BOLA DA VEZ — I
Depois do Hospital Ilumina
não ter o seu contrato renovado
com a Prefeitura de Piracicaba
e corre o risco de fechar, mas
três entidades sociais estão na
com o mesmo problema, sob a
Administração do prefeito Luciano Almeida (Democratas).
BOLA DA VEZ — II
Essas entidades se reuniram
com técnicos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) que
avisou de que correm o risco de
ter os seus contratos não renovados. Uma preocupação geral!
BOLA DA VEZ — III
Representantes das entidades deixaram a reunião consternadas porque prestam há anos
bons — e serviços à comunidade
e sempre tiveram o apoio público.
Agora estão todas assustadas com
esse encaminhamento da Smads
que foi categórica ao afirmar de
que os seus contratos não serão
renovados para 2022. Diriam:
“saudade de Barjas?”. Quem sabe?
BOLA DA VEZ — IV
Agora, resta às entidades
pedir socorro às autoridades
constituídas, principalmente a
Câmara de Vereadores de Piracicaba, que é a porta voz da população. Resta saber qual será a
posição do Poder Legislativo.
BONITA
O Sarau da Resistência, que
aconteceu no último domingo
(14) foi o maior sucesso! Mais de
seis mil pessoas estiverem no
Largo dos Pescadores participando de atividade coletiva e festiva em protesto contra a Semac,
contra a Prefeitura e a forma
como elas vêm conduzindo a pasta na cidade. Como se diz no popular, o Sarau bombou! Isso faz
bem aos ares democráticos.
BAIXA — I
Pela primeira vez na história
da Cultura em Piracicaba a cidade viu uma manifestação tão
grande e tão diversa contra a Semac. A voz corrente entre todos
os que participaram do Sarau –
entre público e artistas – era de
que o senhor secretário Adolpho
Queiroz (PL) está conseguindo se
firmar como o pior secretário da
Ação Cultural até hoje. Quem deve
estar lavando a alma é a ex-secretária Rosangela Camolesi
(PSDB), que, em suas gestões,
também enfrentou críticas dos
artistas. Mas nada parecido.
BAIXA — II
Na onda da Semac, não faltaram críticas e gritos de guerra também contra o prefeito Luciano
Almeida (Democratas). O bochicho corrente entre os seis mil presentes era de que o prefeito não
tem projetos para a cidade – e nada
sabe de cultura. A rejeição a Luciano era evidente entre os que estavam no Largo. Ainda dá tempo
de reverter essa onda baixa? Depende do chefe o Executivo e do
seu secretário imediato da área.
UNIDOS
Outra fala corrente foi a de
que muitos dos votos que elegeram o prefeito Luciano Al-
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meida vieram, ao que parece,
dos artistas – cansados que estavam da gestão anterior e da
forma com que as políticas culturais vinham sendo conduzidas na cidade. No entanto, a
sensação entre todos que estavam no Largo é de que a mudança foi para pior. E que a falta de
diálogo com artistas e os desmando na Cultura já estão marcadas
na memória do piracicabano.
“FORAS”
Muitos brados foram ouvidos
durante o Sarau da Resistência –
que teve início por volta das 15
horas de domingo e se estendeu
até à noite. Não faltaram os
“fora Luciano”, “fora Adolfo” e
mesmo – no encerramento – um
sonoro “fora, Bolsonaro”. São os
“foras”, manifestação que faz parte da expressão dos descontentes.
DIÁLOGO
O que choca nessa questão
com os artistas, mais uma vez, é
que no cabo de guerra da Semac
com a classe artística e com todos os cidadãos e cidadãs amantes das artes e do patrimônio histórico piracicabano é que a falta
de diálogo está definitivamente
selando o destino e a história
dessa gestão em menos de um
ano de mandato. O que motiva
isso? Falta de habilidade? Orientação equivocada? Teimosia?
Gana pelo poder? Perde a cidade.
Perdem os artistas. Perdemos.
PINACOTECA
Ainda sobre a questão da Pinacoteca, também o que se ouvia era que a Prefeitura e a Semac podem até vencer a demanda – a contragosto do povo. Mas
a derrota política do prefeito
será certeira. Ao que pesem as
defesas acaloradas feitas por vereadores da situação nas sessões
plenárias da Câmara, fato é que
a atual gestão vai entrar para a
história piracicabana prefigurando uma página triste e funesta. Ainda dá tempo de reverter isso? Depende do prefeito.
CORTADO
A Tribuna, este Capiau, diretor Evaldo Vicente — que não
é ex-amigo do secretário Adolpho
Queiroz, mas o considera como
sempre o considerou — não consegue, sequer, uma resposta, um
contato com ele, titular da pasta
da Semac, porque foi bloqueado no
celular e no WhatsApp. Portanto,
quando ele desejar se manifestar,
sabe que nossas colunas estão livres e à disposição para se manifestar, como sempre o fez, seja com
artigos, com notas ou matérias.
Aqui, Adolpho, vivemos em ritmo de gratidão e de serviço.
ENCERRANDO
Ao encerrar esta simples coluna de um Capiau idoso e cansado, não poderia dispensar o registro de que na loja Havan não há o
caixa número 13, lá fica agora uma
Bandeira do Brasil. Contam que,
desde 2018, os proprietários eliminaram o 13 (número da legenda
do Partido dos Trabalhadores)
para mostrar o protesto com o expresidente Lula (PT), num apoio
direto ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ignorância faz
parte da política, mas estupidez,
não. Ou só quiseram, os donos,
fazer um marketing bem feito, pois
é encantador o local e o bom comércio que lá opera. Ou, ao número 13, fica muito bem colocado o
“auri verde pendão da minha terra”, na expressão de Castro Alves.
Edição: 24 páginas
(inclui Linguagem Viva)

REPRESAS DE RIO DAS PEDRAS
Visando a maior conscientização no uso da água tanto
no presente quanto no futuro, a Secretaria de Educação, em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, SAAE, Guarda Municipal e De-

partamento de Comunicação da Prefeitura de Rio das
Pedras, começa, segunda-feira (22) o Projeto “Água em
Foco”, que vai levar os alunos do sexto ano das escolas
municipais para conhecerem as represas da cidade. A11

Selam realizará o 1º Seminário
de Atividade Motora Adaptada
Evento direcionado a profissionais que atuam com pessoas com deficiência
e será realizado no dia 7 de dezembro no Ginásio de Esportes do Sesc
A Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam)
organiza, no mês de dezembro, em
Piracicaba, o 1º Seminário de Atividade Motora Adaptada - Encontro de Profissionais de Educação
Física. O evento, aberto ao público e direcionado aos profissionais
da área que trabalham com pessoas com deficiência, será realizado dia 7 dezembro, das 14h às
17h, no Ginásio de Esportes do
Sesc Piracicaba (rua Ipiranga, 155,
Centro). A atividade terá como
tema Paradesporto: Panorama
Atual e Perspectivas Futuras.
PARADESPORTO — De

acordo com o chefe da divisão de
atividades motoras da Selam, Clevis Spada, o seminário tem como
objetivo compreender o panorama
atual do paradesporto e estimular
reflexões sobre o futuro do esporte paralímpico em Piracicaba e região. "A ideia do evento é reunir
os profissionais de educação física que lidam com pessoas com deficiência para conhecer melhor as
demandas e também o cenário que
eles enxergam como adequado. É
o primeiro movimento que faremos nesse sentido", afirmou.
PALESTRAS — O evento
terá as palestras do professor Edi-

son Duarte, titular no Departamento de Estudos de Atividade
Física Adaptada na Faculdade de
Educação Física da Unicamp, sobre a dificuldade na formação
profissional para os agentes pedagógicos atenderem a pessoa
com deficiência e quais seriam as
possíveis soluções, e da professora Tatiane Jacusiel Miranda,
mestre em educação física com
experiência na área da atividade adaptada, que falará sobre
a atuação do Comitê Paralímpico Internacional (COI) na promoção das políticas públicas
para as pessoas com deficiência.
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NARRATIVA — A atividade contará também com uma
apresentação de Maurício Carvalho e Rafael Atkinson Carvalho,
pai e filho respectivamente. Inspirada na frase “Chega uma hora
em que é preciso parar de sonhar
com um mundo melhor e começar a construí-lo", do nadador
Daniel Dias, dono de 27 medalhas
nos Jogos Paralímpicos, a dupla
propõe uma narrativa e abre espaço para uma conversa com a finalidade de desenvolver o senso de
inclusão. O 1º Seminário de Atividade Motora Adaptada conta
com o apoio do Sesc Piracicaba.
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JOSÉ CORAL, ANIVERSARIANTE
Nesta quinta (18), o presidente do HFC Saúde, José Coral,
completa mais uma primavera. São 81 anos de vida de um
homem integro, comprometido e um exemplo de administrador. Nosso desejo é que
essa data seja celebrada com
alegria e amor. Que Deus continue dando energia e muita
sabedoria para que possa

inspirar ainda mais pessoas.
Parabéns! Que seja mais
um ano abençoado e repleto de realizações.
Feliz aniversário, José Coral.
Esses são os votos dos
amigos, familiares e de toda
Equipe HFC Saúde, aos
quais se juntam os amigos
e admiradores do jornal A
Tribuna Piracicabana.

MANIFESTAÇÃO
Material da Apeoesp de divulgação da manifestação que acontece contra o desmonte do EJA-CEEJA, nesta quinta (18). A6
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A carne é fraca?

