mais vendo

tal situação. Como vereador, contudo, me vejo na
obrigação de representar
essas pessoas que merecem tratamento especial
e nem sempre tem condições de arcar com os custos da tal tratamento.
Entendo que o Poder Público tem a obrigação de contribuir para
que haja inserção dessas
pessoas com relação aos cuidados
especiais, com profissionais capacitados para isso, e as organizações não governamentais prestam
serviços excelentes nesse sentido.
Por outro lado, sofrem com a
carência de recursos pois vivem de
doações e essas variam muito mensalmente, especialmente em tempos
de crise da pandemia. Visitando
várias dessas instituições, pude
constatar que trabalhos excelentes ficam prejudicados porque

Entendo que o
Poder Público
tem a obrigação
de contribuir para
que haja inserção
dessas pessoas
lhes faltam recursos e é justamente isso que me motivou a olhar de
outra forma para esses cuidados.
Por isso, manifesto aqui a
minha admiração por essas entidades que lutam bravamente
para conseguir prestar serviços de
excelência para os autistas e, indiretamente, às suas famílias que
ficam empenhadas em prestar
auxílio constante ao autista.
Dessa forma, entendo que este
momento de votação orçamentária
seja adequado e por isso protocolei
essa emenda, que ficará a cargo da
votação dos demais vereadores.

Evidente que a votação seguirá a consciência individual de
cada um dos vereadores, o que
respeito muito, mas não posso
deixar de dizer que é uma grande oportunidade para que os Nobres colegas mostrem à sociedade o quanto se preocupa mesmo
com aqueles que não podem votar, independentemente do compromisso que tenham assumido.
Contudo, já declaro expressamente que sou favorável à destinação de uma verba significativa para tais entidades e espero,
a cada dia, me aproximar mais
dessas instituições que cuidam
dos autistas, para saber onde
posso eventualmente auxiliar enquanto assumo esse honroso cargo, e crescer como ser humano.
———
José Antonio Pereira,
Zezinho (Democratas),
vereador em Piracicaba
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M UNICÍPIOS

I RACEMÁPOLIS

MDB de Piracicaba participa de
evento sobre políticas públicas

Escola realiza projeto e
foca empreendedorismo
Divulgação

O evento contou com a presença de diversas autoridades, além do vicegovernador Rodrigo Garcia (PSDB) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS)
Membros da executiva do
MDB Piracicaba marcaram presença nesta sexta(12) no Amppesp Fomenta 2021, evento realizado pela Associação dos
Municípios de Pequeno Porte do
Estado de São Paulo, em Brotas, que visou discutir políticas
públicas, a captação de recursos para investimentos e quais
caminhos seguir em 2022.
A troca de experiências e o
diálogo são instrumentos importantes para a construção de políticas públicas de resultado, embora o evento foi voltado para os
pequenos municípios, os assuntos debatidos foram de nível nacional. O evento contou com a
presença de diversas autoridades, além do vice-governador

P ROJETO

Rodrigo Garcia (PSDB) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS).
Para o presidente da Associação e prefeito de Cordeirópolis, Adinan Ortolan (MDB-SP),
“é um evento municipalista, que
envolve a vida das pessoas na
cidade. Nós vamos discutir questões de saúde, questão de saneamento básico, questão de educação, de segurança pública, de habitação, que vai influenciar e vai
definir a vida de muita gente”.
DIGA SIM — #DigaSIM !!
#DigaSIM para mais Emprego e
Renda #DigaSIM para Saúde, #DigaSIM para Saneamento Básico,
#DigaSIM Educação, #DigaSIM
para um Brasil mais justo!! #DigaSIM para que possamos escrever um
futuro melhor, #JuntosPelaCidade .

Divulgação

Prefeita de Iracemápolis, Nelita Michel, esteve
na escola e acompanhou o projeto

Maryjane, do MDB Mulher SP; Everton Santos, coordenador
político do MDB Piracicaba; Izidoro Camolese, relações públicas
do MDB Piracicaba; senadora Simone Tebet, do MDB-MS;
Luis Felipe, tesoureiro do MDB Piracicaba

DE VIDA

Escola José Romão recebe visita da dubladora Pitty
A Escola Estadual Professor
José Romão recebeu, sexta (12),
a visita da dubladora Nathália
Seppelfeld Feres, para um batepapo com os alunos das séries
8ºA, 7ºB, 6ºA e 6ºB, como complementação dos conteúdos da
disciplina de Projeto de Vida. As
aulas são ministradas pela professora Geni Seppelfeld, mãe da
dubladora, que, com o apoio da
diretora Cilmara Paz Calderon
Sallhes, pensou na presença da
filha na instituição escolar devido a alguns discentes terem a
dublagem como Projeto de Vida.
Na oportunidade, Nathália —
que possui o nome artístico de "Pitty"— orientou os estudantes a não
desistirem de seus sonhos, a terem
foco naquilo que almejam, a investirem em si mesmos, mesmo diante das dificuldades encontradas
pelo caminho. Também contou que
começou a se interessar por teatro
desde o maternal: “Assim, todos
os anos eu queria fazer teatro, então eu comecei minha trajetória nas

escolinhas de teatro, onde fiquei até
os 10 anos de idade.” Aos 11 anos,
ingressou na Fundação das Artes de São Caetano, onde estudou
teatro até os 17 anos e lá se formou. Entretanto, a dublagem entrou em sua vida a partir de 1997.
Atualmente, além de dubladora, profissão que exerce há 24 anos,
ela ocupa o cargo de Team Lead,
na área de Tecnologia de Informação, no Banco Itaú, em São Paulo.
Entre seus trabalhos de dublagem,
ela destacou suas participações em
Power Rangers, com a personagem
Ranger Amarela; Katie, de “Escola do Rock”; Cassidy, de “This is
Us”; Meowlody, de “Monster
High”; Matisse Matilda, de "Shaman King", entre outros projetos.
“Ela explicou um pouco para
nós o que é a dublagem e como
funciona. Também falou dos personagens que dublava. Minha
turma inteira adorou. Ela foi
atenciosa e carinhosa conosco!”,
contou a aluna Nicole Melega Pires, da turma 7 ano B, que também

Divulgação

Pitty tira fotos e alegra alunos da José Romão com as suas explicações

quer ser dubladora e comentou que
seu Projeto de vida é poder se formar na carreira de atriz, para
conseguir entrar na dublagem.
OBJETIVO — O objetivo do
componente Projeto de Vida é estimular e orientar os estudantes
a terem sonhos e a transformálos em realidade, compreendendo que o futuro será consequên-

cia de escolhas feitas no presente. Os estudantes fazem atividades, a fim de definirem seus objetivos, planejarem seus rumos futuros e organizarem-se para chegarem onde quiserem. Essas atividades abrangem ética e cidadania, sonhos, projetos na comunidade, mundo do trabalho, vida
acadêmica, entre outros temas.

A escola municipal de Iracemápolis, Professora Dulcídia Costa Rivaben, concluiu hoje um importante projeto que foi realizado
em parceria com o Sebrae. Além do
aprendizado tradicional em sala de
aula, os alunos puderam aprender
noções de empreendedorismo.
No trabalho, conduzido
pela professora da unidade
Jacqueline Baldesin Rossi, os
alunos desenvolveram uma
ação de venda de granola.
A diretora da escola, Gesiele
Aparecida Dibbern Buoro explica
que a proposta foi realizada com os
alunos do 5º ano. “O foco é empreendedorismo e plantar essa semente nas crianças. Quando o projeto
chegou, já pensei na professora
Jacqueline porque ela já tem esse
perfil. Foi escolhido o produto e trabalhado todo o desenvolvimento e
venda com os alunos. O aprendi-

zado envolveu desde a compra dos
ingredientes, cálculo de gastos e
como seria a venda. Todo o recurso será destinado aos próprios alunos que terão uma confraternização”, disse. A coordenadora pedagógica, Amélia M. Rosales de Marco também auxiliou no projeto.
A prefeita Nelita Michel esteve na escola e ficou encantada
com o trabalho. “Desde que chegamos na escola, os alunos nos
receberam, explicaram o projeto
e é algo lindo de ver. Toda equipe
escolar e os estudantes estão de
parabéns. Um trabalho realmente diferenciado”, citou a prefeita.
A diretora de Educação, Vilceia Salvino da Silva Corrêa, também acompanhou o desenvolvimento do trabalho. Durante o momento em que a prefeita esteve na
escola, estiveram ainda os vereadores Gesiel Alves e Willian Mantz.
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E DUCAÇÃO

PRIMEIRA
A Igreja São Benedito, a mais antiga de Piracicaba (1892), na rua do
Rosário 801 (centro), aguarda pelas últimas providências para a sua
restauração. O empresário Adilson Benedito Maluf, devoto de São
Benedito, cuida de todos os detalhes ao lado do Monsenhor Ronaldo
Francisco Aguarelli, pároco da Catedral de Santo Antonio. Já com
procedimentos encerrados junto ao CODEPAC, o projeto que está nas
mãos do patrocinador irá para Brasília visando aprovação pela Lei
Renault. O deputado federal Arnaldo Jardim, conhecido em Piracicaba
em razão dos seus trabalhos políticos sempre em parceria com o deputado estadual Roberto Morais (ambos do Cidadania), a pedido do exprefeito e deputado federal Adilson Maluf (que também localizou o
patrocínio), é quem se encarrega em Brasília da liberação dos recursos,
com expectativa para início das obras no primeiro trimestre de 2022.
Conclusão dos trabalhos tem um prazo previsto de 15 a 18 meses.
PREC
A UÇÃO ABSOL
UT
A
PRECA
ABSOLUT
UTA
Quando se fala na pandemia,
verifica-se que distanciamento
já foi embora. Mas, o uso da máscara resiste, embora com ressalvas. Exemplo: público nos estádios de futebol estão liberados,
contudo, no dia de grandes jogos
nas capitais, não se consegue
cumprir a lei com o rigor necessário que manda verificar o documento de vacinação. Nas arquibancadas se vê muita gente sem
a máscara, sendo possível observar claramente na televisão.
Eventos estão voltando e, não
existe a certeza da absoluta da
segurança. Réveillon, em seguida o carnaval, e com a doença
ainda presente, inclusive voltando em outros países, novamente
se ascende a luz de alerta. Vale a
pena lembrar, que, em fevereiro
de 2020, tivemos o carnaval, e
dias depois, o coronavírus aportou no Brasil. Caso os governos
ou autoridades não tomem providências, pelo menos você pense no mínimo duas vezes: na sua
saúde e no da sua família.

V AI SUPORT
AR?
SUPORTAR?
O Hospital Ilumina sobreviverá sem apoio da Prefeitura Municipal de Piracicaba? É evidente que torcemos (e muito) para
que consiga, contudo, convenhamos, sem verba pública, fica muito difícil, provavelmente sendo
preciso viabilizar um outro modelo administrativo. A campanha
“Um Milhão de Amigos” é uma
ótima ideia e enorme esperança.

APLAUSOS MERECIDOS
Vitor Prates, apaixonado por
rádio e pelo XV, cada vez mais se
especializa em estatísticas, textos e pesquisas sobre o alvinegro
piracicabano. Agora, na comemoração dos 108 anos, através da
sua rádio digital (Rádio Piracicaba) divulgou um material especial e histórico, um resumo sobre a
rica trajetória do XV de Novembro
de Piracicaba. Parabéns ao Vitor
pelo sucesso da rádio e trabalho
cada vez mais reconhecido.

COMBA
TENDO DISLEXIA
COMBATENDO
O deputado estadual Roberto Morais (Cidadania)
aguarda pela sanção por parte
do Governo do Estado de São
Paulo, da lei (949/19) de sua
autoria, já aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, que alerta sobre o
Dia Nacional (16 de novembro)
de Atenção a Dislexia e TDAH.
Se trata de um transtorno do
neurodesenvolvimento que
afeta habilidades básicas da
leitura e linguagem, estimando atingir cerca de 20% das crianças brasileiras. Já responsável por outras leis em defesa
da saúde pública, o parlamentar faz questão de finalizar com
sucesso mais essa luta que,
para sua elaboração mobilizou
profissionais da educação e da
saúde até de outros estados.

INVESTIMENTO&EMPREGO
Quando se ouve comentários por parte daqueles que gostam e acompanham o dia-a-dia
da política, muito se fala na expectativa quanto a capacidade
política administrativa do prefeito Luciano Almeida. Praticamente é unânime a opinião de que o
mesmo terá até 2022 o prazo para
mostrar se o povo acertou ou errou em elegê-lo. Também se palpita sobre a necessidade do prefeito
se preocupar (e muito) com investimento, renda e emprego. Por enquanto, Luciano Almeida é visto
mais técnico e menos político.
NOSSO CENTRO
Nossas praças José Bonifácio
e Catedral continuam esquecidas.
Virou dormitório. Vamos pensar no
nosso centro, antigo cartão de visita. Que as nossas autoridades
pelo menos tentem. Vamos limpá-la e iluminá-la para o Natal.
Coloquem luz nas árvores, providenciem uma bela árvore de Natal pelo menos. Não basta apenas
o mínimo, a mesmice ou obrigatório. É preciso ousar e criar.

PROIBIDO ERRAR
O XV, seguidamente, com
a atual diretoria, tem acertado a trave. Num dado momento, tem que entrar, pois do contrário a pressão vai aumentando, e com certeza, chegará ao
considerado limite. Em dezembro, terão início os preparativos para o Campeonato Paulista que irá de janeiro a abril.
Acertar nas contratações é a
primeira missão. São vários os
detalhes que pesam para formar
um bom elenco e todos acreditam que o técnico Luciano Dias
os conhece e muito bem.

HORA CERT
A
CERTA
A Secretaria Municipal e o
Conselho Municipal de Saúde
de Piracicaba estão anunciando a 10.a edição da Conferência Municipal de Saúde em Piracicaba. Embora aconteça nos
dias 4 e 5 de dezembro no anfiteatro do Centro Cívico, já temos a pré-conferência iniciada
ontem (16) terminando sextafeira (19). Oportunidade para a
população que tem críticas e
sugestões a fazer, se pronunciar. Formulários estão a disposição da população em todas as
unidades de saúde, bastando
preenche-los e depositá-los nas
urnas identificadas. Agora é o
momento certo para se manifestar. Depois é gritar no deserto.

FOCO
Antonio Marcos Turolla completará
em janeiro próximo, meio século de
Rádio Difusora. Emprego único, o
que acontece na vida de poucos, Turolla chegou na antiga PRD-6 em
1972 para trabalhar como operador
de som. Logo depois foi para o Departamento de Programação Artística, e de lá nunca mais saiu. Lembra do saudoso João Salvador ao seu
lado selecionando e programando
músicas, e conhecendo os mais famosos cantores e compositores do
Brasil. Amigo de todos, funcionário
de confiança das diretorias (ou diretores) da emissora, Marcos Turolla diz que sempre foi feliz no que faz e comemora jamais ter ficado
sem trabalho ao longo da sua vida. Casado com Ivani Aparecida, tem
três filhos: Simone, Bruna e Aldrey. Turolla diz não saber dizer até
quando permanecerá na Difusora: “Só Deus sabe”.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Lewis Hamilton jamais sairá da memória dos brasileiros. Fez, como
num passe de mágica, todos se emocionarem ao lembrar Ayrton
Senna da Silva. No Autódromo de Interlagos, domingo (14), depois de uma espetacular apresentação, marcada por ultrapassagens ousadas, parou o carro na volta da vitória, pegou a bandeira
do Brasil e desfilou pela pista. Imediatamente voltamos ao passado. Saudoso e glorioso. Parecia mesmo nosso herói Senna.
Hamilton não poderia, jamais, encontrar gesto melhor para mostrar seu carinho para com a torcida brasileira. O público foi ao
delírio e, o mundo viu tudo pela televisão, fazendo milhões chorarem de emoção. Já se sabia da sua admiração por Ayrton Senna e
pelo povo brasileiro, mas a postura, substituindo a bandeira da
Inglaterra pela do Brasil, foi algo jamais imaginado. Inesquecível.