Governador do eu menino
Alê Bragion

R

ua do meu destino. Do eu menino entre casarões antigos, paralelepípedos e calçadas
irregulares. Rua do
tempo narrador de
um tempo de infâncias amarelas como a
velha casa de minha
infância amarela, de um tempo
velho como aqueles velhos que,
hoje mortos, subiam e desciam
no vai e vem da rua do Centro,
da rua do comércio, da Rua Governador – corredor principal de
uma Piracicaba mítica vítima de
sua gente. Governador do eu menino, rua da minha vida crescida em olhares de espanto, vergonha e admiração pelas destrezas
desastrosas dos que se movem
e se moviam pelas artérias centrais do teu coração de cidade.
Governar a dor. Me lembro.
Me lembro do natais passados
entre luzes opacas que achávamos tão brilhantes à época.
Neon. Nesses natais, caminhões
de papais-noéis lançavam balas
de sonhos para as gentes que,
pelas noites de comércio aberto,
mais zanzavam alegres do que
com dinheiro para comprar impossíveis desejos. Vejo, ainda, se
vejo. Governador dos silentes,
dos doentes de amor e de dinheiro. Dos que vendem o corpo e a
alma nas esquinas de marquises cheias de ofertas e procu-

ras, cheias de natais e
prostituição, de igrejas, mercados, drogas
e buzinas. Governador.
Governar a dor é saber achar em seus paradoxos o amor sempre carente de amor.
Rua do meu destino ido, vivido, vencido.
Suas transformações
também me transformaram. O asfalto cobrindo mortalmente seu mosaico de pedras e
histórias cobriu também meus
pensamentos de criança. Seus casarões sucumbiram palmo a palmo ao capitalismo rural e brega
que te quer vender como se fosses
uma alameda da capital – ou da
capitar. Rua Governador, te amar
é captar sem medo sua metamorfose neoliberal funesta a apagar
as marcas de seus carnavais, de
seus desfiles, dos cortejos alegres
da Banda do Bule que fazia o centro brincar com a vida nas manhãs de sábado que abriam a festa do Momo. Te lembrar é saber,
depois, das noites de procissões –
como a do Senhor Morto, que
culminava num encontro com a
Mãe Dolorosa no Largo do Mercado. Governador. Quanto pecado encoberto debaixo do manto
divino e entreaberto da Virgem –
e também por políticos espertos.
Rua Governador do que já
fui e já fomos um dia: alma tranquila a darmos os braços um ao
outro no passeio público – quando, aos domingos à noite, depois

Nem tenho mais
um cachorro a
sentar comigo ao
pé de um portão da
casa que também
não tenho mais
da missa, passeávamos por suas
vitrines acesas de novidades e de
vida alegre a alegrar sem esforços meu coração de criança, o
nosso coração de criança, Governador. Porque éramos um, sim,
rua e menino, a nos evoluirmos
o destino em ingrata velocidade,
em cruel feroz cidade a nos
transformarmos na maioridade
triste de nossa maturidade crua,
nua e sem graça. Hoje, Governador, quem passa por nós mal
sabe de nossas histórias – e mal
sabe também o quanto assistimos
juntos, em nossa dor muda, a
descida de tantos aos infernos
da rudeza e da mediocridade.
Aos fins das tardes – e não
há aqui mais do que um bairrismo
feito de um saudosismo necessário, porém liberto e franco – eu
menino me sentava ao portão de
minha casa, com meu cachorro, e
farejávamos juntos o mundo daqueles dias. As moças que te cruzavam, Governador, saindo de
seus empregos nas lojas do comércio. Mulheres de elegância discreta que cansadas ao fim de suas
jornadas. Homens de todos os
tons, de todas as cores, de todos
os tamanhos e sorrisos e olhares e

Alvaro Vargas
gestos e almas e esperanças: trabalhadores e trabalhadoras da
labuta diária daquela vida vivida no centro da cidade – e que se
encerrava, no todo dia, por volta
das seis da tarde, e que criava
esse mar de gente que te subia e
te subia, Governador, para as
casas e para as ruas de uma periferia ainda não tão distante.
Não somos mais os mesmos,
Governador. Nem tenho mais
um cachorro a sentar comigo ao
pé de um portão da casa que
também não tenho mais. Mas –
apesar de encoberta por panfletos sujos, por promessas de felicidade fácil, pisadas por pés que
te desconhecem e por mãos que
te vendem como se vendem os
corpos em tuas esquinas –, ainda sei de ti – Governador –
quando em alegre obrigação
desço por seu leito agora rarefeito de verdade. Nessas ocasiões, quando nos revemos, ainda sinto seu espírito – seu velho
espírito, tão velho como o meu
– a me dar o braço para um passeio. E te sei, como me sei, que
juntos ainda guardamos a saudade de um mundo extinto –
ao mesmo tempo em que acalentamos a ilusória esperança de
que num novo dia, quiçá, possamos recuperar em nós a alegria de podermos estar juntos e
vivermos como (éramos) antes.
———
Alê Bragion, doutor em
literatura, cronista desta Tribuna desde 2017

O poder da mulher para um mundo melhor
José Osmir
Bertazzoni

E

stamos no século XXI, momento em que as
mulheres se destacam nos mais variados cenários laborais
e políticos, conquistam seu merecido espaço na sociedade e
precisam avançar na participação política para trazer um pouco de ternura e compaixão nesta sociedade adoecida pelo ódio.
As mulheres precisam avançar na política, ocupar seus espaços para o bem da humanidade.
Antes excluídas, hoje são elas as
personalidades legítimas e necessárias para conquistarmos um
mundo mais solidário e fraterno.
O marco inicial das primeiras discussões parlamentares sobre o voto feminino ocorreu du-

rante os debates da
Constituição de 1824,
outorgada por Dom Pedro I — um tanto confusa, esta constituição
não criou impeditivo
para a participação das
mulheres no exercício do
voto, mas também não
dispunha sobre o direito.
Em 1831, após a
abdicação de Dom
Pedro I, período de regências, houve algum ensaio sobre o tema com discussões na
Assembleia Legislativa.
1932, somente neste ano foi
que as mulheres obtiveram direito de votar, o que veio a se
concretizar na eleição de 1933.
Um novo Código Eleitoral fora
aprovado em 1932, que, além
dessa e outras importantes
conquistas, institui a Justiça
Eleitoral, que até hoje regulamenta as eleições em nosso país.

Que as mulheres
possam melhorar
este mundo
revanchista e
trazer mais
amor para o
nosso planeta
Todos conhecem ou já se
depararam com a batalha das
mulheres para a ocupação de
espaços em nossa sociedade,
lutas continuadas em busca de
oportunidades, respeito e
igualdade. No âmbito profissional e de carreiras, as mulheres já se mostraram competentes, em alguns casos, devido a sua natureza, ainda melhores que os homens. Por restrições, muitas vezes machistas e preconceituosas, as mulheres encontram dificuldades
no campo profissional e de car-

reira pelas dificuldades criadas
por um machismo estrutural.
Porém, com muito esforço
e dedicação, aos poucos as mulheres estão destruindo todos
os preconceitos e muros que as
impedem de serem quem elas
são verdadeiramente e passam
a ocupar posições de destaques
em suas atividades profissionais e na vida acadêmica.
Em todos os setores do conhecimento humano, hoje, encontramos mulheres que lideram grupos
de pesquisas, comandam equipes e
ajudam a sociedade a se desenvolver com mais ternura e inteligência.
Que as mulheres possam
melhorar este mundo revanchista e trazer mais amor para
o nosso planeta, com a competência que lhes é incontestável!
———
José Osmir Bertazzoni,
advogado, jornalista; email: osmir@cspb.org.br

A

interpretação equivocada
de muitos religiosos sobre
a origem das fraquezas
morais da humanidade tem
como base algumas citações mencionadas nos Evangelhos. Dentre essas referências, destaca-se
a que ocorreu pouco antes de
Jesus ser preso por ordem dos
rabinos do Grande Templo judaico. O Mestre havia solicitado aos
seusdiscípulos, que orassem. Entretanto, achou-os adormecidos
e os advertiu dizendo: “Vigiai e
orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está
pronto, mas a carne é fraca”
(Mateus, 26:41; Marcos, 14:38).
O apostolo Paulo, vivenciando
outra situação e deixando um
exemplo de humildade, disse:
“Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse
faço” (Romanos, 7:19). Essas instruções, se analisadas apenas literalmente, podem conduzir a
conclusões equivocadas. Felizmente, o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus (João,
14:26), com base na ciência, filosofia e religião, sendo o verdadeiro cristianismo, esclarece os
ensinamentos deixados por ele e
pelos seus mensageiros. O corpo
físico é apenas uma vestimenta
carnal do espírito, e está relacionado com o nosso processo evolutivo. Ele é necessário para vivenciarmos as experiências no
mundo material. Fomos criados
simples ignorantes e ao longo
das reencarnações abrandamos
os instintos animais, desenvolvendo a inteligência e os sentimentos. Os vícios e as virtudes
presentes nos homens são apenas manifestações de seu espírito imortal. Os mais evoluídos
comportam-se na sociedade em
padrões éticos, ao contrário daqueles moralmente atrasados.
A reencarnação na Terra
apresenta maiores desafios do
que a vida no mundo espiritual.
O espírito Alcione, habitando um
mundo superior na constelação
de Sirius, ao solicitar permissão
para reencarnar em nosso planeta em projeto missionário destinado a ajudar o seu amado
Pólux e outros amigos, foi advertida pelo mentor espiritual:
“conheço inúmeros irmãos que,
depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de mil problemas a resolver, retardando assim preciosas
aquisições” (Renúncia, cap. 1,
Emmanuel e Chico Xavier). Outro espírito que reencarnaria no
início do século XVII, como o

O fracasso,
quando ocorre,
é devido à alma
recalcitrante
nas iniquidades
bandeirante Fernão Dias Paes,
na missão de expandir a colonização do Brasil, manifestou essa
preocupação: “Na vida espiritualcompreendemos quais são os
verdadeiros valores. Entretanto, no orbe das sombras, a nossa consciência mergulha nas
mais aflitivas perturbações e
sabemos que água mais pura,
ao misturar-se coma terra, se
reduz quase sempre a um punhado de lama” (Brasil Coração do Mundo e Pátria do
Evangelho, cap. 10, Humberto
de Campos e Chico Xavier).
Entre os desvios morais do
homem, destaca-se o fracasso
quanto às responsabilidades sexuais. Considerado o “Calcanhar de Aquiles” da humanidade em seu estágio atual, o sexo
ainda é pouco compreendido
pela nossa sociedade, resultando em sérios transtornos para
as almas que não souberam se
conduzir com dignidade. Mesmo existindo instituições especializadas, como o Instituto Almas Irmãs, situado na cidade
espiritual Nosso Lar, o resultado tem sido lamentável. “Dos
5.000 candidatos, em diversos
cursos como: sexo e maternidade, sexo e penalogia, sexo e medicina, o resultado auferido na
reencarnação foi: 18% tiveram
sucesso, 34%fracassaram com
agravamento dos débitos cármicos e 48% apresentaram um desempenho inferior às possibilidades com que foram ofertadas”
(Sexo e Destino, cap. 9, André
Luiz e Chico Xavier). Sabemos
que ninguém inicia uma existência corporal, sem possibilidades
de êxito. As provas e expiações
são dosadas pelos nossos mentores espirituais, conforme a
nossa capacidade de superá-las.
Não é a carne que é fraca. O corpo físico apenas responde aos
estímulos do espírito. O fracasso, quando ocorre, é devido à
alma recalcitrante nas iniquidades. Para evitá-lo, busquemos
conhecer as fraquezas morais
que ainda possuímos, para podermos corrigi-las, confiando
em Deus e em nós mesmos.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

O porvir das delegações extrajudiciais
José Renato Nalini

R

eitero o mantra
de que me sirvo
há várias décadas: a mais inteligente
e exitosa estratégia do
constituinte de 1988
foi a redação conferida
ao artigo 236 da Constituição da República.
O Estado delegou a
particulares funções essencialmente estatais. Não a qualquer particular, mas a alguém recrutado por
um severo concurso realizado pelo
Poder Judiciário, que mantém depois a fiscalização, a orientação e
o controle dos serviços. Estes são
desempenhados sob inspiração da
iniciativa privada, ou seja, com desenvoltura de que a administração pública direta não dispõe.
Mais ainda: o Estado não
investe um centavo nesses serviços nitidamente públicos,
remunerados que são pelo
destinatário. Ao contrário,
carreia para o Erário ponderável parcela dos emolumentos.
Solução genial. Fora
também adotada para a educação, transformaria, para
melhor, o panorama deficitário da escola brasileira.
As delegações extrajudiciais
não podem ser comparadas a en-

tidades que atuam sob
a exclusiva égide do interesse privado. Não
são intercambiáveis
com empresas comerciais de prestação de serviços. Elas são detentoras da fé pública, uma
expressão concreta da
soberania estatal. Alguém que registrou o
seu título dominial no
Registro de Imóveis, tem por si
todo o instrumental edificado há
milênios para garantir a ambicionada segurança jurídica. Para perder a fruição desse direito fundamental de primeiríssima dimensão – a propriedade – precisaria
ocorrer a impensável eliminação
do aparato estatal. Desapareceria o Estado, surgiria primeiro a
anarquia, no seu sentido mais
vulgar, e em seguida o caos.
Todavia, a benfazeja solução constitucional não tem sido
inteiramente utilizada pela população, pois tímido o aproveitamento das potencialidades
nela contidas. É preciso um redirecionamento do CNJ e maior
protagonismo do Parlamento.
Nada mais judicial do que
a instituição extrajudicial prevista no artigo 236 do pacto federativo. Ao tempo em que os
antigos cartórios eram também
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Muitas das
atribuições do
Poder Judiciário
ainda podem ser
transferidas para
as delegações
extrajudiciais
responsáveis pelos serviços judiciais, a qualidade era inigualável. Nesse ponto, questiona-se
o acerto da generalizada estatização. Quais os efetivos ganhos,
para a população, destinatária
desses serviços, de inflacionar
a já pesada e dispendiosa estrutura estatal do sistema Justiça?
Muitas das atribuições do
Poder Judiciário ainda podem ser
transferidas para as delegações
extrajudiciais, ampliando o rol
de seus préstimos, cuja eficiência é reconhecida e comprovada.
Penso, por exemplo, nas
execuções fiscais, percentual
imenso do trabalho cometido à
combalida estrutura judicial,
assoberbado com a pletora de
CDAs – Certidões de Dívida Ativa arremessadas, a cada final
de ano, a todo o sistema Justiça, pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais e Municipais.
Como se sabe, na tentativa de
se liberar de eventuais consequências de uma drástica lei de improbidade, os gestores públicos transferem a tarefa de cobrar dívidas
fiscais ao Judiciário. Nem sempre
há correta identificação do devedor ou de seu endereço. Essa inócua busca recai sobre os gabinetes
judiciais. Sabe-se que o retorno da
cobrança da dívida ativa no Judiciário é pífio. Mais ainda, o Judiciário não pode ser convertido em
cobrador de dívidas. É uma forma de fazê-lo falhar na missão
precípua: solucionar conflitos.

Por que a cobrança executiva do IPTU não pode ser
transferida para os Registros
de Imóveis? É evidente a familiaridade do tema com aquilo
que essas delegações realizam.
No momento em que o Brasil
precisa alavancar sua economia,
seriamente comprometida pelo
combo de crises que recaiu sobre a
nacionalidade, é preciso fazer com
que as delegações extrajudiciais
incrementem a atividade negocial. Há um precioso patrimônio
imobiliário ocioso, quando não
se permite alienações judiciárias
ou hipotecas simultâneas, a recaírem sobre o mesmo imóvel, até
exaurimento de seu real valor.
Pense-se no que representaria para a vida negocial, para o
dinâmico trânsito creditício, a
obtenção de vários financiamentos, em lugar de um só, quando
um edifício de cem milhões de
reais garante apenas uma dívida de vinte milhões, deixando oitenta milhões sem qualquer proveito para a economia nacional.
Pense-se no pequeno proprietário, possuidor de uma casinha de 50 mil reais, que poderia
financiar um curso para o neto,
ou fazer uma viagem, ou realizar uma reforma em sua residência, se pudesse acumular garantias simultâneas. O que falta para o Brasil perceber o quão
obtusa é a inflexibilidade hermenêutica de certos setores
rançosos? Voltarei ao tema.
O Registro de Imóveis pode
se desincumbir a contento, em
menos tempo e com eficiência incomparável à Justiça comum, as
questões de adjudicação compulsória, execução hipotecária e
a execução de dívidas propter
rem. É de sua essência saber trabalhar com essa realidade que
aflige milhões de brasileiros.
O RI é um acervo informa-

cional de excelente qualidade.
Pode e deve servir para o planejamento de todas as políticas
públicas. Detém o acervo das áreas urbanizáveis, da cobertura vegetal a cada dia mais importante
na era em que o aquecimento
global causador das mudanças
climáticas é o maior risco já imposto sobre a humanidade.
Um ponto que merece reflexão e, mais do que isso, ação concreta, é encarar a Regularização
Fundiária, política estatal que
ainda carece de incremento. Não
é apenas uma questão registral,
mas um tema com repercussão
econômica e cívica. O território
informal da propriedade é um
outro tesouro inexplorado. No
momento em que o ocupante de
um pequeno lote, considerado às
vezes invasor, ou usuário clandestino de uma terra que não é
sua, obtém o título dominial, ele
vai movimentar a economia local. Vai obter financiamento para
uma edificação, para uma reforma, para valorizar aquilo que
agora pode dizer que é seu.
Mais ainda: passará da precariedade para a regularidade
formal registraria. Cresce em cidadania. Tem um upgrade no
seu status civitatis. Quase sempre é um adquirente humilde e
cumpridor de suas obrigações,
pois pagou religiosamente suas
prestações, que não consegue registro de sua posse. Esse revigoramento ético da condição cidadã
é um subproduto muito importante da regularização fundiária.
O Parlamento tem todas as
condições para fazer com que
isso aconteça. Atendendo à reivindicação da sociedade para
que as delegações extrajudiciais
assumam todas as atribuições
hoje cometidas ao Judiciário e
que podem ser desempenhadas
com eficiência maior pelos de-

legatários. Basta observar o que
as entidades de classe promoveram em termos de modernização e assimilação proficiente das
modernas tecnologias disponíveis. A desenvoltura com que atuam, sem as amarras da administração pública direta, propiciou
esse evidente salto qualitativo.
O RI conseguiu melhorar a
performance brasileira no doing
business do Banco Mundial, que
enxergava catorze procedimentos
antecedentes ao efetivo registro
predial. Requisitos que não guardam pertinência com o ato registral, mas representam a tendência
estatal de sobrecarregar parceiros
com tarefas anômalas. Cujo custo social recai sobre inocentes.
Também reconhecer as delegações como as principais parceiras do movimento de pacificação e
harmonização de uma sociedade
complexa e polarizada, pois além
de resolver rápida e eficientemente uma questão, poupam ao interessado o calvário de percorrer as
quatro instâncias do Judiciário e
se submeter à imprevisibilidade de
uma decisão que pode suportar
dezenas de reapreciações, diante
de um sistema recursal caótico.
Mais ainda: a transferência de atribuições ao extrajudicial poupa o Erário de criar mais
Tribunais, mais cargos, mais
funções, mais estruturas materiais, mais equipamentos. A tendência ao crescimento vegetativo
do Poder Judiciário é inversamente proporcional à sua eficiência. O Parlamento sabe disso.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras (APL); foi presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
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Sol de frente exige cuidados extras ao dirigir
Incidência direta da luz solar nos olhos, no início e no fim do dia, prejudica a visibilidade nas estradas; saiba o que fazer

Dirigir quando o dia está
amanhecendo ou no fim da tarde
exige uma atenção extra dos motoristas. Especialmente para quem
conduz o veículo de frente para o
sol. A luz intensa prejudica a visibilidade, o que aumenta a necessidade de cautela ao volante. Algumas medidas, no entanto, ajudam
a melhorar a visão da pista e, consequentemente, colaboram para
amenizar o risco de acidentes.
Uma das recomendações da
concessionária Eixo SP é, se possível, evitar pegar a estrada nestes
horários, se o trajeto for de frente
para o sol. Caso não seja possível,
a orientação é não esquecer os óculos escuros. Eles são essenciais
para reduzir o impacto da luminosidade e dar mais conforto aos
olhos. O uso do quebra-sol também
é indispensável nesses momentos.
Reduzir a velocidade do veículo e manter os faróis acesos tam-

bém ajudam. “Dos cinco sentidos
humanos, o que mais contribui
para a tarefa de dirigir é a visão.
Ver e ser visto é uma das regras
principais da condução segura.
Então, trafegar com os faróis acesos, principalmente em pista simples, mesmo sob luz solar, reduz
o risco de acidentes”, afirma Tiago Torquato, engenheiro de Segurança Viária da Eixo SP.
Aliviar o pé no acelerador é
outra dica importante, segundo
ele. “Sempre é recomendado trafegar com uma velocidade adequada a cada situação, mesmo
que essa seja menor que a velocidade regulamentada para o trecho. Além disso, é importante
respeitar uma distância de segurança para os veículos que trafegam à frente”, recomenda. Tiago
ressalta ainda que o motorista
jamais deve parar na pista ou no
acostamento, mesmo com a vi-

são da pista prejudicada. O mais
indicado é procurar um local seguro para estacionar e aguardar
até que a visibilidade melhore.
A luz do sol, quando incide
diretamente nos olhos, pode impedir ou dificultar a visualização
de semáforos e de placas de sinalização. E essa dificuldade pode ser
agravada dependendo das condições físicas do motorista, como em
estado de sonolência e de cansaço.
“Em alguns casos, o amanhecer e
o entardecer potencializam o risco
de acidentes porque são períodos
que coincidem com os momentos
iniciais e finais das jornadas de
trabalho, ou seja, são momentos
em que os condutores podem estar mais cansados ou sonolentos”, observa Tiago Torquato.
Cuidar dos olhos é prioridade - Por ser tão importante
para quem dirige, a visão precisa de cuidados especiais. A saú-

de dos olhos tem de ser uma
prioridade de todos os motoristas. Por esse motivo, recomenda-se que sejam feitos exames
periódicos para verificar a acuidade visual, principalmente após
os 40 anos, quando há uma redução natural da qualidade da
visão por consequência da idade.
Outra medida importante é
proteger os olhos dos raios solares. Por isso, o uso de óculos
escuros é fundamental. Além
de melhorar a visibilidade no
trânsito, ajuda a prevenir problemas na retina. No entanto,
é preciso estar atento à escolha
dos óculos ideal. Os mais indicados por oftalmologistas são
aqueles que possuem proteção UV,
capazes de barrar a radiação.
De acordo com especialistas,
cada cor de lentes traz um benefício diferente. Por exemplo, lentes cinzas reduzem o brilho e não
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Eixo SP alerta sobre os cuidados na hora de dirigir com o sol de frente

distorcem as cores. As de tons
marrom oferecem mais conforto
a quem sofre de miopia e hipermetropia, além de prevenir a catarata. Já as verdes são mais in-

dicadas para pessoas acima dos
60 anos, pois melhoram a visão
de contraste. E as amarelas reduzem a visão de contraste nas
horas de maior luminosidade.