Em SP, professores aprovam
um calendário de mobilização
A primeira atividade marcada para o dia 20, com ato “Fora Bolsonaro
Racista”, que acontecerá na avenida Paulista, a partir das 12 horas
Em assembleia promovida
pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino), professores da rede estadual
de ensino de todas as regiões do
Estado de São Paulo aprovaram na
última sexta (12) calendário de
mobilização e defesa da categoria,
da educação e da sociedade contra os ataques do governador João
Doria e do presidente Jair Bolsonaro. A primeira atividade está
marcada para o próximo dia 20,
com ato “Fora Bolsonaro Racista”, que acontecerá na avenida
Paulista, a partir das 12 horas,
enquanto que de 22 de novembro
a dois de dezembro serão realizadas caravana “Em defesa da educação”, por diversas regiões do Estado. Já para o dia 25 de novembro está previsto ato em defesa do
Iamspe, às 10 horas, na avenida
Ibirapuera, 981; dia 26 de novembro será realizado “Encontro Estadual sobre Atribuição de Aulas’, às
10 horas, e para o dia quatro de
dezembro “Manifestação das Mulheres contra Bolsonaro”, na avenida Paulsiota, em frente ao MASP.
A presidenta da Apeoesp, deputada estadual Professora Bebel
(PT), que coordenou a assembleia,
diz que contra os ataques e retrocessos dos governos Bolsonaro e
Doria é preciso continuar lutando
contra a retirada de direitos, que
já se concretizou, por exemplo, na
reforma da previdência, na reforma trabalhista, na ampliação das
terceirizações, nas privatizações e
que continua agora na PEC 32
(reforma administrativa que pretende desmontar os serviços públicos), assim como na PEC 23
(calote dos precatórios) aprovada
na Câmara Federal e remetida ao
Senado Federal. “Em conjunto com
a CNTE e a CUT, também estamos
em luta contra a destruição das
políticas sociais e a escalada racis-

ta, machista, homofóbica, de desrespeito e violência do governo
Bolsonaro. Por isso, a Apeoesp,
por meio de caravanas de suas
subsedes, participará ativamente
dos atos já agendados”, diz.
Nessa luta da Apeoesp, a deputada Professora Bebel destacou
a defesa incondicional do direito à
vida, desde o início da pandemia,
retardando a irresponsável volta às
aulas presenciais promovida pelo
governador João Doria e pelo secretário estadual da Educação,
Rossieli Soares, e conquistou a vacinação dos profissionais da educação, contribuindo para reduzir
as dimensões de uma tragédia que
poderia ter sido ainda mais grave
do que já tem sido. O Conselho Estadual de Representantes da Apeoesp, que se reuniu no período da
manhã, inclusive, prestou homenagem às mais de 600 mil vítimas
fatais da Covid-19, pela responsabilidade direta do governo genocida
de Jair Bolsonaro e, também, pela
vacilante ação do governo Doria.
“Apesar de toda a propaganda, São
Paulo tem uma média de 25% dos
óbitos por Covid-19, para 20% do
total da população brasileira. Não
nos esqueçamos que Doria tentou
privatizar o Instituto Butantã em
plena pandemia. Junto com outros
setores da sociedade, resistimos, lutamos e impedimos esse ataque. Se
isto ocorresse, certamente a vacinação da população paulista e brasileira seria irremediavelmente
comprometida”, ressalta Bebel.
Em defesa da vida, a Apeoesp
vem dialogando com pais e mães
para que não mandem seus filhos
menores de 12 anos, sem vacina,
às escolas. “Da mesma forma, continuamos a fiscalizar as escolas e a
exigir condições estruturais e segurança sanitária para aulas e
atividades presenciais. Também
vamos intensificar a luta para

Divulgação

Na assembleia do dia 12, Bebel disse que os professores já ganham
abaixo do piso e a luta é por um reajuste decente para a categoria

que seja reduzido o número de
estudantes por classe”, conta.
Na assembleia também foi destacado o debate, a mobilização da
categoria, liderada pela Apeoesp, na
luta contra o Projeto de Lei Complementar 26, a reforma administrativa de Doria. Essa mobilização,
liderada pela deputada Professora
Bebel, derrotou o governo no roteiro de votação do PLC 26, fazendo
com que o aditivo encaminhado à
Alesp fosse votado em separado.
“As bancadas de oposição puderam, assim, votar contra o PLC 26,
mas dar voto favorável ao aditivo,
que foi também resultado de nossa
pressão. Assim, com este aditivo,
impediu-se a demissão de 40 mil
professores temporários. Seus contratos foram prorrogados até dezembro de 2022. O governo recuou
da tentativa de reduzir a 90% os
salários dos temporários. Também
asseguramos direito à evolução
salarial para funcionários das escolas mediante formação. A verdade é que a educação foi o único setor no qual houve recuo do governo, como resultado direto da nos-

sa luta. Entretanto o PLC 26, que
tem a mesma natureza da reforma
administrativa de Bolsonaro, trouxe grandes ataques contra o serviço público. Colocou em risco a estabilidade e o direito ao emprego de
efetivos e temporários, mediante
nebulosa avaliação de desempenho,
além da retirada de outros direitos, entre eles o das faltas abonadas”, enfatiza a deputada Bebel.
REAJUSTE SALARIAL —
Em defesa da valorização salarial e
profissional da nossa categoria, a
Apeoesp manterá a mobilização na
Alesp durante a tramitação do PLC
37, que institui o Abono Fundeb.
“Lutaremos pela conversão deste
abono em reajuste para toda a categoria, da ativa e aposentados, na
perspectiva da implementação da
meta 17 do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação, que determina a equiparação de nossos salários à média salarial dos demais profissionais com
formação de nível superior. De forma mais ampla, fazemos a defesa
da nossa carreira, contra a falsa
"carreira" que Doria e Rossieli querem impor, com subsídios no lugar
de salários, sem direito a evolução
com base no tempo de serviço, sem
quinquênios e sexta-parte. Queremos uma carreira aberta, na qual
o professor evolua permanentemente, do ingresso (por concurso
público) até a aposentadoria. Na
qual um professor ou professora
assuma cargos ou funções fora da
sala de aula por aptidão e somente
para receber um salário melhor”,
diz a deputada Professora Bebel.
Na assembleia, a Apeoesp estabeleceu manter a luta contra o
confisco salarial de aposentados
e pensionistas, por ser injusto e
desumano. “Sua derrubada é
parte de nossas lutas centrais
desde o momento em que o governo Doria impôs essa cobrança
absurda. Para organizar a intensificação dessa luta contra o confisco, realizaremos um Encontro
Estadual de Aposentados para
encaminhar a articulação de um
ato unificado de servidores aposentados no Palácio dos Bandeirantes”, conta Bebel, que já avisou que a Apeoesp quer o pagamento dos dias 31 de cada mês
que eram abonadas. “Recebemos
por 28 dias ao mês, mas, fora fevereiro, os meses têm 30 e 31 dias.
Se nos tiraram as abonadas, queremos então o pagamento desses
dias em dinheiro. Estamos em
campanha por esse direito e vamos à justiça. Aliás, neste momento, já temos ação direta de
inconstitucionalidade para que o
PLC 26 seja revogado”, contou.
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Campanha da Diocese quer
cestas a cinco mil famílias

Loteamento clandestino
teve “ação de desfazimento”
Divulgação/CCS

Trata-se do Projeto Exército de Formiguinhas, com apoio do Simespi;
lançamento foi na terça (16) da campanha “Feliz Natal com comida no prato”
A Diocese de Piracicaba e o
projeto Exército de Formiguinhas,
com apoio do Simespi (Sindicato
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições
de Piracicaba, Saltinho e Rio das
Pedras), lançaram na manhã de
terça (16) a campanha solidária
“Feliz Natal com comida no prato!”. A iniciativa pretende arrecadar 5 mil cestas de Natal para
famílias de Piracicaba e região,
além de pessoas atendidas pela
Pastoral Diocesana da Criança.
As doações poderão ser feitas
de forma simples, sem sair de casa.
Basta fazer um PIX ou transferência bancária de R$ 95 para a empresa São Paulo Cestas, que também é parceira da iniciativa, e depois enviar o comprovante por
WhatsApp. Com esse valor, o doador garantiráa uma família carente os seguintes produtos neste Natal: uma cesta básica e mais uma
“mistura”, um brinquedo, um saquinho de guloseimas e um panetone (veja abaixo como doar).
O Exército de Formiguinhas
ficará responsável pela distribuição das cestas nas comunidades
carentes e para as famílias da Pastoral da Criança. A São Paulo Cestas fornecerá o caminhão para
ajudar nas entregas, que devem
ocorrer entre os dias 15 e 23 de
dezembro. O Simespi ajudará na
captação de doações junto às empresas associadas. A Diocesepromoverá a ação em todas as paróquias de Piracicaba, Saltinho, Rio
das Pedras, Capivari e São Pedro.
Com a arrecadação das cinco mil cestas de Natal, o objetivo
é permitir um fim de ano mais
feliz e com alimento no prato para
cerca de 25 mil pessoas. Empresas dos municípios alcançados
com a ação solidária já informaram que irão aderir à campanha,
assim como outras entidades de
classe. Desde março de 2020, o
Exército de Formiguinhas, em parceria com a Diocese e também outras entidades, já distribuiu mais
17,7 mil cestas básicas, 33 mil litros
de leite, entre outros produtos
(mais números ao final do texto).
No lançamento da campanha, o Bispo Diocesano de Piracicaba, Dom Devair Araújo da
Fonseca, foi representado pelos
padres Marcelo Sales (Ecônomo
e Moderador da Cúria) e Kleber
Fernandes Danelon (Coordenador Diocesano de Pastoral). Participaram ainda a coordenadora
do Exército de Formiguinhas,
Débora Ferraz, a gerente do Simespi, Valéria Spers, e Adriana
Santana, da São Paulo Cestas.

Divulgação

As máquinas destruíram o alicerce de uma construção

Feliz Natal com comida no prato: cinco mil cestas para famílias carentes

Débora Ferraz agradeceu
pelo apoio das empresas, entidades e das paróquias da Diocese,
que irão ajudar na busca pelas
doações. “Cinco mil cestas em
menos de trinta dias é uma meta
ousada, eu sei. Mas em todas as
nossas ações temos conseguido
superar nossos objetivos graças
a todos que nos ajudam. Porque
a fome machuca, a fome dói e
mata, mas vamos realizar mais
este sonho de colocar comida no
prato de muitas crianças neste
Natal, se Deus quiser”, disse.
O padre Marcelo Sales destacou que todas as doações serão revertidas diretamente em cestas
para as famílias carentes. “A Diocese apoia e participa desta ação
através, principalmente, de suas
pastorais sociais. É uma iniciativa
muito bonita, muito nobre. O valor
arrecadado entra diretamente na
conta da São Paulo Cestas, não
passa pela Diocese, e vai para as
mesas das famílias”, disse. Ele destacou que, após comprar a cesta, o
doador deve enviar o comprovante pelo WhatsApp (19) 9 9600-4362,
informando a quantidade doada.
O Coordenador Diocesano

de Pastoral, padre Kleber, chamou a atenção para a inspiração
principal da campanha e motivo
de toda mobilização. “O Espírito do
Natal é o que nos leva a esse movimento de solidariedade. Porque
Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu
pobre em Belém e hoje muitos vivem a pobreza em nossas comunidades. Jesus é o grande presente que Deus Pai deu a todos nós e
é nosso papel dá-Lo também de
presente ao maior número de pessoas possível por meio deste gesto de solidariedade”, afirmou.
Ele destacou, além do papel o
Exército de Formiguinhas, todo
trabalho desenvolvido pela Pastoral da Criança, representada no
evento pelo padre Luís Carlos de
Siqueira Martins e pela coordenadora Marina Rodrigues dos
Santos Nascimento de Carvalho.
“De fato, nós que visitamos e
acompanhamos muitas famílias,
sabemos quantas crianças vão
dormir com fome. Ouvimos mães
que nos pedem, às vezes, até um
pão duro para poder dar de comer aos filhos. Como será bom,
neste Natal, fazer uma ceia em
nossas casas sabendo que algu-

mas dessas crianças poderão ter
algo para comer também. Muito
obrigado!”, declarou Marina.
Por fim, a gerente do Simespi,
Valéria Spers, afirmou que a entidade fará sua parte não só doando
cestas, mas principalmente mobilizando o maior número possível de
empresas associadas para que participem da campanha de Natal.
“Nós criamos no Simespi essa cultura de doar, principalmente depois do início da pandemia. Vamos
promover essa bela campanha entre nossos associados para que
mais e mais pessoas possam ser
ajudadas. Parabéns a todos os envolvidos pela iniciativa”, afirmou.
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A Prefeitura Municipal realizou, sexta (12), uma ação de desfazimento num loteamento clandestino localizado na estrada Sílvio
Angeleli, no bairro Nova Suíça. A
ação é um desdobramento que
atende solicitação do Ministério
Público referente aos parcelamentos que estão fora do prazo do
Marco Legal de Regularização
Fundiária. O loteamento no bairro Nova Suíça já havia recebido
notificação, auto de embargo e
multa, inclusive com a instalação
de placa no local informando que
o mesmo era clandestino e que era
proibida a venda de terrenos.
Os fiscais da secretaria de
Obras lembraram que há muito
tempo não acontecia uma ação
desta natureza por parte do Executivo, embora essa seja uma solicitação antiga do Ministério Público. Eles revelaram que os proprietários poderão responder pelo crime de parcelamento irregular, previsto na Lei 6766/79, que trata sobre parcelamento de solo urbano,

bem como por crimes ambientais e
que o valor da multa para os infratores pode chegar a R$ 300 mil.
A ação da Prefeitura Municipal contou com o apoio da Polícia
Militar e Guarda Civil. Os fiscais
informaram existir aproximadamente 44 lotes no local, sendo que
dois imóveis já edificados foram
poupados do desfazimento no loteamento nesta manhã, porque foi constatado que eles já estavam sendo
habitados por algumas famílias.
REGULARIZAÇÃO — Enquanto cumpre a fiscalização, a
Prefeitura intensificou o trabalho
de cobrança para que parcelamentos irregulares que estão dentro
do Marco Legal realizem a regularização, que é obrigatória. Os interessados podem checar quais
são os documentos necessários
para a regularização através do
link http://semob.piracicaba.sp.
gov.br/arquivos-semob/7, ou entrando em contato diretamente
com a secretaria de Obras por
meio do telefone 3403-1167.

C OLETIVO

Sindicato: mais ônibus no
sistema de transporte local
Divulgação

NÚMEROS

Projeto Exército de Formiguinhas, desde o início
Segundo Débora Ferraz, desde o início do projeto Exército de Formiguinhas, em março de
2020, já foram arrecadados e distribuídos os
seguintes montantes:
- 17,7 mil Cestas Básicas
- 4,8 mil Kits de Higiene e Limpeza
- 33 mil Litros de Leite
- 2,4 mil Litros de álcool em gel
- 450 cestas de Natal (em 2020)
- 11,1 mil cobertores
- 17,2 mil máscaras

E QUIDADE

- 12,2 mil Kitsde Guloseimas (ações com crianças em datas comemorativas)
- 1,3 mil panettones
- 512 pacotes de fraldas geriátricas
- 630 pacotes de fraldas infantis
- 135 latas de complemento nutricional (Ensure 900g)
- 35,1 mil pacotes com 8 absorventes femininos
- 770 bolsas femininas com produtos de higiene e beleza
- 2 construções de casas de alvenaria e 12 reconstruções de barracos (comunidade Frederico)

RACIAL

Governo de SP lança
“Casa SP Afro Brasil”
O governador João Doria ao
lado do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi e
do secretário-executivo do Centro de Equidade Racial, Ivan
Lima, lançou sábado (13) a Casa
SP Afro Brasil. O projeto vai oferecer espaços de multiuso para o
desenvolvimento regional e socioeconômico da população negra
paulista. O anúncio foi durante o
Fórum SP Afro Brasil 2021 que
contou com a presença de Secretários Estaduais, Prefeitos e Sociedade Civil. O investimento do
Estado será de R$ 7,4 milhões na
primeira fase do projeto que prevê a construção de dez unidades.
“A Casa Afro Brasil é um
centro de difusão da equidade
racial, mas também de proteção
e de preparação para que a comunidade negra e a comunidade
quilombola possa estar representada por ações efetivas”, comentou o Governador João Doria”
Reconhecimento e valorização
da história e cultura afro-brasileira, promoção de políticas públicas
de desenvolvimento social e econô-

mico, justiça, enfrentamento ao
racismo religioso, institucional e
estrutural, e a garantia de acesso
aos serviços e programas do Governo do Estado são alguns dos pilares
do novo programa estadual.
A Casa SP Afro Brasil é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), em parceria com as Pastas de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Educação, Saúde, Cultura e Economia Criativa, Justiça e
Cidadania, Esporte e Lazer, e Habitação por meio da CDHU.
As unidades oferecerão atendimento de justiça e cidadania por
meio do Programa “São Paulo Contra o Racismo”, instituído pela Lei
nº 14187/2010; atendimento de
saúde da população negra; ensino
da história e cultura afro-brasileira, oficinas culturais e culinárias
negras; cursos de gestão aos profissionais de salões de beleza negra,
moda e artesanato afro; workshop, palestras, cursos, treinamentos, reuniões e encontros; e exposição de personalidades negras,
biblioteca e projeção multimídia.