P ROJETO

I NVESTIMENTOS

Cooperativismo de crédito Anexo à UPA Piracicamirim ajuda a desafogar vagas em hospitais
bate recorde em gestão
Considerado um modelo de
negócio sustentável e colaborativo, o cooperativismo de crédito
tem registrado crescimento superior ao restante do Sistema Financeiro Nacional (SFN), de acordo
com o Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo
(SNCC). Com números positivos,
o setor tem conquistado a preferência de cada vez mais brasileiros na escolha por diferentes serviços financeiros, como os investimentos. O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do
Brasil, tem se destacado nas classificações das agências como Fitch Ratings (AA), Moody’s (Aa1) e
Standard and Poor’s (AAA). Apenas a Asset do Sicredi é responsável pela gestão de uma carteira que
ultrapassa os R$ 56 bilhões.
De acordo com a gerente de
Desenvolvimento de Negócios da
Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná França, a instituição tem percebido um maior interesse dos associados por diferentes modalidades de investimentos, o que requer atenção para a
escolha mais adequada a cada
perfil. “O tema está deixando de
ser um tabu ou algo restrito a pequenos grupos. Esse movimento
é positivo, mas é necessário buscar orientações e informações
confiáveis. Nossas cooperativas
oferecem consultoria personalizada com as melhores opções, tanto
para um associado mais conservador que procura segurança quanto
para os mais arrojados que aceitam maior risco em suas carteiras
em busca de uma rentabilidade
maior no longo prazo”, explica.
A especialista em finanças
destaca ainda que a consultoria
especializada ajuda a evitar ilusões, além de levar em conta tendências econômicas e do merca-
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do. “A constante elevação da taxa
básica de juros pelo Banco Central
do Brasil, por exemplo, tem deixado mais atrativos alguns investimentos em renda fixa que acompanham o CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Mas é sempre importante avaliar a finalidade dos investimentos, o nível de
risco que o investidor está disposto a correr e claro, o prazo do investimento para definir a melhor
estratégia”, analisa Adriana.
RETORNO — Nos últimos
anos, o Sicredi tem se destacado
nas principais agências de classificação de risco, além de estar no
Top 5 do Banco Central na previsibilidade de indicadores econômicos. Essa assertividade, de acordo
com a Adriana, é outra grande
vantagem de se associar e investir
em uma instituição financeira cooperativa como o Sicredi, pois,
além de amplo portfólio e orientação financeira de qualidade, o associado tem a segurança de contar com uma equipe com ampla
experiência na gestão da sua carteira “Com mais de 50 fundos e
carteiras geridas, nossa Asset é a
8ª maior gestora de Renda Fixa, a
16ª maior gestora do Brasil e possui o selo “forte” em qualidade de
gestão de investimentos, atribuído pela Fitch Ratings”. Além disso, segundo a especialista, ao fazer parte do quadro social, ele
pode participar dos resultados da
cooperativa, gerados no final de
cada ano. “Somado a isso está o
fato de o cooperativismo promover o desenvolvimento das comunidades onde atua, uma vez que
os recursos depositados são reinvestidos na região, fomentando a
economia local e gerando um ciclo virtuoso que beneficia o investidor e a comunidade onde ele
está inserido", finaliza Adriana.

Como forma de oferecer atendimento a pacientes com urgência
relativa internados nas UPAs
(Unidades de Pronto Atendimento) do município, o Anexo à UPA
Piracicamirim Dr. Fortunato Losso Netto desenvolve projeto de
busca ativa de pacientes que precisam de mais atenção e que não
necessitam, inicialmente, ser encaminhados a hospitais. A Prefeitura de Piracicaba planejou o
local para atender pacientes da
Covid-19, mas, com a melhora
dos índices da pandemia, o Anexo tem contribuído para desafogar os hospitais de grande porte, que agora focam em atender
a demanda reprimida de outras
doenças devido à pandemia.
Coordenadora do projeto, a
médica Flávia de Sá Molina explica que os pacientes com urgência relativa são aqueles que
precisam de tratamento com antibióticos na veia, exames de
imagem, entre outros, mas que
não necessitam de um hospital
terciário (de grande porte). “Buscamos nas nossas UPAs, com
base nos critérios do projeto, esses pacientes, que não são de Covid-19, os acolhemos e tratamos
para evitar internação em hospital terciário”, explica a médica.
Conforme lembra o secretário municipal de Saúde, Filemon
Silvano, pela pandemia a rede de
saúde está com grande demanda reprimida daqueles pacientes
que em 2020, por exemplo, tinham casos leves de outras doenças, mas que, devido a não procurar ajuda durante esse mais
de um ano e meio, tornaram casos graves que podem precisar de
internação hospitalar. “Assim o
projeto no Anexo também auxilia
os hospitais a terem essas vagas
disponíveis”, comenta Filemon.
“Nossa intenção com o Anexo à UPA Piracicamirim sempre
foi oferecer à população estrutura
de ótima qualidade que permanecesse no município, além da Co-

vid-19. Neste momento, com a baixa de internações pela Covid-19, não
precisamos usar o local com esta
finalidade, e esperamos não precisar jamais. Então já estamos proporcionando que essa estrutura fortaleça nossa rede de saúde”, afirma o prefeito Luciano Almeida.
De acordo com balanço do
funcionamento do primeiro mês
do Anexo à UPA Piracicamirim,
em outubro, 98 pacientes foram
internados no local, com média de
três dias de internação. Desses, 51
deles estavam em UPAs, aguardando transferência para hospital. “No Anexo disponibilizamos a
eles estrutura física de internação
nova, além de equipe de fisioterapia que nas UPAs não têm”, complementa Flávia. A unidade tem 42
leitos de enfermaria para pacientes
SUS (Sistema Único de Saúde).
HUMANIZAÇÃO — A coordenadora de enfermagem Dayane Fernanda dos Reis Silveira conta que a humanização no atendimento dos pacientes também é um
dos pilares do projeto desenvolvido no Anexo à UPA Piracicamirim. Quando um paciente é transferido para o local, antes de sua
chegada a equipe já realiza pesquisa do seu histórico de atendimento na Atenção Básica e de outras
internações. O trabalho de apoio
também se estende às famílias, que
são ouvidas e orientadas logo que
o paciente chega na unidade. Nesse momento a família também oferece mais dados aos profissionais
da saúde, como as últimas queixas do paciente, se ele tem alergias
e os medicamentos que já toma.
“Os familiares são atendidos
também pela nossa assistente social, que mantém contato com eles
via whatsapp, fazendo com que fiquem tranquilos de que o paciente
está bem assistido na unidade”,
explica Dayane, que pontua ainda que as famílias têm a oportunidade, caso necessitem, de não
ficar acompanhando o paciente
durante a internação. “Depen-

Justino Lucente

Equipe do Anexo desenvolve projeto de busca ativa de pacientes

dendo do histórico do paciente,
algumas famílias podem estar bastante cansadas”, complementa a
coordenadora de enfermagem.
Edna Aparecida de Mattos
Bueno Proença, 55 anos, está
acompanhando o pai, Carlindo
Ferreira Bueno, 81 anos, internado no Anexo por conta da pneumonia que precisa tratar, e aprovou o projeto. Seu Carlindo estava internado na UPA Vila Cristina quando foi transferido para o
Anexo. “Graças a Deus foi muito
bom ele vir para cá. Ele chegou
meio apagadinho, mas hoje cheguei e vi ele mais alegre. A equipe
é excelente, as enfermeiras, cada
hora, vêm e olham como ele está.
Não só para ele, mas para todos
os pacientes aqui”, conta Edna.
Já Luiz Tavella, 70 anos, foi
transferido para o Anexo quando
estava internado na UPA Vila Rezende. Ele conta que foi diagnosticado com infecção e que o atendimento no local está “muito bom”.
Sua esposa, Ivonete Araújo Barros, 61 anos, concorda. Segundo
ela, quando Luís precisou ser internado, o filho tinha contado que
desejava que o pai fosse transferido para o Anexo, pois já tinha
ouvido falar bem do atendimento. “Todos os funcionários são
super educados e atenciosos, os
médicos procuram conversar com

a gente para que a gente pergunte também”, compara Ivonete.
Também na alta dos pacientes, toda a atenção da equipe é focada para a continuidade do seu
tratamento na rede básica de saúde, a chamada alta responsável.
Sendo assim, ao levar o paciente
para casa, a família é orientada
a entregar o relatório de alta à
unidade básica de saúde de referência. Aqueles pacientes que
não eram acompanhados pela
atenção básica também são encaminhados para as unidades.
“A equipe do anexo também liga
para a unidade de saúde e passa
o caso e quais os cuidados o paciente vai requerer. Por exemplo,
um paciente que saia com sonda
vai precisar de mais cuidado pela
atenção básica, então assim que
ele deixa o Anexo nós já ligamos
para a equipe da unidade”, conta
a coordenadora de enfermagem.
Todos os pacientes que necessitarem de acompanhamento com
especialista também têm alta do
Anexo já com a consulta agendada e a unidade de saúde também
é comunicada sobre esse acompanhamento. “Nosso objetivo é
que esse modelo de atendimento
focado na humanização seja levado para outras unidades da
rede municipal de Saúde”, conclui o secretário Filemon Silvano.
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Prefeitura abre inscrições Prefeitura prepara programação para o fim de ano
para eleição da Cipa

Estão abertas as inscrições
para eleição dos membros da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (Cipa) da Prefeitura de
Piracicaba. Os servidores públicos concursados, que não estejam em estágio probatório, podem se inscrever no Portal do
Servidor até dia 30/11. A votação também ocorrerá no formato online, de 15/12/2021 até 7/01/
2022. Serão eleitos cinco titulares
e quatro suplentes. O resultado
está previsto para 10/01/2022.
Apesar de só os servidores
concursados poderem concorrer no pleito, todos os servidores - concursados ou comissionados - podem votar. No total,
a Comissão é composta por 18
membros, mas nove deles são
indicados pelo empregador e
outros nove escolhidos por vo-

tação. A presidência da Comissão é escolhida entre os membros indicados e a vice-presidência entre os membros eleitos. O
mandato tem duração de um
ano e só é permitida uma recondução ou reeleição ao cargo.
A Cipa é obrigatória legalmente para empresas privadas,
públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas.
Seu objetivo é a prevenção
de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação
da vida e a promoção da saúde
do trabalhador. O edital da eleição está disponível no Diário
Oficial do Município de 11/11.

A Prefeitura de Charqueada está preparando uma agenda cheia de atividades culturais e programações para as
festas de fim de ano. Os eventos, que acontecerão durante
todo o mês de dezembro na praça central, terão cuidados especiais para levar alegria e descontração aos charqueadenses.
O especial de fim de ano contará com apresentações e projetos contemplados pela Lei Aldir
Blanc. “Digamos que toda a programação está saindo do forno e
preparada com muito zelo e carinho por todos nós. Em um ano
tão difícil, não podíamos deixar
de oferecer um pouco de descontração e também relembrar aquele ambiente familiar que é propício desta época”, disse o prefeito
Rodrigo Arruda (DEM). A programação completa será divulgada oportunamente nas redes
sociais da prefeitura e também
nos veículos de comunicação.
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Aprenda como montar uma
deliciosa “salada de pote”

PRÉ - LANÇAMENTO

Livro de Rodolfo Capler
trata dos “nativos digitais”
Divulgação

Receita integra a programação do Santa Casa Saúde Piracicaba dentro
da Semana Mundial do Diabetes; vídeo no ar nesta quinta (18), às 9h
A boa nutrição é fator fundamental para que diabéticos, sejam
tipo 1 ou 2, tenham uma vida com
mais qualidade e controle da doença. Para isso, a nutricionista do
Santa Casa Saúde Piracicaba, Bianka Chiarotti, vai ensinar em
vídeo como montar uma salada
de pote, que pode ser levada em
qualquer lugar para que mantenha sua alimentação balanceada,
mesmo na correria do dia a dia.
O vídeo com a receita vai ao
ar no próximo dia 18, às 9h, e integra a Semana Mundial da Diabetes, realizada pelo plano Santa
Casa Saúde. Para acompanhar,
basta acessar a página do Facebook da Santa Casa de Piracicaba
pelo endereço: https://www.
facebook.com/SantaCasaPiracicaba
A salada de pote, segundo
a nutricionista, é uma alterna-
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tiva de refeição mais prática,
seja no almoço ou jantar, em que
a pessoa pode levar para o trabalho, escola ou até mesmo um
passeio. Nessa receita são incluídos todos os grupos alimentares para equilibrar a alimentação
e fazer com que seja saudável e
tenha todos os nutrientes necessários de que o corpo precisa.
O vídeo vai mostrar e exemplificar todos os grupos alimentares e o internauta vai poder fazer em casa com ingredientes
acessíveis. E para que a receita
seja completa, não pode faltar
aquele toque especial que dá todo
aquele sabor à salada: o molho.
Bianka garante que essa receita,
além de saborosa é saudável e ela
vai dar outra dica importante:
como armazenar de forma segura para que não estrague.
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Vídeo da nutricionista Bianka Chiarotti vai ao ar nesta quinta, às 9h
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Tiro de Guerra arrecadou mais de 5,3 toneladas de alimentos
Em ações ao longo de 2021, o
Tiro de Guerra de Piracicaba arrecadou 5.360 quilos de alimentos
que foram doados ao Fussp (Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba) e encaminhados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, em forma de cestas
básicas A parceria entre o TG e o
Fussp resultou em sete coletas dias 10/04, 08/05, 12/06, 10/07,
14/08, 11/09 e 13/11 -, realizadas na sede do Tiro de Guerra.
“A prática do drive-thru está
de acordo com os protocolos de
saúde e de cidadania, pois podemos ajudar as pessoas que necessitam de apoio neste momento em que tantos cidadãos estão
passando por necessidades em
função da pandemia”, disse o
chefe de Instrução do Tiro de
Gerra, Fabrício Campos Silva.
Ainda segundo Silva, essas
ações encerraram um período
importante para os jovens que

ingressaram na corporação. “O
espírito de comprometimento e
pró-atividade dos atiradores foi
marcante nestes oito meses de
campanha, por meio do engajamento deles pelas redes sociais, pelas quais puderam disseminar essa corrente do bem fazendo com que a informação
pudesse alcançar um grande
número de pessoas e a nossa expectativa foi ultrapassada desde a primeira ação”, concluiu.
De acordo com Andréa Almeida, presidente do Fussp, os alimentos arrecadados durante as
ações em parceria com o Tiro de
Guerra resultaram em cestas básicas, doadas a famílias em situação de vulnerabilidade social,
encaminhadas pela Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads),
por meio dos CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social).
“Estamos em um período

Divulgação

Atiradores realizam ações mensais em prol do Banco de Alimentos

do ano em que começamos a
colher os resultados do trabalho do Fussp e parceiros, já
podemos dizer que o balanço é
positivo, os saldos são global-

mente bons e podemos comemorar nossos resultados e agradecer a todos que seguem contribuindo, vem muita coisa boa por
aí em 2022”, comemorou Andréa.

H YUNDAI

Creta lidera entre os SUVs na primeira quinzena de novembro
Após os primeiros quinze dias
de novembro, o Hyundai Creta lidera o ranking dos SUVs para o
mês, com 3.028 unidades comercializadas, considerando tanto as
vendas no atacado como no varejo. Entre todos os automóveis
de passeio e veículos comerciais
leves, o modelo aparece em segundo lugar no período. Os dados parciais são da Fenabrave –
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
“O Creta segue mantendo
bons níveis de vendas e em posição de destaque nos rankings nacionais, tanto de seu segmento
como no geral. Esta ascensão nos
meses finais do ano está em muito
relacionada com a chegada da
nova geração, agora em setembro,
que trouxe conteúdo tecnológico,
de conforto, segurança e luxo
muito acima de qualquer outro

SUV compacto com grande volume de vendas produzido no Brasil”, comenta Angel Martinez, vicepresidente comercial da Hyundai
Motor Brasil e da Hyundai Motor Américas Central e do Sul.
Lançada em setembro, a nova
geração do Creta passou a oferecer para o segmento dos SUVS
compactos itens de segurança,
conforto e conectividade até então
pouco comuns ou mesmo inéditos.
Entre as novidades estão controle
de velocidade adaptativo, sistema
de frenagem autônomo, assistência de permanência em faixa, teto
solar panorâmico e, ainda, central
multimídia com tela de 10,25 polegadas, a maior da categoria.
No acumulado do ano,
contando os dez meses fechados mais a primeira quinzena
de novembro e sempre considerando a soma das vendas no

Divulgação

Hyundai Creta é fabricado em Piracicaba

atacado e no varejo, o Creta
totaliza 55.650 unidades comercializadas, passando a ocupar, por enquanto, a terceira colocação entre os SUVs e a sétima

posição no ranking geral de automóveis de passeio. A separação entre as vendas no atacado e
no varejo é divulgada pela Fenabrave no fechamento do mês.

V ISIT
A
ISITA

Apaspi atende 40 pessoas com deficiência auditiva
O vereador Aldisa Vieira
Marques, o Paraná (Cidadania),
visitou de uarta-feira (17), a Associação de Pais e Amigos de Surdos de Piracicaba (Apaspi) e foi
recebido pelos funcionários Saulo Henrique Esteves, do Setor
Administrativo, e Sandra Rita da
Cruz Moura, assistente social.
Paraná conheceu a sede da
entidade que tem 8 funcionários, e atende aproximadamente
40 famílias, de Piracicaba e também de Santa Bárbara D’Oeste.
A instituição tem acompanhamento interdisciplinar especializado nas áreas de fonoaudiologia e pedagogia para crian-

ças e adolescentes com deficiência auditiva moderada, severa
ou profunda. Ela também desenvolve projeto social junto às famílias, proporcionando melhor
apoio e maior aprendizagem.
O vereador parabenizou a entidade pelo seu trabalho, ajudando as crianças e adolescentes que
necessitam de atendimento especializado, como também suas famílias. Paraná agradeceu e recepção dos funcionários da
Apaspi e comentou que “num momento tão crítico, principalmente
por causa da pandemia, a entidade ainda mantém forças para
prestar esse bom atendimento”.

Assessoria Parlamentar

“Geração Selfie” é pré-lançado

“Geração Selfie” trata da
mais nova geração de jovens, conhecida também como “nativos
digitais”. O livro fornece uma
análise de seus principais comportamentos na era digital.
O autor entrevistou trezentos
estudantes do ensino médio em
diversas escolas de Piracicaba e
comenta o que ouviu utilizando
pesquisas realizadas no mundo
nos últimos anos. O resultado é
um quadro detalhado e apaixonante de como os adolescentes e
jovens brasileiros vivem as suas
primeiras experiências e como enxergam o mundo a sua volta.
Quer entender como a "Geração Selfie" se relaciona com as
mídias digitais? Como lida com
a sexualidade e com a religião?

O que pensa sobre o feminismo e
sobre o racismo? Como enfrenta
suas crises emocionais? Este livro é um excelente material para
ajudá-lo(a) nesse processo.
O livro “Geração Selfie” é um
chamado urgente para a necessidade de dialogarmos com a
nova geração, esquecermos preconceitos e nos envolvermos com
suas demandas. Um livro indispensável para mulheres, homens,
garotos, garotas, pais, mães, professores e líderes espirituais.
SOBRE O AUTOR — Rodolfo Capler é teólogo, pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da
Fundação São Paulo/PUC-SP,
colunista da A Tribuna Piracicabana e colaborador da Veja.

C OVID

PL preserva abono-desempenho
a servidores da saúde afastados
A Câmara Municipal de Piracicaba vota, nesta quinta-feira
(18), a partir das 19h30, o projeto
de lei 154/2021, do vereador Gilmar Rotta (Cidadania), que trata
da preservação do abono-desempenho aos servidores da saúde da
rede municipal que estiverem afastados por conta da Covid-19. A
apreciação dos parlamentares
ocorrerá em primeira discussão.
Na justificativa, o presidente
da Câmara argumenta que os profissionais que atuam nas diversas
áreas da saúde têm enfrentado
“uma dura e estressante jornada”
no enfrentamento à Covid-19.
“Não seria justo que sofressem
perdas em sua avaliação de desempenho em razão de afastamentos justificados por atestados médicos na pandemia”, pontua.
Também estão na Pauta da
Ordem do Dia, em primeira discussão, os projetos de lei 78/2021
e 155/2021. Em segundo turno estão os PLs 61/2021, 95/2021, 96/
2021, 99/2021, 118/2021, 142/2021
e 150/2021. Em discussão única,
estão os projetos de decreto legislativo 39/2021 e 42/2021; e os
requerimentos 984/2021, 985/
2021, 986/2021, 988/2021, 989/
2021, 990/2021, 992/2021, 993/
2021, 994/2021 e 995/2021.

A reunião ordinária terá o
expediente suspenso, por 30 minutos, para apresentação das atividades desenvolvidas no Lar
dos Velhinhos de Piracicaba, realizada pelo presidente da entidade, Yves Santiago Marcondes.
O pedido partiu do vereador
André Bandeira (PSDB), autor
do requerimento 945/2021.
Na tribuna popular, o orador
Francisco Fernando de Andrade
Lopes falará sobre a campanha “Semana Jovem de Doação de Sangue”.
Os trabalhos legislativos podem ser acompanhados pela população direto da Galeria do Plenário “Francisco Antonio Coelho”.
A ocupação é por ordem de chegada e devem ser seguidos os protocolos sanitários para os cuidados
exigidos por conta da pandemia.
A reunião ordinária é transmitida, ao vivo, pela TV Câmara,
pelos canais 11.3 em sinal digital
(TV aberta), 4 da Claro/Net e 9
da Vivo/Fibra, com retransmissão pelas mídias sociais, no Facebook e Youtube. No site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br,
os trabalhos legislativos são transmitidos pela Rádio Câmara Web e,
a partir das 20h, começa a transmissão da Rádio Educativa (105,9
ou www.educativafm.com.br).