João Soares disse que levantamento do sindicato mostra
a necessidade de mais ônibus em algumas linhas

Preocupado com a integridade física dos motoristas, em função das cobranças e ameaças que
eles vêm recebendo de passageiros,
o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Urbano
de Piracicaba, João Soares, quer a
ampliação no número de ônibus no
sistema de transporte coletivo da
cidade. Pedido para que sejam colocados mais carros para diversas
linhas João Soares fez diretamente
à secretária municipal de Trânsito
e Transportes, Jane Franco de Oliveira, na sexta (12), em reunião na
própria secretaria, quando esteve
acompanhado do diretor da entidade José Ademir Cunha (Pardal).
Levantamento realizado pelo
próprio sindicato, conforme João
Soares, aponta defasagem de ônibus nos bairros Jardim Gilda,
Bosque dos Lenheiros, Unileste,
Jardim Oriente, Cecap, Paulicéia,
Novo Horizonte, Artemis, Parque
Piracicaba, Vila Sônia, Uninorte,
São Jorge, via Jardim Planalto,
assim como para as linhas perimetrais dos Terminais da Paulicéia, Piracicamirim e Vila Sônia.
Antes da pandemia do coronavírus, no início do ano passado, eram transportadas pelo sistema de transporte integrado do
município cerca de 90 a 100 mil
passageiros por dia, por 190 ônibus. “Esse número, com a pandemia, caiu para 17 a 18 mil passa-

geiros por dia, mas com a retomada da economia, o sistema atualmente está transportando cerca de
75 mil passageiros, com aumento
diário de aproximadamente 500
passageiros e, por isso, há necessidade de aumentar o número de
ônibus”, disse, ressaltando que
isso ocorre em função da redução
dos números de aplicativos em atividade e também pelo retorno das
aulas presenciais nas escolas. Atualmente, o número de ônibus colocado no sistema soma 151, que comparado ao período anterior à pandemia, corresponde de 70 a 80%.
Com o elevado número de passageiros nos terminais também, o
presidente do sindicato sugeriu à
secretária que sejam utilizados os
ônibus parados para fazer o transporte deste pessoal. “Coloca o ônibus nos terminais, nos horários de
pico, e quando encher, vai para o
bairro. Isso ajuda muito a desafogar os terminais, que ficam abalroados de passageiros”, contou.
A secretaria Jane Franco de
Oliveira reconhece que há necessidade de ser ampliado o número
de ônibus, mas advertiu que cada
novo carro colocado no sistema
tem custo mensal de pelo menos
R$ 40 mil. Ela disse que iria considerar o estudo realizado pelo
sindicato, mas que também pretende realizar uma pesquisa para
ter um diagnóstico da situação.
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Alex de Madureira: audiência
com secretário executivo
Aldo Guimarães

C RAS

Piracicaba recebe projeto
DPU para Todos, este mês
População será atendida nos Cras com orientações jurídicas sobre auxílioemergencial, benefícios previdenciários e assistenciais entre 22 e 26/11

Encontro foi na manhã de ontem (16), em São Paulo

O deputado Alex de Madureira se reuniu na manhã de
hoje (terça-feira, 16) com o secretário executivo da Secretaria
de Estado da Saúde do Estado
de São Paulo, Eduardo Ribeiro.
O encontro ocorreu em uma sala
de reuniões, onde existe uma galeria de fotos de todos ex-secretários de Saúde do Estado.
“Estivemos com o secretário executivo da Saúde tratando das demandas que tenho recebido dos municípios paulistas durante minhas andanças
pelo Estado de São Paulo”, afirmou o Alex de Madureira.
Deputado Estadual e Coordenador de Projetos Parlamentares da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp), Alex
de Madureira vem se reunindo

constantemente com os secretários estaduais para apresentar as
questões e demandas que ouve
durante suas visitas aos prefeitos e vereados de São Paulo.
“O executivo secretário de
saúde, Dr. Eduardo Ribeiro foi
bastante receptivo e sinalizou positivamente quanto a várias demandas que levei até ele, principalmente as que dependem exclusivamente da Secretaria de Saúde, bem como encaminhar as demais, junto aos respectivos órgãos
para ver se conseguimos implementá-las”, disse Ale de Madureira. “Inclusive, em breve, teremos
boas novidades para o setor da
saúde de Piracicaba. Pois estamos
trabalhando arduamente para
trazem mais investimento para o
município, nessa área”, completou.

L IMPEZA

Iracemápolis recolhe itens
despejados no meio da rua
Divulgação

Momento da atuação da equipe de Serviços Urbanos

Restos de móveis, de madeira e outros materiais foram despejados de forma irregular na
Rua Natal Lino, Residencial das
Orquídeas, área próxima à Lagoa
do Jacintho. Além do despejo inadequado, os itens foram deixados no meio da rua atrapalhando a locomoção de moradores. No
domingo (14), a situação mobilizou a equipe do Serviços Urbanos para a retirada dos itens.
CONTRA A LEI — A Coordenadoria de Meio Ambiente
destaca que, conforme a Lei Municipal 2097/2014, é proibido
expor, depositar, descarregar
nos passeios, canteiros, ruas, jardins e demais área de uso comum
público, entulhos, terras ou re-

síduos sólidos de qualquer natureza. “Fica estabelecida a multa de 10 UFESP´s caso seja constatado o munícipe ou empresa destinando este material de forma irregular”, cita a lei municipal.
DENÚNCIAS — A população também pode ajudar na fiscalização ao enviar dados e fotos
por meio do aplicativo “E-Ouve” e
também pelo site da Prefeitura na
aba “Fale Conosco”. Segundo a
Lei, quando o munícipe ou a empresa forem flagrados depositando o material de forma irregular,
o ato poderá ser comprovado através de uma imagem fotográfica.
A população pode protocolar denúncia com foto, local do descarte, nome, relato e fotografia.

A Defensoria Pública da
União traz a Piracicaba o projeto
DPU para Todos, de 22 a 26 de
novembro. O projeto percorre municípios em todo o Brasil para levar orientações sobre diversas
questões, entre elas auxílio-emergencial, benefícios previdenciários, assistenciais. O atendimento
será feito em cinco unidades Cras
(Centros de Referência de Assistência Social). Os agendamentos
devem ser feitos previamente,
com os próprios Cras, até esta
quinta (18). As vagas são limitadas.

A atividade conta com o
apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads).
O público-alvo são usuários da
assistência social com renda familiar mensal de até R$ 2.000. Os defensores darão orientação jurídica
principalmente sobre auxílio-emergencial, benefícios previdenciários
(aposentadorias, pensão por morte,
auxílio-doença, auxílio-reclusão e
outros) e assistencial e benefício
de prestação continuada (BPC).

Comporão a equipe que virá
a Piracicaba dois defensores públicos federais e um servidor público da DPU. As pessoas agendadas serão orientadas e deverão comparecer ao Cras com alguns minutos de antecedência do
horário agendado, com documentos pessoais, comprovante
de residência, laudos, atestados
e outros documentos que demonstrem a solicitação do benefício ou que sejam necessários.
O atendimento dos Cras
acontece de segunda a sexta-fei-

ra, das 9h às 16h: 22/11 - Cras
Jd. São Paulo - 19 3432-2390 /
3433-0632 - rua Professor Felinto de Brito, 366; 23/11 - Cras Piracicamirim - 19 3426-0451 /
3426-0300 - Rua Leontino Boscariol, 50; 24/11 - Cras Vila Sônia
- 19 3425-4429 / 3425-3491 - Rua
Padre Otto Andreas Josef Wolf,
720; 25/11 - Cras Mario Dedini 19 3421-8077 / 3413-8031 - Avenida Luiz Ralph Benatti, 1.400;
26/11 - Cras Novo Horizonte - 19
3435-3851 / 3435-3907 - Av. Frei
Francisco Antonio Perin, 925.

P REVENÇÃO

Servidores públicos participam da Sipat
A Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho (Sipat) da Prefeitura de Piracicaba começou ontem (16), e
prossegue até dia quinta (18), no
auditório do Centro Cívico. O
evento, que tem realização da
Prefeitura e da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (Cipa)
terá palestras sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs),
álcool e outras drogas, primeiros
socorros e combate a incêndios,
depressão pós-Covid 19 e outros
fatores e a Centralidade do Trabalho. As palestras acontecem no
período da tarde e são destinadas aos funcionários públicos.
Na abertura dos trabalhos,
o presidente da Cipa, Fortunato
Vendramini, reforçou a importância da semana na busca da
Cipa pela segurança do trabalho
e prevenção de acidentes. “As palestras abordam vários temas
voltados à segurança do trabalho e é bem importante que os
funcionários prestigiem”, disse.
Salvina das Dores Coelho,
coordenadora da Sipat, agradeceu os profissionais que ministrarão as palestras por atenderem as necessidades manifestadas pela Comissão e frisou a importância das secretarias encaminharem seus funcionários
para a Semana para terem informações relevantes de saúde
e segurança do trabalhador.

Divulgação

Sipat começou ontem (16) na Prefeitura

Dorival José Maistro, secretário de Administração, explicou
que, a pedido da Cipa, foi retomada este ano a Semana, que
não havia ocorrido em 2020 por
conta da pandemia e corroborou
a fala de Vendramini e Salvina
sobre a importância da participação dos servidores. “Esta semana traz assuntos importantes
para a atual realidade que vivemos e nós achamos importante
que os servidores tenham acesso a informações que possam
prevenir acidentes de trabalho.”

Hoje, além da abertura, aconteceram as palestras Infecções Sexualmente Transmissíveis, proferida pelo psicólogo do Cedic, Fabrício Foster Alves de Lima, e Álcool e outras Drogas, proferida
pela terapeuta ocupacional Natália Moreno Ulrich Vieira e pela
psicóloga Nathalia Drago Ribeiro.
Amanhã será o dia de uma
aula de Primeiros Socorros e Combate a Incêndios, às 14h, ministrada pelo bombeiro educador Guaracy Ribeiro Filho. Na quinta-feira
será o dia das palestras Depressão

pós Covid 19 e outros fatores,
13h30, ministrada pelo psicólogo
clínico Edinaldo Aparecido de Moraes e a Centralidade do Trabalho, às 14h30, proferida pelo mestre do trabalho, Marcos Hister.
A Sipat tem apoio do Serviço
Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), do Centro de Doenças Infectocontagiosas (Cedic),
Centro de Referência em Saúde
do Trabalhador (Cerest) e Centros de Atenção Psicossocial - Álcool e Outras Drogas(Caps-AD).

F UMEP

EEP abre Mostra Mecatrônica ao público
A edição 2021 da Mostra de
Projetos Mecatrônicos da EEP (Escola de Engenharia de Piracicaba)
será presencial e aberta às 19h30
de hoje (17), no espaço cultural da
biblioteca da Fumep, com apresentação dos projetos desenvolvidos
pelos alunos do curso de Engenharia Mecatrônica, trazendo soluções
tecnológicas importantes e inovadoras. A Mostra permanecerá exposta ao público até o final do ano.
Segundo o coordenador do
curso e organizador da Mostra,
Prof. Anderson Rodrigo Rossi,
a criatividade dos trabalhos é
resultado do comprometimento

P ROCLAMAÇÃO

DA

dos alunos, que trabalharam em
equipes para o desenvolvimento dos projetos com a orientação de professores do curso.
“Os projetos trazem soluções
envolvendo sistema de controle e
tratamento, projeto para sistema
fotovoltaico residencial e análise de
custo benefício, automação de plantações verticais, gerenciamento de
consumo de água com IoT (internet das coisas) integrado, projeto
eletroeletrônico de envasadeira
com sistema de gerenciamento e
sistema de controle por voz, envolvendo as áreas de mecânica, eletroeletrônica e informática, com

visão holística e análise de impactos”, considerou o coordenador.
Para ele, a Mostra contribui
para a formação do aluno pois
apresenta problemas reais para
serem resolvidos, em equipe. “A
atividade estimula o envolvimento do aluno, que dispõe também
de estrutura para o desenvolvimento de projetos e do apoio de
profissionais técnicos qualificados e docentes que orientam e estimulam a criatividade dos alunos para a solução dos problemas.
“Temos laboratórios e softwares comerciais para o desenvolvimento e
simulação dos projetos”, disse.

Divulgação

O coordenador do curso
e organizador da Mostra,
Anderson Rodrigo Rossi

R EPÚBLICA

Eixo SP registra redução de 30% nos acidentes em operação
Os acidentes nas rodovias
administradas pela Eixo SP apresentaram redução de 30% na
Operação Proclamação da República em comparação como o último feriado, no início deste mês.
A Concessionária registrou 30
ocorrências entre sexta-feira (12)
e segunda-feira (15). O total representa uma queda de 30% em
comparação ao feriado de Finados, que teve um dia a menos de
operação e registrou 43 acidentes. Não é possível fazer comparativo com o feriado da Proclamação da República do ano passado,
por ele ter sido em um domingo.
A Concessionária prestou
998 atendimentos nos 1,2 mil

quilômetros de rodovias que
compõem o trecho sob sua responsabilidade, de Itirapina, na
região Central, a Panorama, no
extremo oeste paulista. Foram
485 ocorrências por socorro mecânico, 410 chamados de guincho e
103 atendimentos pré-hospitalar.
Os períodos de maior movimento nas rodovias foram registrados na sexta-feira, das 14h às
21h, na saída para o feriado, e das
10h às 19h, na segunda-feira, durante o retorno. O fluxo de veículos
ficou dentro do esperado pela Eixo
SP. A previsão era de 800 mil veículos nas estradas durante os quatro dias de Operação. O total registrado ficou em 816 mil veículos.

Divulgação

O comparativo é em relação ao Feriado de Finados, no
início deste mês, que teve um dia a menos de operação
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PERFIL DO SECRETÁRIO DE CULTURA DE JUMIRIM/SP

INTRÓITO
Olá beldades, personalidades e celebridades
A edição desta semana está recheada de notícias
culturais com as Curtidinhas destacando as postagens dos artistas sobre as diversas produções artísticas realizadas neste período.Outros destaques enfatizam lançamentos de projetos, eventos e demais
acontecimentos na região. No perfil destacamos o jor-

nalista, Presidente da Ong Casvi e produtor executivo
da parada LGBTQIA+ de Piracicaba.
Uma semana de muitos corações fraternos
#espalhepaz
Edição 129novembro/2021 Piracicaba SP
Elson de Belém
Ator, produtor, apresentador e colunista cultural

Cur
tidinhas
Curtidinhas
*Está nascendo um novo projeto
musical na cidade. Trata se do Grupo Bibelô, composto por Marly Vieira, Sirlene Martins, Valdinei
Lao, Carlinhos e Marinho. O
grupo ainda está em fase de estruturação, porém os ensaios estão a todo vapor para apresentações em eventos.
* Quem anuncia um novo projeto é
o professor Bruno Cardosoque
ao lado de Luciana Mizutani, irão
ministrar o curso “Como escrever
roteiros, histórias e dramaturgias”,
que somam juntos mais de 40 anos
de experiência artística, pensando
as estruturas e as poéticas de como
contar histórias, são os guias dessa jornada de escrita.
* Kakau Santos está de
volta aos palcos e chamou
seu parceiro Tiago Ganone para juntos animarem os
eventos. Enquanto isso estão ensaiando o novo repertório com muito “modão” e
brindando com uma “Breja” num copo de requeijão”.
* Nesta terça e hoje está
acontecendo as Eleiçõespara escolha da
nova diretoria do Sated
SP para o quadriênio
que vai de 2022 a 2025.
Estão concorrendo as seguintes chapas: Chico Cabrera (Chapa quente), Ana Vidal (Chapa Renovação e inovação) e Dorberto Carvalho (Chapa Avança Sated).
* Chris Bernardo Está radiante pelo sucesso do espetáculo “Superação” da Cia
Cor & corpo que contou com
vários profissionais da dança e do teatro numa noite de
grande expectativa e muitos aplausos.
* O “Forrozin da Evinha” que já
está na segunda edição vem reunindo os amantes deste típico ritmo brasileiro que contagia a todos. No feriado de segunda feira
a casa recebeu além de artistas,
amigos e público animado que
dançaram ao som da esfuzianteEvinha do Forró e banda.

Fotos: reprodução Facebook e Instagram

* Cristiano Trevizanapresenta todos os domingos o
Programa “Canja” – Clube
dos Amigos do Jazz,pela
Educativa FM de Piracicaba.
O programa tem uma grande
audiência, principalmente depois da volta por conta da
pandemia.
* A graciosa Camila Contieri representando Piracicaba foi eleita a Miss São Paulo na última segunda feira em evento que contou com profissionais
da beleza, crianças ejovens que
estavam concorrendo ao concurso Mister e Miss estadual. Camila
está em alta na mídia, domingo foi
vista se apresentando com o número de acrobacia no Programa
Silvio Santos do SBT.
* A volta do Sebo do Formiga as
atividades está sendo uma grande alternativa para quem gosta de
ler, apreciar quadros e outras peças antigas. Esta semana colocou
a venda uma pintura de Salvador
Dali com certificado de autenticidade.
* Lucas
Barel
está com um novo projeto “No
pé da Limeira”, se trata de um
encontro popular e da infância. A ideia é a relação da árvore e suas raízes com a cultura tradicional
do nosso país; os galhos e as folhas são os aprendizados mútuos
na relação entre os mais velhos e
os mais novos. Destaca Barel.
* Este final de semana não perca
o stand up show do comediante
Marcus Cirillo, especificamente
dia 19 (sexta feira) às 21 h no
Teatro São José. A dupla Vitor
&Yago fará a abertura do show.
Hoje tem sorteio de ingressos no
Programa Showchá da Fiofhó pelo
Portal Nova 15.