U NIMEP

Curso de psicologia promove
aula gratuita de fenomenologia

O vereador Paraná visitou a entidade e conversou com funcionários

Alunos e docentes do curso
de psicologia da Unimep, bem
como demais interessados da comunidade externa, podem participar nessa quinta (18) de aula
aberta promovida pela coordenação do curso de psicologia da universidade. A iniciativa é online e
gratuita. A transmissão da aula
será realizada a partir das 19h30
pela plataforma Teams, e pode
ser acompanhada por todos os

interessados diretamente nesse
link: https://bit.ly/3nrHX7G
TEMA – A aula aberta do
curso terá como tema: “A Perspectiva Existencial do Tempo em
Erwin Straus”. O encontro traz
como docente convidado Renato Kirchner, professor da PUC
Campinas. A aula terá a mediação do coordenador do curso de
psicologia da universidade, o
professor Carlos Campelo.
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Sema constrói cozinha experimental
Equipamento, na sede da secretaria, será destinado a agricultores, permissionários dos varejões e público interessado

Como parte dos novos projetos em andamento pela Prefeitura de Piracicaba, a Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) iniciou neste mês a construção de uma cozinha experimental, planejada
para a promoção de cursos e capacitações de agricultores locais,
permissionários dos Varejões
Municipais e público interessado.
A cozinha experimental está
sendo construída na sede da Sema,
na avenida Dr. Paulo de Moraes,
2.113, Paulista. Segundo a secretária de Agricultura e Abastecimento, Nancy Thame, o projeto já
está previsto no orçamento de
2022 e deve ser concluído no primeiro semestre do mesmo ano.
“Nossa proposta com a cozinha
experimental é oferecer um espaço
para soluções e alternativas, por
meio de cursos e capacitações, principalmente ao pequeno e médio
produtor rural, que auxiliem na
sua profissionalização e na capacidade de agregarem valor aos alimentos artesanais e tradicionais
de Piracicaba”, explica Nancy.

P ARADAS

PRO

Thais Passos/Sema

R EPÚBLICA

Museu Prudente
promoveu palestra
Fotos: Divulgação

Palestra abordou a presença de Prudente
de Morais no episódio de 15 de novembro

Cozinha Experimental da Sema deve ser conclui´da no primeiro semestre de 2022

S UCESSO

Mesmo sem tragar, a fumaça do cigarro prejudica a saúde
Fumar sem tragar também
prejudica a saúde. Esta é a mensagem central do vídeo desta semana da campanha Paradas pro
Sucesso, produzido pela pianista
Gislaine Viccino. A artista diz que
escolheu a música “Isn't she lovely”, de Stevie Wonder, do álbum de 1976, no qual “ele celebra o nascimento da filha Aisha
e diz para a esposa: ‘Não teria
como ela ter sido feita sem você,
que a carregou no ventre; ela é
linda, ela é admirável, ela é fruto
do nosso amor’. E a Campanha
Paradas para o Sucesso é fruto
do amor e, portanto, adorável,
admirável e preciosa ao salvar a
vida de muitas pessoas”.
Gislaine, que tocará piano no
Tributo a Andrea Bocelli no dia 2
de dezembro, explica no vídeo que
“muitos jovens e adultos pensam que fumar cigarro sem tragar não é danoso. Entretanto, é
cientificamente comprovado que a
fumaça do cigarro é absorvida pelas células da mucosa da boca e a
nicotina é levada pela corrente sanguínea ao cérebro em 10 segundos
causando danos irreversíveis”.
A fumaça do cigarro contém
mais de 4.700 substâncias tóxicas, inclusive 70 cancerígenas. As
principais são nicotina, monóxido de carbono e alcatrão. “Essas substâncias tóxicas da fumaça espalham-se rapidamente pelo
corpo a partir dos pulmões pro-

vocando várias doenças, como as
cardiovasculares, câncer e enfisema pulmonar”, esclarece a cardiologista Juliana Previtalli.
Conforme consta no site da
revista Superinteressante, a fumaça se divide em dois tipos: “a primária é aquela aspirada pelo fumante (depois expirada) e a secundária resulta da queima direta do
cigarro. Ao tragar, o fumante ‘esquenta’ a fumaça. Já os gases e
partículas que formam a fumaça
secundária, por sofrerem menos
ação do calor, ficam preservados e
atingem mais o pulmão”, ou seja,
quem fuma sofre a ação dos dois
tipos de fumaça. Já o fumante
passivo inala apenas a fumaça
secundária que “é mais tóxica,
porque não é filtrada e é mais fria
do que a tragada. Isso não quer
dizer que o fumante passivo corra
mais riscos que o ativo, pois este
respira os dois tipos de fumaça”.
O mesmo site informa que “a
quantidade de toxinas que atinge
um fumante passivo depende do
seu nível de exposição. Cada hora
passada dentro de uma danceteria abarrotada de gente fumando
equivalerá a um cigarro fumado.
Em um ambiente onde trabalham
dez funcionários e cinco fumam, no
final do dia os não-fumantes terão
em seus pulmões as toxinas equivalentes a cerca de três cigarros”.
DEPENDÊNCIA - A substância que mantém o fumante re-

Maycon Barbon

Historiadora Bianca Andrade e Gabriel
Tenório Venâncio, graduando em história

Vídeo desta semana é produzido pela pianista Gislaine Viccino

fém do vício é a nicotina, substância psicoativa (causa sensação de prazer) presente em todos
os produtos derivados do tabaco. De acordo com o site Eurofarma, ao ser inalada e chegar ao cérebro, a nicotina produz alterações
ao sistema nervoso central e libera várias outras substâncias que
estimulam a sensação de prazer.
Segundo Juliana, “o cérebro, ao
se adaptar àquela quantidade de
nicotina, passa a exigir cada vez

mais, criando a dependência do
tabaco. Daí a necessidade de
romper essa dependência com
tratamento e informação”.
Nesse sentido, a Paradas pro
Sucesso tem importante função.
Para a pianista Gislaine, a campanha, por meio da “cultura, da
arte e da música toca sensivelmente os corações das pessoas
trazendo de forma delicada e divertida informação, orientação e
apoio na luta contra o tabagismo”.

5G

Piracicaba estuda adequações para tecnologia há um mês
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Procuradoria Geral
do Município, Ipplap (Instituto de
Pesquisas e Planejamento de Piracicaba) e Semob (Secretaria Municipal de Obras), já tem estudado
há mais de um mês legislação que
deve ser atualizada para receber
a tecnologia do 5G. Nesta terçafeira (16), o Governo do Estado
de São Paulo lançou o programa
Conecta SP, que visa agilizar a
chegada da cobertura 5G a todos os municípios paulistas.
A tecnologia 5G é a quinta
geração de internet móvel que
deve revolucionar a velocidade
e conectividade entre dispositivos. De acordo com o Governo
do Estado, o Conecta SP conta
com investimento de R$ 3 milhões e incentiva os gestores
municipais a modernizar legislações locais de antenas para a
nova tecnologia. A cerimônia
para lançamento do programa
ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, onde o presidente do Ipplap, Daniel Rosenthal, representou o prefeito Luciano Almeida.
Na cerimônia, os participantes conheceram detalhes da proposta de lei que deve ser enviada à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Segundo Estado, prefeitos e vereadores também terão apoio
técnico do Estado para atualização de leis locais de antenas.
“Quem não estiver preparado não vai poder contratar uma
empresa para instalação das antenas para cobertura 5G, porque
os critérios precisam estar em lei.
Por isso, independente do programa, a Procuradoria, o Ipplap e a
Semob já tem se reunido para estudar a legislação há mais de 30
dias para que nós sejamos uma
das primeiras cidades a estar devidamente com a legislação em
ordem. Assim poderemos receber
toda a infraestrutura e consequentemente as oportunidades
do 5G”, afirma Rosenthal.
Segundo informou o Estado,
a cerimônia contou com demonstrações de aplicação do 5G pelas
empresas Ericsson, Huawei e
Nokia em áreas como saúde, organização urbana, indústria,
agricultura e transporte. “A rede
5G Standalone que operou no
Palácio dos Bandeirantes foi disponibilizada pela Ericsson e operada pela TIM, usando licença científica liberada pela Anatel”, informou o Estado em nota.
Conforme a nota explicou
ainda, nesta etapa inicial, a prin-

Governo do Estado de São Paulo

Daniel Rosenthal representou o prefeito na cerimônia

cipal meta do Conecta SP é estimular a modernização das legislações municipais, aspecto considerado fundamental para a
rápida implantação do 5G. “Associações do setor de telecomunicações preveem a necessidade
de investimentos iniciais de R$

4 bilhões em infraestrutura apenas em São Paulo para atender
a requisitos da nova tecnologia
de internet nos próximos anos.
Ao todo, esse mercado deve movimentar R$ 266 bilhões em
todo o estado em médio prazo”,
informou o Estado em nota.

O Museu Prudente de Moraes, promoveu terca (16), às
10h, a palestra A Proclamação
da República: e o Envolvimento
de Prudente de Moraes. A Proclamação da República foi comemorada dia 15 de novembro.
A palestra, no auditório
Helena Rovay Benetton, foi
ministrada pela historiadora
Bianca Andrade e por Gabriel
Tenório Venâncio, graduando
em história, para alunos, professores e coordenadores da
Escola Estadual Moraes Barros. O encontro abordou a
Proclamação da República no
Brasil, que ocorreu há 132
anos, em 15 de novembro de
1889, focando no envolvimen-

to de Prudente José de Moraes Barros no acontecimento.
Inicialmente, foram apresentados os antecedentes que desencadearam a República no Brasil,
dentre eles a Guerra do Paraguai
(1864-1870), a criação do Partido
Republicano (1873) e o fim da escravidão (1888). Posteriormente, foi
explicada a atuação de Prudente de
Moraes como político e presidente,
sendo o pacificador da República,
além de serem citadas algumas curiosidades sobre os símbolos nacionais, como o Hino e a bandeira.
“Essa data é uma das mais significativas para a história do país,
como grande marco para o Brasil
rumo à democracia”, destacou a
diretora do Museu, Érica Frasson.