Nascido em Tietê em 06 de agosto de 1988, porem sempre morou em Jumirim SP. Começou a fazer aulas de
teatro em Jumirim no ano de 2005 pelo Grupo Luma com
o diretor Luís Sandei onde permaneceu até 2011. Participou de espetáculos com as companhias “Nos Passose Compassos” de Fernanda Bufo e Galpão das
artes de Suzane Leite (2007 a 2013). O papel de mais
destaque que interpretou foi o de Jesus Cristo no
espetáculo “A Paixão de Cristo” dirigido por Luís Sandei, depois com Sofia Morás, por cerca de 10
anos.Formado em artes cênicas pelo Conservatório
Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos (2008 a 2010)
- Tatuí SP. Ministrou aulas de Teatro em Tietê, Laranjal
Paulista e Jumirim e atuou como coordenador de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer de Jumirim (2011 a 2013).
Atuou como coordenador de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer de Jumirim (2013). Ator e diretor de produção de cinema de guerrilha na Mambo Produções de
Cleiner Micceno.Coordenador de Cultura de Cerquilho em 2014.Atuou como coordenador de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer de Jumirim /Vocalista da Banda
JumirienseVibrasom de (2015 a 2016). Eleito o segundo vereador mais votado de Jumirim (2017 a 2020).
Atualmente Secretário de Cultura, Esportes, Turismo e
Lazer de Jumirim
Nome profissional: Daniel Moura
Nascido em que cidade: Tietê SP
Qual é sua maior qualidade? Pontualidade
E seu maior defeito? Teimosia
Qual é a característica mais importante em um ser humano? Dar atenção as pequenas coisas da vida.
O que mais aprecia em seus amigos? Prontidão em
ajudar
Sua atividade favorita é: Atuar
Qual é sua ideia de felicidade? Aproveitar as coisas
simples da vida
E o que seria a maior das tragédias? Não ter amigos
Quem gostaria de ser se não fosse você? Irmã Dulce
Qual é sua viagem preferida? Montevideo
Qual é sua cor predileta? Preto
Uma flor? Rosa
Um animal? Cachorro
E seu prato favorito? Pizza
Quais são seus autores preferidos? Augusto dos
Anjos
E seus cantores (as)? Raul Seixas / Humberto Gessinger
Seus filmes? Silêncio dos inocentes
Que superpoder gostaria de ter? Curar doenças
O que mais detesta? Ingratidão
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria? Jerusalém na época de Jesus
Como gostaria de morrer? Dormindo
Qual é seu atual estado de espírito? De paz e tranquilidade
Que defeito é mais fácil perdoar? Ira
Qual é o lema de sua vida? Memento Mori - Lembre-se que você é mortal
Momento preferido do dia? Noite
No que pensa quando acorda? Em esperança
Uma mania? Ouvir música no banho
Gasta muito com? Instrumentos musicais

Sonho de consumo não realizado? Um estúdio para
ensaio e gravação musical
Lembranças de infância? Minha mãe ouvindo rádio
e fazendo polenta no fogão a lenha
Em que ocasião mente? Para amenizar um conflito
entre amigos
O primeiro beijo? Aos 14 anos
Uma vaidade? Não passar vontade de comer o que
quero
Qual é seu maior pecado? Orgulho
O que é sagrado para você? Respeito entre as pessoas
Do que não gosta no seu corpo? Da barriga
O que faria com um prêmio de milhões de reais? Ajudaria minha família e amigos, o restante montaria
uma casa de eventos
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Perder amigos
para a Covid19
Como foi seu início de carreira? Comecei as aulas de
teatro com Luis Sandei em Jumirim no ano de
2005, um início muito dinâmico e de muito aprendizado
Um ponto turístico da sua cidade? Casarão Colorido
(Uma antiga escola Rural que hoje está toda grafitada)
Uma personalidade da sua cidade: Marlene Hernandes, uma grande mulher política muito à frente
do seu tempo
Um fato ocorrido na sua cidade? O crime das sete
mortes que acorreu em 1923
Um cantor e uma cantora da sua cidade? Cidinho Silva e Mila Flora
Um ator e uma atriz da sua cidade? Andrea Moscatelli e Valéria Santos
O que falta na sua cidade? Um Teatro Municipal.
Uma frase de incentivo: Nenhum de nós é melhor
do que todos nós juntos.
Seu projeto mais recente é: A frente da CETUL Jumirim (Secretaria de Cultura, Esportes, Turismo e
Lazer)
Quem será Daniel Moura pós pandemia? Uma pessoa
que aproveita melhor a vida.
Release e fotos enviadas pelo artista
Instagram @danmourajumirim

TODA “GRAÇA”DE GRAÇA CUNHA EM PIRACICABA
Graça Cunha se apresentou em Piracicaba no ultimo
final de semana em Piracicaba com o show “Graça
Cunha canta Clássicos do Samba”, apresentado no
Teatro do Sesi. O show é dedicado aos grandes compositores de samba e sua importância fundamental no
desenvolvimento e mudanças dessa vertente ao longo
do tempo.A artista foi ovacionada por uma plateia calorosa que cantou junto com ela canções imortalizadas,
acompanhada pelos músicos: @dinobarioni @ogairjunior @gibafavery e @robertinhocarvalho2020.
Graça Cunha iniciou sua carreira em 1993, como solista no Musical “Noturno” de Oswaldo Montenegro, na
Oficina dos Menestréis. Em sua trajetória, a cantora
possui mais de dois mil e quinhentos trabalhos que foram ao ar, entre jingles e locuções para TV, rádio e
cinema, assim como participações em CDs de artistas
de renome. A artista integrou de setembro de 2005 à
janeiro de 2016, a banda do Programa “Altas Horas” do
apresentador Serginho Groisman, que vai ao ar todo
sábado à noite pela Rede Globo. Em 2007, lançou seu
primeiro CD Solo “De Virada”, pela Gravadora Azul Music. Com este álbum, Graça foi indicada ao Grammy
Latino em duas categorias: Melhor CD de MPB e Artista
Revelação.Estreou em julho de 2009, sob direção do
aclamado artista Miguel Falabella, o Musical da Broadway “HAIRSPRAY”. Em agosto do mesmo ano, participou do musical “Rockshow” no teatro do Clube A
Hebraica.Lançou seu segundo álbum “Tiro de letra” em

PRÊMIO DESTAQUE PONTUAL ACONTECE
EM NOVEMBRO EM AMERICANA SP
dezembro de 2011 e em março de 2012 iniciou a turnê
de shows pelo Brasil. Em maio de 2015 lançou um EP
com releituras de grandes compositores da MPB como
Belchior, Guilherme Arantes, entre outros. Em paralelo ao seu trabalho solo, Graça integra o grupo Divazz Trio.Atualmente é uma das juradas do programa
Canta comigo na Record TV. Seu projeto mais recente é
o show “Canta com a gente”,MPB, samba, samba rock,
ao lado de feras como Carlos Navas, Roberto Seresteiro, Tatá Martinelli & banda
Release e fotos redes sociais
Instagram @graçacunhaoficial

UM MARCO NA TRAJETÓRIA DO JORNALISTA PAULO EDUARDO
No último dia 15 de novembro Paulo Eduardo completou 46 anos de carreira. De acordo com Paulo todas as
emissoras que ocupou foram importantes, desdeos
autos falantes, as emissoras com as mais diversas
potências desde 250 whats a até os 200 mil whats
Canal Internacional da Rádio Capital SP. Paulo agradece
os diretores, colegas e claro, os ouvintes. Tudo começou na Rádio Educação e Cultura de Rio Claro.Radialista/
Jornalista com atuação no mercado do Rádio e da Televisão há 46 anos, atuando nas principais emissoras do
país, foi professor do Senac no Curso de Locução/
Radio.Iniciou a carreira de locutor em 1975 no interior
de São Paulo. No início dos anos 1980 iniciou o trabalho
nas principais emissoras de São Paulo e do
Brasil.Atualmente também se comunica pelo Canal “Sou
falante”, um espaço dedicado aos comunicadores.Tem
atuação constante na apresentação de eventos corporativos em diversas áreas tais como: inaugurações,

Conheça as 5 categorias e seus respectivos indicados:
*Cantor Sertanejo
Bruno Valentte, Fábio Villa, Zé Adriano, Lucas Marques
e Gabriel Ferreira
*Dupla Sertaneja
João Paulo & André, Rony Cesar & Thiago Valentti, João
Paulo & Júlia, Denis & Ruan eDany & Diego
*Digital Influencer
Brenda Lima, Bruna Cogo, Li Barreira, Michelle Trevisan e Lu Campeiro
*Gastronomia
Amici Pizzaria &Chopperia, Empório Monte Cristo,
Shyro´s Sushi House, Empório D´Açaí, Dona Beleza
Bar e Restaurante
*Apresentador
Guilherme Tiosso – TVTODODIA, Gleison Alves – WANOTÍCIAS
Silvio Silva – NOTÍCIAS DO ESPORTE, Anderson Junque – TVSBNOTÍCIAS e Nilson Araújo – TVSBNOTÍCIAS
Para votar clik no link: https://forms.gle/dyy9JGTcaVXCharQ9
A votação será encerrada dia 20 de novembro e os
vencedores serão anunciados no evento que acontece dias 25 e 26 de novembro das 19 às 23:59, no Realize Buffet e Eventos na cidade de Americana SP.
Release e fotos enviadas pela organização do evento
Instagram #premiodestaquepontual

A FASCINANTE ARTE DE MESTRE GENINHO
cerimoniais, lançamentos publicitários, sessões solenes, entre outros.
Release e fotos redes sociais
Instagram @pauloeduardoradio

FILME ABORDA TEMÁTICA SOBRENATURAL E SUSPENSE
Amarildo Moraes, tem 25 anos e escreve desde os
12 anos. Idealizador do projeto “Depois daquele
dia”.Trata-se uma produção visual que conta a história de cinco amigos com um passado mal resolvido
que decidem passar um fim de semana fora para tentarem consertar as coisas. O que eles não esperavam
é que as consequências do passado estariam tão presentes na vida deles quanto antes, além disso eles
precisam lutar para sobreviver pois o lugar onde eles
estão oferece perigos mortais.Amarildo descreve o
roteiro e enfatiza: “Criei essa história este ano e desde então venho dando vida a ela, estamos gravando
as cenas e já temos o trailer lançado no Instagram.
Acredito que por muito tempo tive medo de compartilhar com as pessoas minhas obras, mas agora que
comecei não quero mais parar”.Contribui para este

A segunda edição do evento será marcada pelo grande
número de empresários.O mega evento de networking
que havia sido adiado pela pandemia, acontecerá dessa vez na cidade de AmericanaSP nos dias 25 e 26 de
novembro. Segundo Dennis Moraes, Diretor de Jornalismo do Portal SB24Horas e idealizador da premiação, o objetivo é tornar o evento rotativo para que a
premiação alcance um número maior de pessoas envolvidas tornando-se cada vez mais regional.”Nessa
segunda edição teremos 5 categorias com votação
aberta ao público chegando no total de 100 homenageados em várias categorias. O link da votação já está
nas redes sociais e o número de votos vem crescendo
a cada minuto. O Prêmio Destaque Pontual se tornou um
grande evento de networking graças a todos os patrocinadores e parceiros. O Oscar do Interior Paulista chegou para ficar! A responsabilidade só aumenta e temos
que celebrar com os destaques de 2020, um ano difícil
para muitos tanto na saúde como nos negócios. Tenho
certeza que os homenageados se superaram, se recriaram, evoluíram para um novo normal e isso é muito
importante para o futuro de nosso país” declarou Dennis Moraes.A atração principal do evento será a Banda
Queen Cover, além da abertura com o músico Kilder
Jarier e um maravilhoso jantar de gala que será servido pelo Buffet Realize.

trabalho 7 atores
que fazem parte do
elenco principal, e
a direção ficou por
conta de Daniele
Neves, que há20
anos auxilia em
todo o trabalho de
produção. O filme já
foi lançado e está
disponível no Canal
“Lido” no YouTube.
Release e fotos enviados pelo artista
Instagram:
@whoislido
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Seja um anunciante da coluna dos artistas de Piracicaba e região.
Email: atendimento@atribunapiracicabana.com.br
Fone: (19) 2105-8555 - ANUNCIE AQUI

Eugenio Morato de Jesus nasceu em 14 de fevereiro de 1959, em Piracicaba, filho de Sebastiana Candido Morato e Benedito Osvaldo Morato de
Jesus.Mestre Geninho iniciou seu estudo cultural em
1977, motivado pelo pai, Benedito, que tocava cavaquinho, e pelo seu tio Bidi, que tocava viola. O envolvimento com a música também foi incentivado pelo seu
tio, do lado materno, Antônio Candido, o lendário
Parafuso, cantor de cururu, uma das mais expressivas figuras da cultura popular piracicabana, cujos feitos foram homenageados através da denominação de
uma praça, a Praça do Parafuso.Em 1978, ele começou a estudar capoeira com Claudival da Costa, o
mestre Cosmo.Durante sua trajetória, mestre Geninho aprendeu a tocar vários instrumentos, tais como
cavaquinho, violão, pandeiro e berimbau. Ele também
fez parte do Grupo Vila Samba, fundado em 1978, e
do Grupo Sambeleza, de Limeira.Além de ser um grande protagonista da cultura piracicabana, Eugenio Morato de Jesus é diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de Piracicaba e região,
onde também ocupou o cargo de presidente. Recentemente Mestre Geninho foi entrevistado pelo jornalista
Alexandre Neder para o Canal Neder Especial.

Fonte: Câmara de Vereadores de Piracicaba
Foto: reprodução redes sociais
Instagram @eugenio.morato

TUDO PRONTO PARA MAIS UMA EDIÇÃO DO FENTEPIRA
Com realizaçãoda Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Secretaria Municipal da Ação Cultural inicia dia 22 de
novembro mais uma edição do Festival de Teatro de
Piracicaba.A mostra será100% virtual. Os espetáculos
do 16º Fentepiraforam divididos assim: 10 espetáculos
da cidade de Piracicaba/SP para a mostra oficial e outros
02 espetáculos convidados de fora da cidade. Este ano, o
festival acontece de 22 a 30 de novembro pelo Canal
oficial do festival no YouTube no link: https://youtube.com/
channel/UCRFYRQxXWp_NEP0RwQkezNw

O Festival Nacional de Teatro de Piracicaba,tem o objetivo de popularizar as artes cênicas na cidade, fomentar os grupos teatrais locais, formar plateias e estimular
a troca de ideias. Esses fatores foram os eixos que
nortearam a criação do Festival.A primeira edição foi
realizada em 2006 e um ano depois foi regulamentado
através da lei de número 6072/2007.
Fonte e fotos: Pagina do evento nas redes sociais
Instagram @fentepira_oficial
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ENDOCRINOLOA

E NCONTRO

Especialista fala sobre
remissão do diabetes

Umbandistas se unem para
comemorar o Dia Nacional
Divulgação

Exposição ocorrerá durante live organizada pelo Santa Casa Saúde Piracicaba
em alusão à Semana Mundial do Diabetes para estimular a prevenção e controle
A médica endocrinologista do
Centro de Especialidades Médicas
do Santa Casa Saúde Piracicaba,
Larissa Savi, estará na live desta
quarta-feira,17, às 9h, para falar
se é ou não possível haver remissão da diabetes. Ela explica que a
remissão ocorre quando a doença
está silenciada e, mesmo sem medicamentos, o indivíduo não tem
sinal, sintoma ou alteração laboratorial que remeta à doença. “É um
quadro que se assemelha à cura,
mas tão logo o indivíduo retoma
os hábitos antigos, a doença volta”, explicou a endocrinologista.
Para acompanhar, basta acessar a página do Facebook da Santa
Casa de Piracicaba pelo https://
www.facebook.com/SantaCasaPiracicaba. A live integra a Semana
Mundial da Diabetes, realizada pelo
plano Santa Casa Saúde. Os eventos relacionados ao tema começaram ontem (16) e prosseguem até
sexta (19), sempre das 9h às 9h30
pela página oficial do Facebook da
Santa Casa de Piracicaba. Após a

E SCOLA

DO

live haverá sorteio de uma cesta da
Abbott com produtos Glucerna.
De acordo com a endocrinologista, a diabetes mais prevalente é tipo 2, relacionado ao histórico familiar de diabetes e também ao estilo de vida. Durante a
live, a médica vai explicar porque a obesidade e o ganho de
peso são os fatores principais para
o desenvolvimento da doença.
A diabetes, seja a tipo 1 ou 2,
são doenças crônicas que devem
ser tratadas e acompanhadas por
toda vida. No entanto, recentemente, publicações de alguns estudos
deram ênfase à remissão da doença, relacionando esse fato com
o emagrecimento do paciente.
A médica vai explicar que essa
remissão tem sido possível a pacientes que receberam diagnóstico
recente, contanto que consigam perder uma boa quantidade de peso.
Para saber como tem sido possível
esse novo prognóstico e o que é preciso fazer para entrar em remissão,
basta assistir a live. Não perca!

Divulgação

Encontro reuniu diversos terreiros de Piracicaba: paz e fraternidade

O tema será exposto pela médica endocrinologista Larissa Savi
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Palestra aborda solução via ‘justiça restaurativa’
Com objetivo de trazer a filosofia e as técnicas da justiça restaurativa aplicadas em ambiente
escolar visando disseminação de
cultura de paz, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba promoveu nesta terça-feira
(16), a palestra: "Fundamentos da
Justiça Restaurativa em Âmbito
Escolar" - Círculos de Paz na Escola". Com direito a certificado de
participação, o evento aconteceu
no formato on-line, via Zoom e
contou com transmissão simultânea pelo YouTube da Escola.
Participaram da palestra o
vereador Pedro Kawai (PSDB) e
a vereadora Silvia Morales (PV),
do mandato coletivo “A Cidade
É Sua”, respectivamente coorde-

nador e diretora da Escola. A
palestra foi ministrada por Osmar Ventris, advogado, conciliador judicial e extrajudicial,
instrutor e facilitador de técnicas de Justiça Restaurativa e
círculos de construção de paz.
De acordo com o advogado,
a justiça restaurativa preceitua
uma mudança de paradigmas,
na forma de enxergar o conflito.
“É importante que busquemos
resultados diferentes, pois os resultados que conseguimos até
hoje não são satisfatórios, não
tem surtido efeito”, enfatizou.
Osmar Ventris explica que, no
paradigma restaurativo, o enfoque
não está em que lei ou regra foi
ofendida, mas sim em quem é a ví-

tima, quais suas necessidades e que
tipo de ofensa ela recebeu. Além
disso, as práticas dos círculos de
construção da paz oferecem um
sentimento de pertencimento.
Na prática, ele explica que os
círculos de construção de paz são
desenvolvidos com participantes
sentados em um círculo, de preferência sem móvel algum ao
meio, com uma peça no centro,
que cria um foco central para os
participantes. Uma cerimônia de
abertura marca o início de um
espaço especial do círculo. Um
objeto chamado "objeto da palavra" é passado de pessoa para
pessoa, com o objetivo de regular o fluxo do diálogo de quem
fala e quando fala. Ao final,

uma cerimônia marca o término
do espaço especial do círculo.
Dentro das escolas, Osmar ressalta que existe a necessidade de
ordem e que professores e adultos,
em geral, possuem essa autoridade,
que deve ser usada para direcionar
o comportamento das crianças no
interesse da comunidade maior.
Aprender a respeitar essa autoridade legítima faz, de acordo
com ele, que exista também a cooperação em uma tarefa básica no
crescimento, direcionado para
que a maturidade seja algo saudável. O processo circular ajuda,
ainda, os indivíduos e grupos a
terem experiências saudáveis de
poder na presença do outro. Cada
pessoa tem voz e é valorizada.

Aconteceu, na noite da última segunda (15), no Templo
Nossa Casa Espiritual Filhos de
Oxalá, encontro de religiosos de
matriz africana para a comemoração do Dia Nacional da Umbanda, data registrada em 15 de
novembro. O encontro reuniu
adeptos da religião de diversos
terreiros do município. Cerca de
150 pessoas se encontraram para
uma sessão de umbanda coletiva num templo com 40 anos de
existência e em plena atividade.
Segundo Pai Ronaldo Almeida de Xangô, um dos organizadores do encontro, o Dia Nacional da
Umbanda serve para refletirmos
sobre a união entre os próprios
umbandistas e importância da
união para quebra de preconceito e
combate à intolerância religiosa.
Opinião semelhante tem o sacerdote
André Toledo, do Templo de Umbanda União dos Orixás e idealizador do evento. Toledo reafirmou
durante a abertura do encontro a
importância da união dos umbandistas para mostrar que um mundo sem intolerância é possível.
“Quem sabe daqui alguns anos não
teremos um encontro como esse no
estádio do XV de novembro”, avalia. A ideia do coletivo é de realizar
pelo menos a cada dois meses en-

contros entre os templos para a
valorização e atividades conjuntas
das Religiões de Matriz Africana.
Durante o Encontro, Instituto AfroPira, em parceria com a Comunidade de Umbanda Sr. Zé
Moreno das Almas, prestaram homenagem a dois templos de Umbanda da cidade pelos relevantes
serviços prestados pelo bem e valorização da Umbanda na cidade.
Este ano foram homenageados o
Templo de Umbanda União dos
Orixás e o Terreiro de Umbanda
Pai Benedito de Aruanda. Para
Mestre Marquinhos, presidente do
Afropira, a retomada da parceria
com Comunidade de Umbanda Sr.
Zé Moreno das Almas, com a diminuição da pandemia, ajuda muito
na valorização do povo preto.
TERREIROS — Participaram do encontro os seguintes terreiros de Piracicaba: Nossa Casa
Espiritual Filhos de Oxalá, Nossa
Casa Espiritual Irmãos de Fé, Comunidade de Umbanda Sr. Zé
Morenos das Almas, Tenda de
Umbanda Ogun 7 Espadas e Mãe
Oxum, Terreiro de Umbanda Mãe
Nanã e Sr Exú Maré, Terreiro de
Umbanda Pai Benedito de Aruanda, Templo de Umbanda União
dos Orixás, Igbá Omi Asé Afojidan e Comunidade Lua Branca.
Divulgação

108 ANOS
VIRADA 2022
Estão liberadas as apostas
para Mega da Virada 2022 a
loteria mais aguardada em todo
o Brasil. Esse jogo especial é realizado desde 2008 e traz o maior
prêmio da Caixa Econômica Federal. Como jogar na Mega da
Virada 2021. A edição especial
de final de ano atrai muitos jogadores inexperientes, portanto, pode haver dúvidas sobre
o sistema de jogo. Então, vamos esclarecer algumas dúvidas sobre esse concurso da loteria, como, por exemplo, com
quantas dezenas se pode jogar.
COMO JOGAR
Para concorrer a prêmios
estimados em 350 milhões de
reais, os jogadores devem escolher pelo menos seis números. Dessa forma, as chances
de ganhar a premiação principal será de um em 50 milhões.
No entanto, os apostadores que
têm mais dinheiro para investir no jogo podem usar o desdobramento. Assim, a chance
de ganhar aumenta cada vez
que uma dezena é adicionada.
Quer saber quantos números
você pode jogar na Mega da
Virada? A resposta é 15! Portanto, você pode incluir até
nove dezenas em seu jogo. Mas,

obviamente, para cada número
adicionado, o preço mudará.
BOLÕES
Isso mesmo! Você pode encontrar opções do bolão da
Mega da Virada 2022. Então,
quantos números você pode jogar nessa loteria? Até 15 e com
várias opções de apostas. Afinal,
o prêmio principal do concurso
especial oferece múltiplas chances e você não pode perder.
DICA
Ao apostar em bolões, escolha a maior quantidade possível
de dezenas, pois assim as chances de acerto aumentam significativamente. Nossos bolões são
de 15 dezenas, quantidade máxima permitida pelo sistema. O
valor de uma aposta com esta
configuração é R$ 22.522,50. Em
nosso bolão com 40 cotas, cada
participante paga R$ 760,00.
MAIOR DO BRASIL
Sim, fizemos um combo
com 42 jogos de 15 dezenas, o
maior do Brasil! A chance de
acerto em um jogo de 15 dezenas é de apenas 1 para 10.003,
portanto neste como a chance de
acerto é de 42 para 10.003! Para
saber detalhes entre em contato
pelo zapp (19) 9-9441.0488.

Andréa Almeida, presidente
do Fussp, recebeu de forma
simbólica cestas básicas
das mãos do presidente do
XV, Rodolfo Geraldi. Aconteceu domingo (14) a entrega
oficial das novas pinturas realizadas por artistas piracicabanos nos muros do Estádio Municipal Barão da
Serra Negra, alusivas ao Esporte Clube XV de Novembro, o XV de Piracicaba, que

fez 108 anos. Além da entrega oficial, a comemoração
do aniversário ainda contou
com drive thru para arrecadação de alimentos que serão destinados ao Fundo
Social de Solidariedade
(Fussp). Evento contou com
a presença do prefeito Luciano Almeida, da presidente do Fussp, Andréa Almeida, e do secretário da Ação
Cultural, Adolpho Queiroz.
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Piracicaba é pioneira em
"minipúblico" na Sessão
Jovem para a COP-26
Evento realizado na Câmara na sexta, 13, reuniu alunos da rede estadual de ensino
para apresentarem soluções e elaborarem documento para Assembleia Geral da COP-26

A COP -26, a Conferência das
Partes promovida pelas Nações
Unidas para discutir as mudanças
climáticas, termina nesta sexta-feira (12), em Glasgow, na Escócia. O
encerramento do evento, no entanto, não significa o término das discussões sobre o clima, muito pelo
contrário. Prova disso é a “Sessão
Jovem para a COP-26”, evento realizado também na tarde desta
sexta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba.
Organizada pelo gabinete da
vereadora Sílvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo “A Cidade é
Sua”, a atividade congregou alunos do Ensino Médio da rede estadual de ensino de Piracicaba e
região, e buscou diagnosticar o
impacto das mudanças climáticas em nossa sociedade e, principalmente, buscar soluções.
MINIPÚBLICO - Para tanto, o método adotado foi o “minipúblico” que, em linhas gerais, concatena pessoas de diferentes perfis, por meio de sorteios ou cotas,
para que se aprofundem e deliberem sobre determinado assunto.
No caso, 25 alunos de um universo de 53 inscritos foram escolhidos por meio de um sorteio,
cuja participação foi voluntária.
A proposta metodológica “minipúblico” prevê, além da participação dos membros do grupo, a
mediação de pessoas e especialistas envolvidos com o tema do evento, fornecendo subsídios para que
os participantes aprofundem as
discussões e proponham saídas
para os problemas detectados.
MEDIADORES - Ao abrir o
evento, a vereadora Sílvia Morales
destacou a importância da participação dos jovens nas discussões
relativas ao clima: “essas questões
estão sendo discutidas na COP-26,
em nível global, mas é no município que as coisas acontecem. Nós
moramos na cidade de Piracicaba.
Por aqui, nós vemos chuvas torrenciais, inundações, queimadas e
problemas ambientais diversos.
Vocês foram sorteados para estar
aqui e, depois, encaminharemos um
documento para a Assembleia Geral da COP-26, para que esse documento contribua com as ações e leve
até os líderes globais as nossas deliberações”, disse a parlamentar.
“Essa é a primeira vez que o
método “minipúblico” é utilizado
[por uma cidade do Brasil] com
alunos do Ensino Médio para se
debater a questão das mudanças
climáticas, ainda mais simultaneamente à COP-26”, disse Aline

Meme Gallo, representante da
ONG Engajamundo e membro jovem da Comclima (Comissão Municipal de Mudanças Climáticas),
que foi quem conduziu a primeira
atividade do evento, uma conversa informal para que os participantes se conhecessem melhor e
trouxessem suas primeiras impressões e conceitos sobre o tema.
Na sequência, Bruno Vello,
representante da ONG Imaflora,
expôs aos participantes os mecanismos envolvidos no aquecimento global, como por exemplo o efeito estufa, que é resultado do excesso de emissão de
gases poluentes na atmosfera.
Vello salientou que o aquecimento global, diferentemente do
que seu nome sugere, não representa apenas um aumento das
temperaturas do planeta, mas sim
a alteração de toda uma dinâmica climática que gera, por exemplo, períodos longos de secas intercalados por chuvas extremas.
Além da compreensão destes
diversos impactos, ele também destacou que é premente a consciência
de que as mudanças climáticas,
apesar de globais, afetam pessoas e
lugares de maneiras diferentes. Ele
citou como exemplos as favelas, locais que concentram grande número pessoas com menor poderio econômico e que, ao mesmo tempo, são
também as mais afetadas pelos
eventos climáticos extremos, que
resultam em enchentes e desabamentos de encostas, por exemplo.
Na sequência, Bruna Ferreira,
representante da União Estadual
dos Estudantes (UEE) de São Paulo e também membro jovem da
Comclima, defendeu maior participação dos estudantes nos espaços de discussão e deliberação,
como a própria Câmara Municipal
e a Comissão Municipal de Mudanças Climáticas: "nós achamos que
o mandato da juventude na
Comclima deve ser coletivo, deve
construir uma estratégia para
agregar mentes pensantes e apresentar um projeto mais consistente, um plano para contra-atacar
aqueles que criam e nos fazem passar por dificuldades climáticas, que
podem ser evitadas. Vamos cobrar os governantes”, conclamou.
MEDOS E ESPERANÇAS
- Logo em seguida, os alunos usaram seus celulares e alguns notebooks disponibilizados pelos organizadores do evento para acessarem um site e, em 3 palavras,
digitarem seus medos. Na sequência, também, em 3 palavras, foi

Assessoria Parlamentar

Sessão Jovem para a COP-26 é a primeira a trabalhar com o método
"minipúblico" com jovens para debater as mudanças climáticas

a eles solicitado que digitassem
suas principais esperanças em
relação às mudanças climáticas.
Após o envio de todas as
respostas, uma “nuvem” com as
diversas palavras - graduadas
em tamanho crescente de acordo com o número de vezes em
que foram citadas -, apareceu
no telão, permitindo aos participantes identificarem, visualmente, as palavras que simbolizavam o que o grupo mais temia e ansiava ao mesmo tempo.
MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO - Os alunos, na sequência, ouviram a explanação da
também representante da Imaflora, Júlia Campos, que, em linhas gerais, enfatizou que as soluções para os problemas climáticos devem ser pensadas de forma integrada e transversal, para
além do problema mais evidente.
Ela também expôs que as soluções devem ser apresentadas,
preferencialmente, em duas esferas de abordagem: a mitigação
e a adaptação. Esta, prevê que
ações imediatas voltadas a “contornar” os impactos já existentes sejam tomadas e, aquela,
ações voltadas a reduzir, ou seja,
mitigar, a fonte do problema.
PROBLEMAS E SOLUÇÕES - A última etapa da atividade foi a formação randomizada de
5 subgrupos entre os estudantes
participantes para que, em 20 minutos, identificassem os problemas
que mais os afetam e, na sequência, apresentassem possíveis soluções. Cada grupo definiu um representante que, ao término do
tempo, expôs aos demais grupos
um resumo do que discutiram.
As queimadas, que destroem
flora e fauna, o descarta irregular de lixo e produtos eletrônicos,

as enchentes, o uso não racional
da água e o alto preço o do etanol, que faz com que mais pessoas optem por combustíveis fósseis, foram alguns dos problemas
diagnosticados pelos estudantes.
Eles, na sequência, apresentaram como possíveis soluções, campanhas educacionais sobre o descarte correto do lixo, leis mais severas para quem polui o meio ambiente, o uso mais consciente da
água, em especial na agricultura, o
reaproveitamento e reciclagem de
materiais eletrônicos, a redução do
preço do etanol e o investimento
em fontes energéticas mais renováveis, como a eólica e a solar.
Manuela Setem Angelini, aluna da escola Manoel Dias de Almeida, no momento de considerações finais do evento, resumiu o
sentimento do grupo: “todos nós
aqui chegamos a uma conclusão,
trouxemos soluções para problemas. Nós temos que aprender a
solucionar problemas, e isso faz
parte da educação, do conhecimento”. Ela também pediu para que
"sejamos menos egoístas", e concluiu sua participação citando Paulo Freire: “educação não transforma o mundo, educação transforma as pessoas, e pessoas mudam
o mundo”, disse a estudante.
ENCAMINHAMENTOS As propostas formuladas pelos alunos, agora, serão compiladas em
um documento que, após revisado
e aprovado coletivamente, será encaminhado para a Comclima e para
a Assembleia Geral da COP-26.
O evento também contou com
a participação da vereadora do
município de Americana, Juliana
do Nascimento (PT), professores
da rede estadual de Ensino e representantes da Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba.

HFC ON

Hospital recebe doação de lenços e turbantes
"A cada dia a certeza de que
tudo vai dar certo". A frase está
estampada num quadro, na recepção do HFC On, unidade do
HFC (Hospital dos Fornecedores e Cana), de Piracicaba, responsável pelo tratamento de pacientes com câncer. Na tarde
desta terça-feira (16) a vereadora Ana Pavão (PL) visitou o espaço e fez a doação de 40 peças,
entre turbantes e lenços, a serem utilizadas pelas pacientes.
De acordo com a supervisora da unidade, "receber o diagnóstico de câncer não é fácil". O
hospital prioriza o acolhimento e
humanização "numa forma de
trazer a autoestima para as mulheres em tratamento oncológico", revela Carla Milani. Mensalmente são realizadas duas mil
consultas na oncologia e hematologia clínica, sendo que 1700
pacientes recebem a radioterapia
e outros 700, a quimioterapia. "A
maioria dos pacientes faz os procedimentos aqui, mesmo, no ambulatório, mas, dependendo do

caso, as sessões são realizadas
no hospital", explica a gestora.
SINO DA ESPERANÇA Para quem entra na recepção do
HFC ON e, vira à esquerda, pode
notar facilmente um sino, e ele representa muito para quem está fazendo o tratamento contra algum
tipo de câncer. A vereadora Ana
Pavão, que trata um carcinoma de
pulmão, relata que o sino é tocado
quando o paciente é informado
que não tem mais a doença. Emocionada ela disse "que já tocou
uma vez" e vai repetir "pela segunda vez" para nunca mais tocar.
A ideia de colocar um sino para
simbolizar o final do tratamento,
conta Ana, surgiu a partir do momento em que conheceu um hospital da região sul do país. "Nós copiamos o projeto e pedimos para
a Rede Drogal doar o sino. Quando ele é tocado os enfermeiros e
médicos param o que estão fazendo e avisam aos pacientes: mais
uma pessoa venceu o câncer".
Com mais de vinte anos de
experiência como técnica de en-
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Doação foi feita pela vereadora Ana Pavão (PL) nesta terça-feira (16)

fermagem no HFC - oito deles
no setor de oncologia - a parlamentar reitera a satisfação de
voltar ao local e poder contribuir
com o bem-estar dos pacientes.
Participaram, também, da

entrega das peças a pastora da
IEQ (Igreja do Evangelho Quadrangular), do bairro Taquaral,
Thaís Bortolazo, além de Beatriz Tanno e Maria de Lourdes
Silva, membros da igreja.

O papel da escola para alunos
com autismo é tema de palestra
A Escola do Legislativo, da
Câmara Municipal, promoveu,
nesta sexta-feira (12), o segundo
encontro sobre o tema "O papel
social da escola para alunos (com
autismo): um trabalho com os
professores”. Com direito a certificado de participação, o evento
aconteceu no formato on-line, via
plataforma Zoom e com transmissão simultânea pelo YouTube.
O ponto central da discussão
foi novamente o referencial Vigotskiano, que fundamenta um
outro modo de se olhar para a criança; o trabalho pedagógico com
crianças diagnosticadas com autismo e também o contexto atual do
Ensino Fundamental (BNCC).
Para mediar a conversa, esteve o coordenador da escola, vereador Pedro Kawai (PSDB). O palestrante foi Daniel Novaes, doutor
em educação na Universidade São
Francisco e mestre em educação
pela Universidade São Francisco,
além de ser pós-graduado em
educação especial com ênfase em
deficiência intelectual pelo Centro
Universitário Padre Anchieta.
Novaes ressaltou que, em função do diagnóstico da criança, no
espaço escolar reverbera uma prática pedagógica minimalista e na
permissão para que ela não cumprisse as regras escolares, marcando a diferença entre ela e seus colegas. “Comumente, o que se tem no
ensino de crianças com deficiência
e, especificamente, transtornos globais de desenvolvimento, há uma
prática pedagógica a partir de ensino mecanicista”, disse.
De acordo com o educador,
essa forma de ensino está geralmente atrelada a jogos que deixam de
trabalhar o pensamento psíquicosuperior, ou seja, que mobilize o
pensamento. “Temos para as crianças com deficiência, jogos pedagógicos, mas que estão mais voltados para o controle de ato do com-
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Evento foi promovido pela
Escola do Legislativo na
tarde desta sexta-feira (12)

portamento, tanto no contexto da
escola de educação especial, quanto na escola básica”, informou.
Na prática educacional Daniel Novaes explicou que, ao se deparar em sua sala de aula com uma
criança com autismo, o professor diz
não saber trabalhar, ou então, passar a justificar as ações da criança
em decorrência do diagnóstico.
“Entrando um pouco na questão da base nacional curricular,
esse movimento da escola na formação e construção do sujeito, iremos nos deparar com uma escola
capacitista, primeiro porque de um
ponto de vista o diagnóstico é mais
importante do que o sujeito”, falou.
Para Daniel, é necessário
que os professores ‘lutem’ pelas
escolas, tendo um olhar crítico
para o próprio trabalho. “É importante enxergar o valor do nosso trabalho para além do financeiro, mas este valor influencia na
formação humana”, pontuou.