C OVID -19

Piracicaba libera novas vagas
de 1ª e 2ª doses da vacina
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), liberou novas vagas para aplicação da 1ª
dose da vacina contra Covid19 em adolescentes de 12 a 17
anos e adultos com 18 anos ou
mais. O agendamento já pode
ser feito pelo site VacinaPira
(https://vacinapira.piracicaba.
sp.gov.br/cadastro/blk_inicial/
), no qual também foram disponibilizadas novas vagas
para agendamento da 2ª dose.
Podem agendar a 2ª dose
as pessoas que tomaram a 1ª
dose da vacina CoronaVac/Butantan até 01/11; da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz até 28/09;
da Pfizer (pessoas com 18 anos
ou mais) até 02/11 e da Pfizer
(adolescentes) até 28/09.
ADOLESCENTES – A
SMS lembra que a vacinação contra Covid-19 para pessoas na faixa etária de 12 a 17 anos no Estado de São Paulo é feita com o imunizante Pfizer, que é aplicado em
duas doses, sendo de oito semanas o intervalo entre as doses.
De acordo com o informe técnico do Governo do Estado, para
tomar a vacina, recomenda-se que
os adolescentes estejam acompanhados de adulto responsável ou
apresentem o termo de assentimento. O documento está disponível
no VacinaPira. Além disso, o adolescente deve apresentar RG, CPF
e comprovante de residência (não
necessariamente em seu nome).
INTERVALOS – O intervalo entre a 1ª e 2ª doses da

vacina CoronaVac/Butantan é
de até 28 dias; da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz, oito semanas; da Pfizer (pessoas com 18
anos ou mais), de 21 dias e da
Pfizer (adolescentes 12 a 17
anos), de oito semanas.
AGILIZAR – Para agilizar a
aplicação da dose no ato da vacinação, a população já deve ter cadastrado o CPF no site VacinaJá,
do governo do Estado de São Paulo, com antecedência. Link Vacinajá: https://vacinaja.sp.gov.br/.
Vale ressaltar que o VacinaJá é um cadastro e é necessário
fazer o agendamento da vacinação no VacinaPira, do município.
EVITAR AGLOMERAÇÃO – A SMS lembra que todas as pessoas com horário
agendado para receber a vacina têm a dose garantida, uma
vez que a vaga só é liberada no
VacinaPira conforme as doses
são recebidas pelo município.
Sendo assim, devem chegar ao Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas ou na unidade de saúde agendada com
5 minutos de antecedência,
para não gerar aglomeração.
Confira os documentos necessários para receber a 1ª dose:
Documento de identificação
com foto e CPF; Comprovante
de residência em Piracicaba.
Confira os documentos necessários para receber a 2ª dose:
Documento de identificação com
foto e CPF; Comprovante de residência em Piracicaba; e Comprovante de vacinação com a 1ª dose.
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Bombeiros recebem
homenagens da Câmara

E ADUL
TOS
ADULT

Apeoesp faz manifestação
contra desmonte do ensino
Divulgação

Vereador Thiago Ribeiro destacou o papel dos bombeiros em sempre salvar
vidas, em trabalho por amor ao próximo, e sempre servindo o nosso Estado
Os 65 anos de instalação do
Corpo de Bombeiros no município de Piracicaba e os 32 anos do
16º Grupamento ganharam destaque na moção 144/2021, do vereador Thiago Ribeiro (PSC). A
entrega da comenda transcorreu-se nas dependências da sala
de reuniões da presidência, às
10h00, nesta terça-feira (16), em
ato solene, sob a coordenação da
cerimonialista Keissy Priscilla,
que contou com a presença do
Tenente Coronel PM Harley Washington Almeida Ferreira,
acompanhado do Capitão Laso.
Na homenagem, o vereador
Thiago Ribeiro destacou o papel
dos bombeiros em sempre salvar
vidas, em trabalho por amor ao
próximo, e sempre servindo o
nosso Estado, no que reforçou o
papel da Câmara, sempre à disposição para somar forças aos
bombeiros. Também lembrou do
acidente triste e marcante em Piracicaba, há 57 anos, no dia 6 de
novembro de 1964, com a queda
do Edifício Luiz de Queiroz, o Comurba, que ocasionou a morte
de 54 pessoas, sendo que nesta
ocasião, lá estavam os bombeiros salvando vidas. “Me sinto lisonjeado de entregar esta moção
em nome desta Casa de Leis, de
autoria nossa, mas aprovado por
unanimidade de todos os parlamentares", enfatizou o vereador.
Em nome da corporação, o
Tenente Harley registrou o momento de alegria aos bombeiros,
de serem reconhecidos pelo recebimento da homenagem, de
uma maneira singela, em virtude do que já aconteceu no passado, com a atuação dos Bom-

beiros numa época em que Piracicaba ainda não tinha se expandido, visto que hoje a atuação
se estende no atendimento a 52
municípios, que vai até a divisa
com o Estado de Minas Gerais.
Harley também reconheceu
que desde os idos de 1960, de lá
para cá, muitas coisas foram feitas, com incontáveis vidas salvas.
Disse que ainda não era nascido
na época da queda do Comurba,
mas que hoje, tem a responsabilidade de manter e dar continuidade a este legado. E, agradeceu
o vereador Thiago Ribeiro e aos
demais parlamentares na importância do reconhecimento, lembrando que a cada homenagem a
responsabilidade dos Bombeiros
se eleva, "o que nos faz redobrar
os alertas sobre nossa prontidão
e alerta, em prol de atender a
população de Piracicaba e o Estado de São Paulo", concluiu.
O Capitão Laso também agradeceu a moção, lembrando que
recebe muitos veteranos no Quartel, sendo que eles comentam muito sobre esta ocorrência, com referência ao Comurba, o que mostra
a importância do Corpo de Bombeiros atuar na região. “Se vier a
acontecer alguma coisa estaremos
sempre preparados”, concluiu.
MOÇÃO - No dia 1º de agosto do ano de 1956 foi concretizado a instalação do Departamento
de Bombeiros, após a mobilização
de autoridades, entidades e empresas de Piracicaba. Assim, a
partir deste momento os serviços
de combate a incêndios e salvamentos estavam organizados na
cidade de Piracicaba, dispondo de
homens devidamente instruídos,

Fabrice Desmonts

Na visita feita ao Falcone, a deputada Bebel que foi recebida
pelo diretor, Angelo Cobra, e pela vice-diretora, Rosemeire
Alesina, e destacou a importância do EJA

Moção de aplausos parabeniza corporação pelos 65 anos de atuação

disciplinados e aparelhados
para o cumprimento de sua missão, atendendo assim a um grande e justo anseio da população.
Alguns anos após a instalação, ressalta-se a importância do
Corpo de Bombeiros de Piracicaba, durante a queda do edifício
Luiz de Queiroz, conhecido como
Comurba - a Companhia de Urbanização que ergueu o empreendimento - em 06 de novembro de
1964. O edifício era o mais alto do
interior paulista e teve manchetes
internacionais sobre a tragédia.
Naquele dia, dezenas de homens
foram acionados para socorrer as
vítimas que ficaram presas nos
escombros e após dias de buscas,
fatalmente 54 vidas pereceram.
Já no ano de 1989, recebeu
o quartel a denominação de 16º
Grupamento de Bombeiros,
onde a cidade de Piracicaba
tornou-se a sede e comando regional das atividades de bombeiros.

O parlamentar também esclarece que cabe ressaltar ainda que,
para cumprir esta missão tão importante, a qual é a proteção da
vida, meio ambiente e patrimônio,
é necessário condicionamento,
amor ao trabalho e às pessoas atendidas, equilíbrio e determinação
para lidar com situações complexas, o que significa salvar vidas
de outras pessoas, a qual é motivo
de aplausos relevantes e reconhecimento por parte da Câmara.
"Diante do exposto, submetemos à apreciação do Plenário, na
forma regimental, a presente Moção de Aplausos pelos 65 anos de
instalação do Corpo de Bombeiros
do Munícipio de Piracicaba, e pelo
32º aniversário do 16º Grupamento de Bombeiros em Piracicaba, na
pessoa do Tenente Coronel PM
Harley Washington Almeida Ferreira, Major, Capitão, Tenentes,
Sargentos, Cabos, Soldados e toda
equipe", registrou Thiago Ribeiro.

M ATÉRIAS

Escola João Chiarini realiza culminância das eletivas
Na manhã desta quarta feira (17), a vereadora Silvia Morales do Mandato Coletivo “A Cidade É Sua” (PV) esteve acompanhando a culminância dos alunos do Ensino Fundamental II da
Escola Prof. Dr. João Chiarini.
“A culminância é o momento
em que os alunos compartilham
o resultado concreto de seus trabalhos nas Eletivas com o restante da comunidade escolar”, explicou a diretora Giani da Silva Escobar. O tema do evento esse ano
foi “3º Encontro Afro Brasileiro”.
Além da vereadora Silvia, foram
convidadas a cantora Aninha Barros e a ex-funcionária da escola, a
aposentada Marly Pimenta.
Aninha cantou e encantou
a todos presentes, e também fez
um discurso potente sobre a
condição da mulher negra na
sociedade. “A gente precisa ocupar o nosso lugar, que é onde a
gente quiser. Não podemos mais
aceitar que as outras pessoas
nos digam o que podemos ou
não fazer”, defendeu a sambista. Aninha elogiou uma pintura

do muro da escola, feita por alunas e alunos dos 6º anos, destacando a frase que está na pintura: “Lute como uma garota”,
bradou Aninha Barros, recebendo calorosos aplausos do público.
Marly Pimenta trouxe uma
reflexão sobre mulheres negras
que tiveram e ainda têm destaque
na história do país, indo de Dandara, companheira de Zumbi dos
Palmares, a Mariele Franco, vereadora assassinada no Rio de Janeiro. “É importante lembrar que
todas essas mulheres foram muito lutadoras para conquistar seus
espaços. E ainda é assim. Todos
nós temos nossas lutas diárias”,
disse Marly. A aposentada citou
ainda personalidades como Carolina de Jesus, Benedita da Silva,
Elza Soares e a cantora Isa, destacando que “a caminhada para a
mulher já é difícil, mas quando se
é mulher negra, fica ainda pior”.
As professoras que coordenam as eletivas também fizeram
suas apresentações juntamente
com alguns alunos. “É muito interessante ver como as coisas se