C ALENDÁRIO

Piracicaba poderá ter os dias das
comunidades negra e indígena
Fabrice Desmonts

Reunião para homenagens às comunidades negra e indígena

A vereadora Rai de Almeida
(PT) recebeu na tarde desta sexta-feira (12), na sala "B", do prédio anexo da Câmara Municipal
de Piracicaba o mestre em educação e historiador Noedi Monteiro, o jornalista Martin Vieira - representando o Clube 13 de Maio o presidente do Centro de Documentação, Cultura e Política Negra, Aguinaldo Benedito de Oliveira e o vereador Paulo Campos
(Podemos). A pauta: a elaboração de dois projetos de lei instituindo no calendário de eventos do
município o Dia da Comunidade
Negra e Indígena de Piracicaba.
Monteiro argumenta que 34
anos antes da fundação de Piracicaba "há existência de dois documentos atestando a presença do
negro e o índio na cidade". O historiador reitera que o município tem
atas que celebram as mais diversas
datas comemorativas e "as entidades e instituições representativas
poderão relembrar essa história".
Foram sugeridas à vereadora Rai as datas de 21 de abril,
para a comunidade negra e família, e 28 de março à indígena.
A parlamentar pondera que as
indicações passarão "por algumas
adequações", sem alterar a essência, de modo que estejam aptas
para serem votadas e aprovadas.
MEMÓRIAS - Na reunião
foi feita uma retrospectiva das
ações das comunidades negra no
município. Servidor da Câmara
Municipal de Piracicaba, o jornalista Martin Vieira relatou, por
exemplo, que existe uma lei municipal - a 4699/1999 -, de autoria da ex-vereadora Ivete Madeira (PT), em, vigor e sancionada
pelo ex-presidente da Câmara,
Jorge Rodrigues Martins, que
passou pela derrubada do veto do
prefeito municipal da época, e reafirmada pela Casa de Leis, re-

servando 40% da publicidade oficial promovida na cidade, para
que "tenha a participação negra,
mas não é cumprida", denunciou.
O presidente do Centro de
Documentação, Cultura e Política
Negra de Piracicaba lembrou que
algumas pautas para discutir políticas públicas para a comunidade
negra foram discutidas com os comandos das Polícias Militar e Civil, em São Paulo (SP). "Nós levamos para o ouvidor do Estado a
preocupação das mortes que estavam ocorrendo com os negros,
principalmente na periferia", ressaltou Aguinaldo de Oliveira. À
época foi apresentada ao ouvidor
pesquisa que apontava na Bahia
(BA), por exemplo, 89% de mortes
de negros ocorridas durante confrontos policiais. "Em São Paulo a
porcentagem chegava a 70%", completa. Ele concorda que houve avanços nas abordagens: "hoje existe
uma cartilha que prima pelo conhecimento padrão de como abordar
essas pessoas. Os polícias também
começaram a usar as câmeras
acopladas em seus uniformes. Para
a nossa surpresa, no primeiro mês
de implantação dos equipamentos, tivemos zerada as mortes".
Ouvindo os relatos, o vereador Paulo Campos (Podemos)
disse que a população carente "é
desprovida de informações" e garante o seu apoio à tramitação e
aprovação das proposituras.
"O professor Noedi fez, com
maestria, o resgate histórico e
apontou iniciativas que são importantes para a gente marcar, definitivamente, o trabalho e permanência dos negros e indígenas", frisou
Rai de Almeida. Ela pretende protocolar as matérias na próxima semana, de modo que sigam a tramitação pelas comissões permanentes do Legislativo e estejam prontas para votação em plenário.
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Comissão verifica locais de descarte de esgoto
Integrantes visitaram, na tarde desta terça (16), córrego na região do Parque Orlanda e foram, de surpresa, à ETE do Bela Vista

Os integrantes da CPI do Semae visitaram, na tarde desta
terça-feira (16), o Córrego das
Ondas, em dois locais na região
do Parque Orlanda: o primeiro
ponto, ao longo da avenida Bebedouro, no bairro Jardim Maria Helena, e o segundo na esquina entre a rua Carlos Sachs e Jorge Anéfalos, onde encontraram
descarte irregular de esgoto.
Com forte odor e lodo bastante visível no córrego, foram captadas amostras de água nestas regiões, que, mais tarde, serão encaminhadas para análise em laboratório, com o objetivo de averiguar a
quantidade de coliformes fecais
existentes nos mananciais. A preocupação é saber se há esgoto in
natura sendo despejado e, caso
isso esteja ocorrendo, por qual
motivo isso acontece, já que a região tem rede de captação.
“Existe uma informação que
é constantemente divulgada, de
que a cidade conta com 100% de
tratamento do esgoto que é coletado. No caso destes locais, aqui é
uma região em que existe a rede
de captação, mas, mesmo assim, é

possível que esteja sendo despejado no córrego”, disse Rai de Almeida (PT), presidente da CPI.
A parlamentar destacou que
ainda não é possível trabalhar com
afirmações, mas o trabalho da CPI
do Semae requer fiscalização nos
locais de onde são encaminhadas
denúncias sobre possíveis irregularidades. “A Mirante, responsável
pelo esgoto, não está sendo investigada, mas o Semae, sim, e ele deve
fazer essa fiscalização”, disse.
Relator da CPI do Semae, o
vereador Anilton Rissato (Patriota) disse que o objetivo da comissão é visitar outros locais em
que também existem denúncias
sobre despejo irregular, como no
Córrego do Enxofre e no Ribeirão
do Piracicamirim. “Se existe um
contrato que determina o tratamento de 100% do esgoto que é
coletado, então é preciso entender
porque nestes locais, onde há
rede, ainda existe despejo”, disse.
Ele lembrou ainda que, conforme o contrato da PPP, assinado pela Prefeitura de Piracicaba,
a cada R$ 1 pago pelo contribuinte pela água, outro R$ 1 é co-

brado pelo tratamento de esgoto.
“Então, presume-se que esse serviço esteja sendo realizado, então,
por isso precisamos entender o que
está acontecendo”, destacou.
O vereador Thiago Ribeiro
(PSC), que é membro da comissão,
também acompanhou as fiscalizações e destacou que, ainda, não é
possível fazer afirmações, mas é
preciso verificar as diversas denúncias que são feitas. “Visivelmente, há despejo de esgoto nestes locais e os moradores reclamam do mau cheiro”, observou,
ao enfatizar que a CPI deverá pedir prorrogação do prazo para que
o trabalho possa ser concluído.
ETE BELA VISTA – Os integrantes da comissão também visitaram de surpresa a ETE (Estação
de Tratamento de Esgoto) Bela Vista. “O nosso objetivo foi chegar desta forma, para que pudéssemos saber como funciona esse empreendimento”, disse a vereadora Rai ao
supervisor de operações da Mirante,
Andrei Souza, responsável por acompanhar o grupo por uma visita.
Na ocasião, os vereadores conheceram todo o sistema de capta-

ção do esgoto feito na ETE Bela Vista, onde, inicialmente, tem o filtro
de “sujeira sólida”, como areia, cabelos, entre outros resíduos. Na sequência, visitam os tanques de decantação, onde a matéria orgânica
é retirada da água que, por fim, fica
apta a ser novamente despejada no
rio Piracicaba. O lodo é encaminhado ao aterro em Rio das Pedras.
“Foi uma visita importante,
onde pudemos conhecer melhor
o funcionamento da ETE Bela
Vista, mas entendemos que ainda deveremos voltar outras vezes, quem sabe até com técnicos
que possam mais detalhes sobre
como é o trabalho aqui”, disse Rai.
CPI DO SEMAE – Instaurada na Câmara para apurar possíveis irregularidades na autarquia, a CPI tem realizado diligências para entender quais motivos
levaram à degradação da situação
financeira do Semae, sobretudo
depois da assinatura da PPP (Parceria Público-Privada) com a empresa Mirante, do grupo AEGEA.
Recentemente, o Legislativo
aprovou que o Executivo disponibilize R$ 22 milhões no Orçamento

Fabrice Desmonts

Integrantes da comissão visitaram córrego
na região do Parque Orlanda e a ETE Bela Vista

para que a autarquia possa cumprir com suas obrigações financeiras e o atual presidente do Semae,
Mauricio Oliveira, já afirmou que
será necessário a busca de um financiamento para que possam
ser realizados investimentos.
Por conta desta situação, a
CPI do Semae passou também a
verificar a situação do tratamento
de esgoto, já que, atualmente, a au-

tarquia é responsável por realizar
os repasses para a empresa concessionária do serviço no Município.
Ainda sem prazo para finalização, a presidente da CPI, Rai
de Almeida, destacou que vai
elaborar requerimento para pedir a prorrogação por mais 120
dias dos trabalhos. “Precisamos
de mais tempo para tirar as nossas conclusões”, declarou.

Í CONE
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Escola do Legislativo retomará atividades presenciais em 2022 Café Morro Grande recebe
Nos meses de fevereiro, março e abril de 2022 serão oferecidas
atividades presenciais, on-line e
híbridas na Escola do Legislativo
Antonio Carlos Danelon, o Totó
Danelon. A decisão foi tomada
durante a primeira reunião presencial do Conselho da Escola
desde o início da pandemia, realizada nesta segunda-feira (16).
Participaram da reunião a
vereadora e diretora da escola,
Silvia Morales (PV), do mandato
coletivo A Cidade É Sua, o coordenador da escola, vereador Pedro Kawai (PSDB) e os conselheiros, vereador Josef Borges (Solidariedade), Josué Adam Lazier,
Heliani Berlatto e Bruno Didoné.
A chefe do Departamento Legislativo, Mariane Vicente Pereira
de Souza, e o presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (Cidadania), também participaram.
O tema principal foi a retomada das palestras e cursos de
forma presencial. Até outubro deste ano, 5.684 pessoas participaram
das atividades da escola, que foram realizadas exclusivamente
on-line. Foram 6.550 inscritos e

3.252 certificados emitidos. "Precisamos fazer a transição do online para o presencial, oferecendo
os três formatos em um primeiro
momento para sentirmos como
será a participação", sugeriu o conselheiro Josué Adam Lazier.
A proposta foi acatada por
todos os participantes e a partir
de fevereiro algumas atividades
retornarão presencialmente, outras presencialmente com transmissão pelo Youtube, que é o chamado formato híbrido, e outras
exclusivamente on-line, via
Zoom. "É muito gratificante vermos os resultados obtidos neste
ano e precisamos sentir como
será esse retorno presencial. Por
isso optamos por manter os três
modos no início do próximo
ano", afirmou Sílvia Morales.
O presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta, dise que a
Escola do Legislativo está consolidada. "Veio para mudar a cara do
Poder Legislativo e fortalecer a Câmara como um todo", afirmou.
Pedro Kawai ratificou o sucesso da escola neste ano de pandemia. "Passamos por um pro-
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Primeira reunião presencial da Escola do
Legislativo desde início da pandemia

cesso de transição para o on-line
e agora passaremos por uma
nova transição, tudo muito bem
pensado e embasado", disse.
Heliani Berlato reiterou que
o formato on-line permanecerá.
"Vamos voltar presencialmente,
mas o comportamento das pessoas mudou. Então é importante mantermos nossas atividades também on-line", disse.

PUBLICAÇÕES - Outro
tema abordado durante a reunião
do Conselho foi a possibilidade da
Escola do Legislativo fazer publicações de cadernos ou revista das
palestras e cursos oferecidos. O formato inicial será o digital e a proposta deverá avançar no início do
próximo ano. Gilmar Rotta também
acatou a iniciativa, bem como todos os conselheiros participantes.

A SSOCIAÇÃO

Ilumina pode fechar em 4 meses por falta de recursos, diz fundadora
A Fundação Ilumina pode fechar em quatro meses se não receber ajuda financeira, de acordo
com uma das fundadoras, a médica Adriana Brasil. Ela participou
da reunião mensal do Grupo de
Trabalho (GT) da Rede de Atendimento e Proteção à Mulher na
manhã desta terça-feira (16), via
Zoom, e pontuou que o hospital focado em prevenção ao câncer por
meio de diagnósticos precoces e
educação da população – passa por
dificuldades em pagar funcionários devido ao não repasse de emendas pelo Executivo. A médica explicou que a fundação se sustenta
atualmente pelo apoio de emprestas do setor privado e por doações
da população por meio de Pix.
A reunião foi conduzida pela
vereadora Rai de Almeida (PT) e
teve a participação da presidente
do Conselho Municipal da Mulher,
Lia Mara de Oliveira, da coordenadora do Cram (Centro de Refe-

R ODA

rência de Atendimento à Mulher),
Fabiana Menegin, representantes
da Patrulha Maria da Penha, ONGs
e sociedade civil, com exposições
sobre a Fundação Ilumina por
Adriana Brasil. A reunião ainda
abordou serviços realizados pelo
Cram e campanhas de conscientização sobre prevenção à gravidez.
Nesta reunião, a fundadora
da Fundação Ilumina, Adriana
Brasil, apresentou dados sobre
o tratamento precoce de doenças como o câncer de mama, com
exames de mamografia realizados em cerca de 2 mil pessoas
por meio da Carreta Ilumina,
unidade móvel de diagnóstico.
A médica pontuou que a unidade possibilita alcançar mulheres
que não teriam condições de ir até
o hospital realizar os exames. “Pelo
menos 10% das mulheres atendidas tinham que dar o endereço
do vizinho porque o marido não
deixava fazer mamografia”, dis-

se. A fundadora destacou que este
atendimento está comprometido devido à falta de recursos.
Para a vereadora Rai de Almeida, existe um desinteresse
do Poder Público em financiar
projetos como o da Fundação
Ilumina diante da prevalência
dos interesses da indústria farmacêutica. “Quando trabalhamos com a prevenção o sistema
perde. Existe um culto à doença”, comentou a parlamentar.
A fundadora também ressaltou que a fundação precisou fechar setores como o de cirurgia e
endoscopia, devido aos atrasos de
pagamento de salários, e lançou a
campanha Um Milhão de Amigos,
para arrecadação de recursos.
Adriana comentou, ainda, que a
falta de diálogo com o Executivo
dificulta a situação. “Chegamos à
conclusão de que isso não é um
problema do Ilumina, mas do Ministério Público agora”, disse.

As conselheiras da Rede de
Atendimento e Proteção à Mulher
decidiram, durante a reunião, que
buscarão apoiar o projeto da Fundação Ilumina por meio do inquérito que foi instaurado no Ministério Público de acordo com Adriana.
A rede também se prontificou a divulgar a campanha de arrecadação
de fundos Um Milhão de Amigos.
A rede deliberou ainda sobre
a programação de eventos para
conscientização sobre a violência
contra a mulher, entrega de moção pela campanha de arrecadação
de absorventes e outras atividades.
As vereadoras Rai de Almeida,
Silvia Morales (PV), do mandato
coletivo A Cidade é Sua, Ana Pavão (PL) e Alessandra Bellucci (Republicanos) integram a Procuradoria Especial da Mulher que, juntamente com Conselho Municipal
da Mulher e com o Cram, coordena
o Grupo de Trabalho da Rede de
Atendimento e Proteção à Mulher.

DE CONVERSA

Inscrições para palestra sobre ideologia de gênero vão até hoje
Termina hoje o período de
inscrições para quem deseja
participar da roda de conversa
"A ameaça da ideologia de gênero". Com direito a certificado de participação, o evento
acontecerá no dia 18 de novembro, das 14h às 17h no formato
on-line, via Zoom e com transmissão simultânea no YouTu-

be. Para fazer sua inscrição, basta acessar o link da Escola do Legislativo, disponível no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.
O evento tem por objetivo
questionar se de fato existe uma
ideologia de gênero, além de diferenciar gênero, identidade de
gênero e orientação sexual. Como
facilitadoras, estarão presentes

voto de congratulações

Célia Regina Rossi, professora associada do Departamento de
Educação (área de Psicologia) do
IB/UNESP, campus Rio Claro e
também Érica Augustini, graduada em Licenciatura Plena em
Pedagogia com habilitação em
administração escolar e séries iniciais do ensino fundamental.
Como mediadora, estará Heli-

ani Berlato, professora no departamento de Economia, Administração e Sociologia da Universidade de São Paulo, Campus Luiz
de Queiroz - Esalq/USP, com livre docência pela Universidade de
São Paulo e doutorado em Administração, na linha de Gestão de
Pessoas, pela Universidade de
São Paulo - FEA/USP (2011).

Homenagem foi feita por Pedro Kawai, com a aprovação do plenário

O café Morro Grande, uma das
mais conhecidas marcas piracicabanas, que este ano completou 91
anos de fundação, recebeu o voto
de congratulações outorgado pela
Câmara Municipal, através do requerimento 631/2021, de autoria
do vereador Pedro Kawai (PSDB).
A torrefação, que iniciou suas
atividades em 1930, é hoje uma
das marcas mais respeitadas do
mercado, que resistiu nove décadas graças ao elevado nível de qualidade de seus produtos e o compromisso com a modernização de
sua estrutura organizacional.
Segundo o vereador Pedro
Kawai, “o Café Morro Grande é
uma espécie de embaixador da

A SSEMBLEIA

DE

cidade”, referindo-se à boa reputação que o café possui dentro e fora do Brasil. “Conheço
pessoas fora do Brasil que dizem ter saudades do sabor do
Guaraná Antártica, do pão de
queijo e do nosso café Morro Grande”, comentou o parlamentar.
A entrega da honraria aconteceu na semana passada, em um
evento fechado, realizado na sede
da empresa, localizada no Distrito
Industrial Unileste. A diretora-presidente da empresa, Leidiliz Guidetti Lima Gatti, agradeceu ao vereador pela homenagem e disse ser
uma grande satisfação conduzir
uma empresa que ajuda a construir a história de Piracicaba.

D EUS

Pastor recebe título de
cidadão piracicabano
Assessoria Parlamentar

Homenagem ao pastor e empresário João Batista
da Silva foi feita pelo vereador Acácio Godoy (PP)

No dia 6 de novembro, o vereador Acácio Godoy (PP) fez a
entrega do título de cidadão piracicabano ao empresário e pastor João Batista da Silva, natural
de Porecatu-PR, em evento na
Igreja Assembleia de Deus Vida
Nova, no bairro Tatuapé. A homenagem reconhece a trajetória
de João Batista que, ao longo da
carreira, trabalhou em várias cidades em torno de Piracicaba. Foi
aprovada em plenário por meio
do decreto legislativo 22/2021.
Em 1978, João Batista fundou a empreiteira JBS. Foi contratado pela Construtora Orcini,
e na sequência pela construtora
Dedini. É sócio fundador de duas

empresas em Piracicaba, a DJS
construtora e a Hidroforte.
Hoje é pastor presidente da
Assembleia de Deus Vida Nova.
Continua auxiliando e incentivando, sempre ao lado de sua esposa
Sueli Conceição Oliveira Da Silva, o
trabalho da congregação. São 45
anos de efetivo trabalho para a população piracicabana, pastoreando
igrejas e sendo atuante nos serviços sociais aos mais carentes.
Estiveram presentes na homenagem seus filhos: pastor Alex Almeida da Silva, pastor Jeferson
Batista da silva e pastor Jose Domingos, além de vários outros pastores de várias igrejas da cidade e
também seus familiares e amigos
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XV realiza aniversário solidário
e recebe pinturas de artistas
Divulgação
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Drama que retrata Berlim no
pós-guerra será exibido hoje
A exibição faz parte do projeto Cine Arte, uma parceria entre a Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), com a Cine 16, com curadoria de Alex Brasil

Alimentos foram doados ao Fundo Social de Solidariedade

O XV realizou o aniversário
solidário, domingo (14), no Barão da Serra Negra. O evento arrecadou mais de duas toneladas
de alimentos que serão doados
para o Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (FUSSP). Também houve as entregas oficiais das
pinturas no muro do estádio feitas por artistas locais para o clube, um ‘presente’ da Secretária
Municipal de Ação Cultural.
Acompanharam o evento, o
prefeito Luciano Almeida e a
primeira-dama Andrea Almeida, presidente do FUSSP. “Agradeço muito. O que acontece é que
as pessoas que recebem o alimento são todas cadastradas e precisam dessa cesta básica. Normalmente nós distribuímos oitocentas a mil por mês. A gente
agradece vocês, pois sem o apoio
da sociedade o poder público
não faz nada”, falou Andrea.
Todos os mantimentos recolhidos – mais de duas toneladas
– serão encaminhados ao FUSSP.
O clube também contou com o
apoio da Raízen, Coplacana, Uniodonto, Coral, Drogal, Remax,
CleanPack, Influx, Hidrara Importação, Pneu Vip, Kombi Alzira, Marcio Sartori, Aninha Barros,
Cezar e Paulinho, além dos torcedores e população de Piracicaba que
passaram pelo Barão da Serra Negra para fazer a sua doação.
A doação de alimentos faz parte das diretrizes da ONU em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre
elas erradicação da pobreza,
fome zero e agricultura sustentável e redução de desigualdades.
PRESENTE AO XV - O clube foi presenteado pela Secretária
Municipal de Ação Cultural, chefiada por Adolpho Queiroz, com qua-

tro obras de arte pintadas por artistas locais. Erasmo Spadotto,
João Ariozo (Peixe Pichado), Luis
Marangoni e Edu Grosso foram os
responsáveis por deixar os muros
da avenida Independência mais
alegres com suas pinturas. As
obras estão espalhadas pelo local e
passam a servir de ponto de interação da população com o estádio.
“A minha obra chama Escolha-se e transmite a grande
diversidade que é a torcida do
XV. É um grande espaço para
que o pessoal possa fotografar
e também se encontrar na minha obra”, explica Ariozo.
“A Capivara Quinzista, incorporou o personagem e o tema que
é o XV. Acho que marquei um gol
pelo XV. Pro artista, fazer algo
para o XV em Piracicaba é uma
honra, é uma coisa muito boa, fica
registrado. Eu já fui gandula, tenho maior orgulho em falar isso,
eu tinha 15 anos… e agora, depois
de 40 anos venho e faço um desenho meu para o XV, é muito legal”, disse Erasmo Spadotto.
“Pra mim foi um sonho realizado. Uma charge para o povo de
Piracicaba. Sempre tive a vontade
de estampar uma arte no Barão e
tive o privilegio de ser um dos escolhidos para deixar o nosso estádio ainda mais bonito”, falou
Luis Marangoni, autor da obra
‘Piracicaba, Paixão pelo XVzão.
“É sempre gratificante a oportunidade de levar meu trabalho
de Humor Gráfico para o espaço
público que conversa com a diversidade da cidade. Nesta interessante parceria com o futebol do XV a
ideia foi estabelecer uma ponte com
outra grande identidade piracicabana: o nosso Rio Piracicaba e seus
peixes, uma Piracema Quinzista”, explicou Eduardo Grosso.

ROCK

Puro Sangue se apresenta
na Cevada Pura no sábado
Divulgação

O drama Alemanha, Ano
Zero, de Roberto Rossellini, é a
atração de hoje, às 19h, na Sala
2 do Teatro Municipal Dr. Losso
Netto. A exibição faz parte do
projeto Cine Arte, uma parceria
entre a Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal da Ação
Cultural (Semac), com a Cine 16,
com curadoria de Alex Brasil.
A entrada é gratuita, mas
quem quiser pode doar um quilo
de alimento não-perecível, que será
doado ao Fussp (Fundo Social de
Solidariedade de Piracicaba). É
obrigatório o uso de máscara e
apresentação de carteira de vacinação com a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, além do RG/CNH.
O filme é um retrato de uma
Berlim destruída e da desesperança de sua população na luta pela
sobrevivência diária, nos momentos que se seguem à ocupação da
cidade pelos países aliados (Estados Unidos, Inglaterra, União
Soviética) após a rendição alemã
na Segunda Guerra Mundial.
O protagonista é o menino
Edmund, de 12 anos, sobre o qual
recai a difícil tarefa de ajudar a
prover o sustento de sua família, perambulando nas ruas em
meio aos escombros da cidade
para vender objetos de sua casa
ou encontrar alguma oportunidade para conseguir comida.
A produção do longa se iniciou um ano após o final da guerra, de modo que Rossellini pode

Divulgação

Filme mostra o garoto Edmund em busca de sustento em uma Berlim destruída

SERVIÇO
Alemanha, Ano Zero. Filme de Roberto Rossellini. Hoje, às 19h, na Sala 2 do Teatro Municipal
Dr. Losso Netto, rua Gomes Carneiro, 1.212. 72
minutos. 12 anos. Entrada é gratuita, mas quem

aproveitar os cenários reais da capital do Terceiro Reich, capturando suas cenas urbanas autênticas e seus edifícios nas ruínas

quiser pode doar um quilo de alimento não-perecível para o Fussp. Obrigatório o uso de máscara e apresentação de carteira de vacinação com
a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 e RG/CNH.

causadas pelos bombardeios e
pela artilharia pesada nas batalhas finais travadas contra.
A homenagem do projeto Cine

Arte a Roberto Rossellini (19061977) irá até dezembro, com a
apresentação do drama Stromboli, de 1950, com Ingrid Bergman.

PL 153/2021

Sindicato pede aprovação urgente da gratificação dos professores
O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região, representante da categoria
dos servidores da Educação, convoca os professores para participarem de Ato de Apoio ao Projeto de
Lei 153/2021 que Introduz alterações à Lei 6.568/09, modificada
pelas Leis 6.964/2010, 8.233/2015
e 8.344/2015 que “institui gratificação aos docentes, monitores e
aos integrantes de classes de suporte pedagógico à docência, em
exercício nas unidades escolares e
na estrutura da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências”. O ato ocorrerá amanhã,
às 19h, em frente à Câmara.
O objetivo é solicitar ao Legislativo que o PL 153/2021 seja

colocado em pauta de preferência em sessão extraordinária para
votação, considerando que a legislação específica referente a
gratificação aos professores e a
apuração das faltas devem acontecer no início do mês de dezembro. Muitos professores foram
acometidos pela Covid-19 e correm
o risco de perder o abono anual
devido essa situação sanitária.
Para o dindicato, os professores se desdobraram ao máximo para desenvolver as atividades laborais de forma remota,
colocando durante todo o período da pandemia em que houve
restrições na reabertura das escolas, seus celulares, internet,
energia elétrica, atendimento

em vários períodos aos pais e
acompanhamento pedagógico.
“Algumas despesas seriam
de obrigatoriedade da municipalidade se existissem aulas presenciais e não seria justo os professores perderem a gratificação
por impossibilidade de comparecerem a escola em datas alternadas, devido ao atestado da Covid-19. Como é de conhecimento
de todos, continuaram com a assistência de forma remota aos
alunos e pais, conforme apurado pela ouvidoria do Sindicato”,
afirmou Alexandre Pereira, vicepresidente da entidade sindical.
A categoria precisa urgente da
aprovação do projeto 153/2021, do
vereador Gilmar Rota (Cidadania),

conforme consta na consulta da
página da Câmara, que está apto a
ser votado desde o dia 1 de Outubro, quando já teria sito derrubado o parecer contrário pelos nobres vereadores e com toda a
tramitação das comissões da Casa.
“Apelamos aos nobres vereadores, que deem preferência na
votação do projeto de Lei, que se
não aprovado em tempo hábil, vai
comprometer o pagamento aos
professores e consequentemente
trazer mais prejuízo a essa parcela
da categoria de servidores municipais que tanto se desdobrou
para manter o atendimento aos
alunos e pais da rede municipal
de ensino de Piracicaba”, finalizou
o presidente, Valdir Sgrigneiro.

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

Aversa é homenageada por 52 anos de fundação

Banda é formada por integrantes de grupos
conhecidos no cenário do rock nacional

Com repertório composto
por clássicos do rock nacional e
internacional, a banda Puro
Sangue fará apresentação inédita na Cevada Pura neste sábado
(20), a partir das 14 horas. O
show de abertura ficará por conta da banda Capitão Nemo.
Criada em março de 2019 e
formada por Heitor Gomes
(Charlie Brown Jr.), no baixo;
Leco Canali (Pavilhão 9), na bateria; Phil Machado (Detonautas),
na guitarra; e Leandro Campanari (Tolerância Zero), no vocal; a
Puro Sangue é um mesclado de
integrantes de bandas conhecidas no cenário do rock nacional.
Depois de um ano entre encontros e churrascos, a amizade
falou mais alto e o quarteto montou a Puro Sangue para se reunirem, fazer alguns shows e gravar
um trabalho autoral. Bom, é claro
que a pandemia adiou algumas coisas, mas a banda está de volta aos
palcos neste mês em um tour especial que contará com muito do rock
in roll e uma grande homenagem a
toda história do Charlie Brown Jr.
“A Puro Sangue mescla as experiências e influências de cada in-

tegrante trazendo o espírito contestador e inovador do rock. Já o
repertório do show vai ter 50% de
músicas do Charlie Brown Jr. e a
outra metade interpretando clássicos do rock internacional que os
integrantes curtem e gostam de
cantar”, explicou Leco Canali.
“Espero que o público também
goste e prestigie”, completou.
VINTE ANOS - Em setembro, a Cevada Pura completou
20 anos e a festa foi comemorada com muito rock in roll durante todos os sábados do mês,
no festival que reuniu Londrinos, Pele Vermelha, Rockeer,
CrashHard e Retorno Acústico.
Para celebrar o aniversário, a
Cevada Pura criou uma Bohemian
Pilsener, cerveja de edição comemorativa e feito em homenagem à
Ângelo Stefani, bisavô de Alexandre Moraes, proprietário da mais
tradicional cervejaria piracicabana.
SERVIÇO
Ingressos com lotes limitados:
R$ 25,00 (primeiro lote) e R$
35,00 (segundo lote). Informações: WhatsApp: (19) 974180141 e tel.: (19) 3403-2929.

A Aversa Automóveis recebeu
na tarde desta terça-feira (16) Voto
de Congratulações pelos 52 anos de
fundação. A proposta partiu da
vereadora Ana Pavão (PL) e a homenagem foi entregue para o diretor, Jorge Aversa Júnior, na matriz do grupo empresarial em Piracicaba, na avenida Armando de
Salles de Oliveira, 140, área central.
O início se deu com uma pequena loja de veículos, especializada na revenda de automóveis seminovos, que rapidamente se solidificou no mercado automotivo.
A empresa é responsável pela
comercialização dos veículos da
marca Honda no município e em
outras cinco cidades da região:
Americana, Araras, Sumaré, Rio
Claro e Limeira. Em 1986, a Aversa
foi reconhecida pela Honda do Brasil como uma empresa sólida no
setor, sendo que foi eleita a me-

lhor concessionária da Honda, do
país, por três anos consecutivos.
Aproximadamente 450 colaboradores “estão comprometidos
em oferecer o melhor atendimento
à população”, complementa Aversa Júnior. O grupo Aversa é detentor, também, da revenda de motos
da marca “não somente em Piracicaba, mas em toda a região”.
SOCIAL – A vereadora Ana
Pavão pontua que a maior parte
dos projetos sociais apoiados e
desenvolvidos pela Aversa Automóveis “não se transformou num
case de marketing, mantendo-se
muitas vezes no anonimato”.
Ela destaca que, nesse ano,
houve a organização de uma
campanha interna que obteve engajamento superando expectativas. “Tal projeto previu que cada
venda da concessionária seria
convertida em uma cesta básica.

Davi Negri

Empresa comercializa veículos da marca Honda em Piracicaba e região

Contudo a intenção foi criar estímulos entre os vendedores, onde
os mesmos pudessem ajudar,
através da instituição, seu bairro, vizinho ou parente, consoli-

dar as doações”, explicou a parlamentar. Desde 1997, é uma das
líderes de mercado na venda de
veículos adaptados para pessoas
com algum tipo de deficiência.
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O BRAS

Vereadora propõe à Semob criação
e manutenção de parques lineares
Além de incluídas no Orçamento Participativo, essas demandas também
foram objetos de indicação de autoria da parlamentar em março deste ano
A vereadora Rai de Almeida
(PT) reuniu-se no dia 03 de novembro com o secretário municipal de
Obras, Paulo Sérgio Ferreira da Silva, para apresentar ao Executivo
municipal pautas e demandas estudadas pelo seu gabinete.
A vereadora destacou a necessidade de manutenção da
rede de águas pluviais do bairro
Vila Rezende, cujos problemas,
segundo engenheiro da Prefeitura que acompanhou a reunião,
devem-se ao fato de as instalações do bairro serem muito antigas. Como encaminhamentos,
as partes definiram a realização
de uma visita técnica ao local,
que será previamente agendada.
PARQUE LINEARES - O
potencial para a construção de
um parque linear em área verde
localizada na Avenida Francis-

co de Souza, também na Vila Rezende, assim como uma série de
manutenções a serem feitas no
local, foram temas igualmente
abordados durante a reunião.
Além de incluídas no Orçamento Participativo, essas demandas também foram objetos de
indicação de autoria da parlamentar em março deste ano.
Manutenções no campinho
de futebol e na iluminação do Parque Linear Bosques do Lenheiro/
Mário Dedini também foram detalhadas e solicitadas por Rai de
Almeida ao titular da Semob. O
local já recebeu manutenção parcial em outubro, demanda igualmente apresentada pela vereadora por meio de indicação. “A continuidade dos reparos na iluminação e nos campinhos de futebol
trará não apenas lazer, mas tam-

Assessoria Parlamentar

Rai apresentou ao secretário municipal de obras solicitações
para reformas e construção de novo parque linear na cidade

bém segurança à comunidade”,
disse a parlamentar ao secretário.
Por fim, ainda durante a
conversa, a vereadora e o secre-

tário abordaram as manutenções
no bairro Parque Chapadão e a
entrega da obra da Policlínica
no Parque Piracicaba (Balbo).

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

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

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

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

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

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIRACICABA
Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Piracicaba, CNPJ
46.245.098/0001-48, através de seu Presidente Reinaldo
José Pousa, convoca os associados que estejam em gozo
de seus direitos para a Assembléia Geral Extraordinária a
ser realizada no dia 02 de dezembro de 2021 a Rua XV de
Novembro, 720 – Centro na cidade de Piracicaba, as 9 horas
em primeira convocação e as 10 horas em segunda convocação, obedecidos os respectivos quórum do Estatuto Social a fim de deliberarem sobre o ÚNICO assunto: - PRORROGAÇÃO DE MANDATO para o período de 2019/2021 até 2025.
Piracicaba, 17 de novembro de 2021.
Reinaldo José Pousa
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura Amigos do CECAP, com sede à Alameda Lavínia Galezi
Furlan Falzoni, 211 – Bairro Cecap I -, nesta cidade de Piracicaba-SP, cadastrada no CNPJ sob nº 03.769.250/0001-89, no uso
de suas atribuições, conforme o disposto no Artigo “20” do Estatuto Social, vem convocar os associados regulares de seu quadro geral, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, conforme o estabelecido no artigo “14”, artigo “23” e artigo
“24” alíneas “III” e “IV” do Estatuto Social, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta:
- Eleição de nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
Data: 30/11/2021;
Horário: 19:00h em primeira convocação, 19:30h em segunda
convocação.
Local: Sede da Entidade: Alameda Lavínia Galesi Furlan Falzoni,
211 – CECAP I – Piracicaba – SP.
Piracicaba, 16 de novembro de 2021
Jorge Luis Alves
Presidente

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162
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FALECIMENTOS
SR. JOSE FIRMINO DA SILVA faleceu ontem, nesta cidade,
contava 85 anos, filho da Sra.
Josefa Rosa da Silva, já falecida, era viúvo da Sra. Odete
Giudice da Silva; deixa os filhos: Antonio Carlos Firmino da
Silva, casado com a Sra. Cassia Aparecida Pascoal da Silva; Marcos Firmino da Silva, casado com a Sra. Bernardete
Campeão da Silva; Eduardo
Firmino da Silva e Silvia Firmino da Silva, casada com o Sr.
Daniel dos Santos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação será realizada
hoje, saindo o féretro às 11h00
da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para o Crematório Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA PIMENTEL faleceu
ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 94 anos, filha
dos finados Sr. Manoel Pimentel e da Sra. Avelina Domingues; deixa os filhos: Leonor
Pimentel, casada com o Sr.
Agostinho Vidal; Eunice Pimentel de Moraes e Leoniderse Pimentel de Moraes. Deixa
irmãos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 16h00
do Velório Memorial de São Pedro/SP para o Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro/
Sp em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LEONILDA POMPEO RODRIGUES faleceu dia 13 p.p.,
nesta cidade, contava 77 anos,
filha dos finados Sr. Jose Augusto Pompeo de Campos e
da Sra. Iolanda Silva, era viúva
do Sr. Pedro Rodrigues; deixa
as filhas: Sandra Rodrigues;
Iraci Rodrigues e Luciana Rodrigues. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 14 p.p., tendo saído o féretro às 10h30 da sala
03 do Velório do Cemitério
Municipal da Vila Rezende,
para a referida necrópole, em

jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CARLINDO FERREIRA BUENO faleceu dia 14 p.p., nesta
cidade, contava 81 anos, filho
dos finados Sr. Salvador Ferreira Bueno e da Sra. Idalina Maria de Jesus, era viúvo da Sra.
Maria Jose de Mattos Bueno;
deixa as filhas: Edna Aparecida
de Mattos Bueno Proença, casada com o Sr. Roberto Carlos
de Proença; Eliana Aparecida
Mattos Bueno Bertaia, viúva do
Sr. Marcos Cesar Bertaia e Valquiria Aparecida Mattos Bueno
Menguini, casada com o Sr. Valdemir Braz Menguini. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do
Velório da Funerária Camargo
de Itapetininga/SP, para o Cemitério Municipal São João Batista na cidade de Itapetininga/
SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PEDRO CATALDI faleceu dia
14 p.p., na cidade de Charqueada/SP, contava 88 anos, filho
dos finados Sr. Paschoal Cataldi e de Sra. Catharina Rodrigues, era viúvo da Sra. Therezinha Marangon Cataldi; deixa os
filhos: Penha Aparecida Cataldi; Terezinha Cataldi; Maria Helena Cataldi; Cleusa Cataldi e
Pedro Cataldi Junior. Deixa demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado dia
14 p.p., tendo saído o féretro
às 17h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada/
SP, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MARCIO ANTONIO OLAVO
faleceu dia 13 p.p., nesta cidade, contava 42 anos, filho do
Sr. Jorge Antonio Olavo, já falecido e da Sra. Irenides America
Olavo, era casado com a Sra.
Maria Elena Marques Venturini; deixa a filha: Maria Eduarda
Ferreira Costa Olavo. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia 14 p.p., às 17h00 no

Cemitério Municipal da Vila Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA OTACILIA CARVALHO BORTOLINO faleceu dia
14 p.p., nesta cidade, contava
92 anos, filha dos finados Sr.
Jose Carvalho e da Sra. Amelia Florentino, era viúva do Sr.
Antonio Bortolino. Deixa filhos,
genros, noras, netos, bisnetos, tatarenetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saido o féretro às 10h30
da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSÉ WALDYR CAPARROZ
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos
finados, Sr. Antonio Caparroz e
da Sra. Emilia Hyppolito Caparroz, era casado com a Sra. Neusa Maria Ruiz Caparroz; deixa
os filhos: Alexsander Norberto
Caparroz, casado com a Sra.
Joseane Silva Caparroz e Richardson Rafael Caparroz. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, às 10h00
no Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA APARECIDA ALVES CAPATO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 48
anos, filha do Sr. Alcides Alves
Santana, já falecido e da Sra.
Maria dos Anjos Cabral Alves,
era casada com o Sr. Valdemar Capato; deixa a filha: Daiane Aparecida Capato, casada com o Sr. Manoel dos Santos Assis. Deixa neta, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saido o féretro às
17h00 da sala 03 do Velório do
Cemitério Municipal da vila
Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA JOSÉ JACINTO DE
TOLEDO faleceu anteontem,

nesta cidade, contava 69 anos,
filha dos finados Sr. João Jacinto e da Sra. Georgina Maria
Francisca, era viúva do Sr. Julio Cesar Henrique de Toledo;
deixa os filhos: Mirian Toledo
Leite, casada com o Sr. Rodolfo Leite de Campos; Ana Paula
Jacinto Toledo e Tiago Henrique Toledo. Deixa neta, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saido o féretro às 10h30
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ORENITA FRANCISCA DE
ARAUJO SANTOS faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68
anos, filha da Sra. Ana Francisca de Araujo, já falecida, era
casada com o Sr. João Luiz
Nunes dos Santos; deixa os filhos: Luciana de Araujo Santos;
Kelly Cristina de Araujo Santos,
casada com o Sr. Flavio Roberto de Oliveira e Luis Cesar de
Araujo Santos. Deixa irmãs, cunhados, sobrinhos, netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saido
o feretro às 16h30 da sala 01
do Velório Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JURACI GONÇALVES DE
LIMA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 63 anos, filho
dos finados Sr. Manoel Gonçalves de Lima e da Sra. Jacinta
Lopes Diniz Lima, era casado
com a Sra. Edileuza Dias de
Lima; deixa os filhos: Wagner
Goncalves de Lima, já falecido; Jurandir Goncalves de
Lima e Vaneide Goncalves de
Lima, casada com o Sr. Jorge
Damaceno. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
10h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP, para a referida necrópole,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MARINO LOPES DE SOUZA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 69 anos, filho
dos finados Sr. Zacharias Lopes de Souza e da Sra. Lazara
Maria de Jesus, era casado
com a Sra. Aparecida de Lourdes Garcia de Souza; deixa os
filhos: Dara Sali Garcia de Souza; Robson Luiz de Souza, casado com a Sra. Luana de Souza; Daniela Franco do Prado
e Dario Franco do Prado. Deixa netos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 10h00 da
sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ERALINA PEREIRA DA
SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha
dos finados Sr. Marcelino Pereira de Siqueira e da Sra. Selvina Ferreira Coelho, era casada com o Sr. Gregorio Alves da
Silva; deixa os filhos: Zilá de
Fatima Alves dos Santos; Abelard da Cruz Pereira da Silva;
Zilda dos Reis Alves da Silva;
Eduardo Aparecido Silva; Josefa Alves da Silva Santos; Paulo
Cezar Pereira da Silva; Maria
Antonia Alves da Silva; Luzineth dos Anjos Alves da Silva;
Jose Wilton Pereira da Silva e
Marcilene de Jesus Alves Aguiar. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h30
da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. VALDETE VIEIRA DIAS faleceu dia 13, nesta cidade,
contava 49 anos, filho dos finados Sr. Julio Vieira Dias e
da Sra. Terezinha Lopes Dias,
era casado com a Sra. Elizabeth Ferreira da Rocha Dias;
deixa os filhos: Yuri Julio Ferreira Dias; Mateus Ferreira
Dias e Angelica Felix Dias.
Deixa netos, demais familia-

res e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 13,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. OLEGARIO MILLAS faleceu dia 13, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados,
Sr. Joaquim Millas e da Sra.
Rosalina Baptista Millas, era
casado com a Sra. Maria Augusta Pacheco Millas; deixa os
filhos: Ademir Aparecido Millas;
José Carlos Millas; Rubens
Donizete Millas; Sonia Millas;
Ana Millas; Mara Millas; João
Roberto Millas; Pedro Luiz Millas; Adail Millas e Nivaldo Soares. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado dia 14, saindo o féretro às
10h30 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. GERALDO INACIO DE ALMEIDA faleceu dia 13,nesta cidade, contava 79 anos, filho
dos finados Sr. Pedro Inacio
Sardinha e da Sra. Maria Dionisia de Almeida, era casado
com a Sra. Maria Alves de Almeida; deixa os filhos: Rosana Maria de Almeida, viúva do
Sr. Sergio; Adilson Alves de Almeida, casado com a Sra. Ione
das Dores Rodrigues de Almeida; Edna Alves de Almeida, casada com o Sr. Marcelo
Silvestre; Giliard Alves de Almeida; Tiago Alves de Almeida, casado com a Sra. Cristiana Andrade de Almeida; Moises
Alves de Almeida, já falecido e
Claudinei Inacio de Almeida, já
falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 14, saindo o féretro
às 16h00 da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. ZULMIRA VACELLO
ANHOLETO faleceu dia 13 pp
na cidade de Piracicaba aos
83 anos de idade e era viúva
do Sr. Armando Anholeto. Era
filha do Sr. Antônio Vacello e
da Sra. Rosa Mazarotto Vacello, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Luiz Carlos Anholeto e
Rosa Maria Casiero. Deixa
netos, bisnetos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se dia 14 pp as
13:30 hs saindo a urna mortuária do velório Municipal da Vila
Rezende - Sala 02, para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA ZENITE BEGIATO
faleceu dia 13 pp na cidade de
Piracicaba, aos 80 anos de idade e era filha do Sr. Emilio Begiato e da Sra. Catarina Rovina,
ambos falecidos. Deixa os irmãos: Jose Beggiato, Antônio
Josualdo Beggiato e Nercides
Beggiato. Deixa ainda sobrinhos e demais parentes. O
seu sepultamento deu-se dia
14 pp as 15:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LEONEL DELAGRACIA faleceu dia 13 pp na cidade de Piracicaba, aos 78 anos de idade
e era casado com a Sra. Nair
de Oliveira Delagracia. Era filho
do Sr. Antônio Delagracia e da
Sra. Ermínia Strapasson Delagracia, falecidos. Deixou as filhas: Silvania Ermínia Bernadete Delagracia Calarota, Sandra
Maria Oliveira Delagracia dos
Santos e Carmen Cristina Delagracia Silva. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras e o seu
sepultamento deu-se dia 14 pp
as 10:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de
Rio das Pedras, seguindo para
o Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumado

em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. HELENA BENEDITA RODRIGUES faleceu dia 14 pp na
cidade de Piracicaba, aos 75
anos de idade e era filha do
Sr. José Benedito Rodrigues
e da Sra. Josepha Gimenez
Rodrigues, ambos falecidos.
Deixa parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se dia
14 pp as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade - Sala 07, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. BRAIR ZANUZZI (MAJOR
MECÂNICO) faleceu dia 14 pp
na cidade de Piracicaba aos
75 anos de idade e era casado com a Sra. Elisabeth Jud
Zanuzzi. Era filho do Sr. Arlindo Zanuzzi e da Sra. Antinesca
Antonicelli Zanuzzi, ambos falecidos. Deixa os filhos: Andrea
Cristina Zanuzzi, Katia Regina
Zanuzzi e Luís Gustavo Zanuzzi casado com Luciana Polatto
Zanuzzi. Deixa netos, demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem
as 10:30 hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala 04, para o Cemitério da
Saudade, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ALESSANDRO NASCIMENTO faleceu dia 14 pp na cidade
de Piracicaba, aos 37 anos de
idade e era filho do Sr. Jose
Carlos Amâncio e da Sra. Maria
de Lurdes Nascimento, falecidos. Deixa ainda demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem as
10:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila
Rezende Sala - 01, para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. TATIANE RODRIGUES
CAMPAGNOL faleceu dia 14 pp
na cidade de Piracicaba, aos 38
anos de idade e era filha do Sr.

Reginaldo Antônio Campagnol
e da Sra. Diva Rodrigues de
Carvalho, falecidos. Deixou
ainda demais parentes e amigos. O seu sepultamento deuse anteontem as 10:00 hs, no
Cemitério Municipal de Vila
Rezende, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. UMBERTO PROVENZANO
faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 79 anos de
idade e era filho do Sr. Salvador Provenzano Netto e da Sra.
Diva Neves, falecidos. Deixou
as filhas: Luciane Benitez Provenzano casada com Marcos
Antônio Monte e Daniela Benitez Provenzano casada com
André Luiz Mafezolli Leite. Deixa também 02 netos, demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se anteontem
as 17:00 hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala 03, para o Cemitério da
Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. OMIR PAULO CHRISTOFOLETTI faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 63
anos de idade e era filho do
Sr. Ângelo Christofoletti e da
Sra. Ana Franhani, ambos falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos e demais parentes. O
seu sepultamento deu-se ontem as 09:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 08 para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LUIZ BONATO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 103 anos de idade
e era viúvo da Sra. Irma Assalin Bonato. Era filho do Sr. Antônio Bonato e da Sra. Tercilia
Gialdi, falecidos. Deixa os filhos: Antônia Laurinda Bonato, José Donizete Bonato, Luiz
Bonato Filho, Valdemar Bonato, Sérgio Bonato, Vilma Biazotto Bonato e Antônio José
Bonato. Deixa ainda netos,

bisnetos, tataranetos e demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as 10:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade - Sala 07, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MILTON JOSÉ PERESSIM
faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba aos 66 anos de
idade e era filho do Sr. Paulo
Peressim e da Sra. Lourdes
Sgarbiero Peressim, ambos
falecidos. Deixou os filhos:
Marcia Peressim e Milton Peressim. Deixa netos, demais
parentes e amigos. O seu corpo foi transladado ontem as
09:30 hs, para o Crematório
local, onde foi realizada a cerimônia de cremação. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. BENEDITO CRAID faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 89 anos de idade e era viúvo da Sra. Rute Moura. Era filho
do Sr. Nicolau Craid e da Sra.
Leontina dos Santos, falecidos.
Deixa os filhos: José Domingos
Claid, Antonio José Craid, Nicolau Craid Neto, Maria Cristina
Craid, Pedro Donizeti Craid,
Maria Isabel Craid, Maria Rosimeire Craid, Maria Claudia
Craid e Luciano Moura. Deixa
ainda genros, noras, netos, bisnetos, demais parentes e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para o Distrito de Laras e o seu sepultamento dar-se-á hoje as 11:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal seguindo para
o Cemiterio Municipal naquela
localidade, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

Severino. Deixa ainda netos e
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se dia
13 as 13:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal
de Rio das Pedras, seguindo
para o Cemitério Municipal de
Rio das Pedras, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSE GOMES DA SILVA faleceu dia 13 na cidade de São
Pedro, aos 82 anos de idade e
era filho do Sr. João Gomes da
Silva e da Sra. Ana Maria de Jesus. Deixa os filhos: Vera Lucia, Sonia Gomes, Jose Aparecido (falecido) e Fatima Aparecida (falecida). Deixa netos, bisnetos, demais parentes e
amigos.O seu sepultamento
deu se dia 13 ás 10:30 hs saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de São Pedro seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA faleceu no dia 15/11 na
cidade de São Pedro, aos 67
anos de idade e convivia com
a Sra. Albertina Montanari. Era
filho dos finados Sr. José de
Oliveira e da Sra. Durvalina
Teles.Deixa irmãos, sobrinhos e demais parentes.O seu
sepultamento deu se dia 15/
11 ás 16:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 1 seguindo
para o Cemitério Municipal de
São Pedro onde foi inumado

em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA.ONDINA JORGE TOREL faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 78 anos de idade e
era viúva do Sr.Eduardo Torel
Gomes.Era filha dos finados
Sr.Francisco Jorge e da
Sra.Olga Antunes.Deixa os filhos: Carlos Eduardo Torel, Valeria Torel(falecida) , Maria Lucia Torel e Cintia Torel.Deixa
netos ,bisnetos e demais
parentes.O seu corpo foi transladado para a cidade de São
Pedro e o seu sepultamento
deu se ontem ás 16:30 hs saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala 1
seguindo para o Cemitério Parque São Pedro onde foi inumada em jazigo da família .(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )
SRA. MARIA RODRIGUES faleceu em 14/11/2021 na cidade
de Ipeúna/SP, aos 78 anos de
idade. Era Solteira. Era Filha da
Sra. Isabel Bermudes e do Sr.
Elizeu Rodrigues. Deixa os filhos: Adelto casado com Daniele; Junior Rodrigues casado
com Angelica; Catarina. Deixa
também netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O
seu sepultamento deu-se em
14/11/2021 às 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de Rio Claro/SP seguindo para o Cemitério São
João Batista – Rio Claro/SP para
referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).

SR. LUIZ VLADIMIR SEVERINO
faleceu dia 13 na cidade de Rio
das Pedras, aos 71 anos de idade e era filho do Sr. Jose Severino e da Sra. Assumpta Thereza
Padovezi Severino, falecidos.
Deixa os filhos: Silvia Regina
Severino Soave, Luiz Rodrigo
Severino e Cristiane de Fatima
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