Assessoria Parlamentar

A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo) promove manifestação nesta quinta
(18), em defesa do EJA/CEEJA
(Ensino de Jovens e Adultos e Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos), conforme foi deliberado pelo conselho estadual de
representantes da entidade, na
última sexta (12). Em Piracicaba,
a manifestação contra o desmonte do ensino de jovens e adultos
acontece às 16 horas, em frente ao
CEEJA “Professor Antonio José
Falcone”, que funciona em prédio
ao lado da Escola Paula Souza, na
rua do Rosário, 272. Também haverá manifestação em São Paulo,
a partir das 11 horas, em frente à
Secretaria Estadual da Educação,
na Praça da República, em São
Paulo, como forma de denunciar
e chamar a atenção para a política
excludente do governo estadual.
A presidenta da Apeoesp, deputada estadual Professora Bebel diz que “o governo está sempre dizendo que não tem demanda no EJA, mas não faz realmente uma busca ativa. Assim vai
reduzindo e fechando turmas.
Também fecha o ensino noturno
sempre que tem oportunidade.
Agora a resolução Secretaria Estadual da Educação 119 está reduzindo currículo e carga horária
nos CEEJA. Mais uma demonstração clara de que educação de jovens e adultos não tem prioridade alguma para o governador
João Doria e o PSDB”, enfatiza.
Bebel diz que impondo seus
programas excludentes, como PEI
(Programa de Ensino Integral),
"novo" ensino médio, Ejatec, Pro-

natec e outros, a Secretaria Estadual da Educação também deixa
de atender as necessidades e direitos dos estudantes trabalhadores e das pessoas que não puderam estudar na idade própria.
“Por isso, a Apeoesp inicia agora
em todas as regiões do Estado de
São Paulo uma campanha de
busca ativa, por meio das subsedes, para registrar e encaminhar
a demanda por vagas no programa Educação de Jovens e Adultos e no ensino noturno”, diz.
Em meados deste ano, a deputada Professora Bebel visitou o
CEEJA “Professor Antonio José
Falconi”, quando destacou que
esse modelo é fundamental para a
educação de jovens e adultos, que
não tiveram a oportunidade de
concluir os estudos na idade certa. “Sou uma entusiasta desta
modalidade de ensino. Portanto,
enquanto presidenta da Apeoesp e
deputada estadual defendo este
modelo de ensino para que jovens
e adultos possam retomar o aprendizado e concluir, assim, os estudos. Temos, sim, que apoiar o CEEJA para que esses jovens e adultos que não puderam estudar na
idade certa, o que ocorre por inúmeros fatores, não sejam penalizados mais uma vez”, ressaltou.
Nessa luta em defesa da
manutenção do EJA/CEEJA, as
subsedes da Apeoesp estarão
encaminhando as demandas
para as Diretorias Regionais de
Ensino e à Secretaria Estadual
da Educação, cobrando seu
atendimento. “Em caso de recusa, vamos denunciar o fato ao
Ministério Público/GEDUC”,
avisa a presidenta da Apeoesp.

R ECONHECIMENTO

Empresário retorna para agradecer
a UCO da Santa Casa de Piracicaba
Divulgação

Silvia Morales (PV) acompanhou a culminância nesta quarta (17)

completam. As apresentações
dos alunos têm muito a ver com
o conteúdo apresentado pela
Marly, e isso só mostra o quanto estamos nos mobilizando para
diminuir essa desigualdade e
acabar com a discriminação de
qualquer tipo”, salientou Samuel Zanatta, coordenador pedagógico e anfitrião do evento.
A vereadora Silvia Morales
enalteceu a importância do evento
“em especial por trazer à tona ques-

tões muito importantes como a violência contra as mulheres e o racismo sofrido pelas pessoas afrobrasileiras”. Silvia destacou ainda
que é preciso que as mulheres ocupem seus lugares na política.
“Para se ter uma ideia, em duzentos anos de Câmara Municipal em
Piracicaba, tivemos apenas 17
mulheres vereadoras. Dentre essas apenas duas negras: Benedita
Penezzi e Madalena, mulher
trans”, lamenta Silvia Morales.
Kroll entre familiares, médicos e membros
da equipe multiprofissional da UCO

Depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória no último
dia 13 de outubro, passar por
uma angioplastia de urgência
para implantação de stent e enfrentar um choque cardiogênico, o empresário Fernando Kroll retornou na manhã desta quarta-feira, 17, na UCO- Unidade
Coronariana do EMCOR da Santa Casa de Piracicaba para agradecer a assistência recebida na
Unidade, onde ele chegou em
estado extremamente crítico.
Ele estava acompanhado da
esposa Renata e da filha Maria
Fernanda e recordou detalhes dos
13 dias em que permaneceu internado, 10 deles na UTI Cardiológica. “Essa homenagem vai para os
anjos que todos os dias dão tudo
pela saúde de quem mais precisa;
somos eternamente gratos pela
dedicação, perseverança, atenção

e carinho e sabemos que Deus esteve sempre ao lado de vocês, que
com muita fé e competência, conseguiram trazer minha vida e minha saúde de volta”, ele disse.
O cardiologista Humberto
Passos, coordenador da UCO,
disse que a homenagem recebida fez com que a equipe começasse o dia celebrando a vida.
“Uma vida que segue desabrochando novamente”, considerou
ao apontar o suporte invasivo
especial a que o paciente foi submetido para reversão do quadro.
“Somos um dos poucos hospitais
a dispor deste recurso”, disse.
Passos dividiu a alegria da
gratidão com o provedor da Santa Casa, João Orlando Pavão, que
considerou a homenagem mais que
merecida. “Isso é resultado de
competência dedicação e comprometimento”, afirmou o provedor.
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Hoje, do Romantismo ao
Contemporâneo, pela Cedan

"Mobiliza" promove atividades
no bairro Bosques do Lenheiro

Nanah Dluize

A ação promoveu atividades de esporte, lazer, recreação, saúde e empreendedorismo
na Escola de Educação Infantil Professora Flávia Pires Dario e no Centro Comunitário

A Companhia Estável de Dança de Piracicaba (Cedan)

A Cedan (Companhia Estável de Dança de Piracicaba) apresenta o espetáculo Do Romantismo ao Contemporâneo nesta
quinta (18), às 17h e às 20h, no
Teatro Municipal Dr Losso Netto. Os ingressos são gratuitos e
devem ser retirados com 1 hora
de antecedência. Quem quiser
pode doar um quilo de alimento
não-perecível que será destinado ao
Fussp (Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba). O espetáculo
terá intérprete de Libras. É obrigatório o uso de máscara e apresentação de carteira de vacinação
com a 2ª dose da vacina contra
a Covid-19, além de RG/CNH.
No programa, estão as coreografias La Esmeralda, baseada no
livro O Corcunda de Notre Dame,
de Victor Hugo, apresentado pela
primeira vez em 1844, em Londres,
pelo Ballet of Her Majesty´s; A
Buenos Aires Pas de Deux, inspirada na Música Primavera Porteña, de Astor Piazzolla; Tanguetto, também com música de Astor
Piazzola, dentro da atmosfera de
Buenos Aires e suas tradições.
Outras coreografias são
Unforgettable Blues, com músicas de Nat King Cole, Frank Sinatra, Eric Carmen, George Ger-

shwin, Aretha Franklin e Nina
Simone, com estilo neo clássico
jazz. A Cedan também apresentará Anômia, coreografia inspirada no poema de Carlos Drummond de Andrade, A Flor e a
Náusea, na voz da intérprete Eliza Moreno. A finalização será com
Conosco, um balé contemporâneo
com coreografia de Toni Padron.
As coreografias do espetáculo são de Nielson Soares e de Toni
Padron, com direção da maître de
balé Camilla Pupa. “Do Romantismo ao Contemporâneo é um espetáculo de dança que fala a todos
os corações e em todas as linguagens da dança”, adianta Camilla.
A Companhia Estável de Dança de Piracicaba é vinculada à Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac). Atualmente é composta por 20 bailarinos permanentes, selecionados por meio de audição pública, sob direção artística da maître de balé clássico Camilla Pupa, que tem por finalidade incentivar e possibilitar a criação de um corpo de baile amador
permanente, que apresente periodicamente espetáculos de dança
em Piracicaba e em outras cidades, propiciando a formação teórica e prática de bailarinos.

O vereador Josef Borges (Solidariedade) participou neste sábado (13), do primeiro evento
Prefeitura Mobiliza, realizado no
bairro Bosques do Lenheiro. A
ação promoveu atividades de esporte, lazer, recreação, saúde e
empreendedorismo na Escola Estadual de Educação Infantil Professora Flávia Pires Dario e no
Centro Comunitário do bairro.
O vereador conheceu as lideranças do bairro, verificou as
demandas da população e
acompanhou o trabalho realizado pela prefeitura que promoveu o serviço de tapa-buraco,
antes do evento. “O Mobiliza
tem a característica de unir
serviços de manutenção, de
cuidado com o bairro e, principalmente, com as pessoas, por
meio dos serviços de orientação,
promoção social e de instituições,
como o Sebrae que oferece capacitação. É uma maneira da prefeitura se aproximar das comu-

nidades, conhecer a realidade de
cada uma para propor políticas
públicas adequadas e mais assertivas a cada região”, afirmou.
A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Governo,
coordenada pelo secretário Carlos Beltrame e conta com apoio
de diversas secretarias, como
Obras (Semob), Assistência e Desenvolvimento Social (Smads),
Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam), Saúde, Educação, Desenvolvimento, Trabalho
e Turismo e Ação Cultural.
Muitas crianças e suas famílias aproveitaram um sábado
divertido, educativo e de muito
aprendizado, que contou ainda
com a participação do prefeito
Luciano Almeida (DEM), do secretário de Saúde, Filemon Silvano, e dos deputados estaduais Alex de Madureira (PSD) e
Roberto Morais (Cidadania).
A ação será realizada também
em outros bairros da cidade.
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Josef participa do primeiro "Piracicaba Mobiliza" no Bosques do Lenheiro

FALECIMENTOS
SRA. AURECINA GOMES CUNHA faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha
dos finados Sr. Francisco Miquelino da Cunha e da Sra.
Maria Gomes da Cunha; deixa o filho: Marcelo Gomes da
Cunha, casado com a Sra.
Dulcelia Ferreira Cunha. Deixa netos, bisneta, demais fa-

miliares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do
Parque da Ressurreição,
sala “C”, para o Crematório
Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. APPARECIDA ESTHER

MACARIO MARCUZ faleceu
ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados
Sr. Fortunato Macario e da
Sra. Elisa Macario, era viúva
do Sr. Carlos de Vicini Marcuz; deixa os filhos: Claudinei Aparecido Marcuz, casado com a Sra. Antonia Mingrone Marcuz; Giovana das Gra-

ças Marcuz, casada com o Sr.
Pedro Carlos de Toledo e Andre Luiz Marcuz, casado com
a Sra. Maisa Barros. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 15h30 no
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS

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.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL
NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288
com Tadeu.

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------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.
-----------------------------------------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.
------------------------------------------

JOVEM EDUARDO HENRIQUE
NERY faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 18
anos de idade e era filho do
Sr. Paulo Henrique Nery e da
Sra. Jane Regina dos Santos. Deixa demais parentes
e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem 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. LEONEL DELAGRACIA faleceu no 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. Antonio Delagracia e da Sra. Erminia Strapasson Delagracia, falecidos.
Deixou as filhas: Silvania Erminia Bernardete Delagracia

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

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.
------------------------------------------

- 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

Calarota; Sandra Maria Oliveira Delagracia dos Santos; Carmen Cristina Delagracia Silva.
Deixa ainda netos, bisnetos e
demais parentes.O seu corpo
foi transladado em auto fúnebre e o seu sepultamento foi
realizado no dia 14 pp às
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. LUIZ VLADIMIR SEVERINO
faleceu no dia 13 pp, na cidade de Rio das Pedras, aos 71
anos de idade e era filho do
Sr. José Severino e da Sra. Assumpta Thereza Padovezi Severino, falecidos. Deixa os filhos: Silvia Regina Severino
Soave, Luiz Rodrigo Severino
e Cristiane de Fatima Severino. Deixa ainda netos e demais parentes e amigos. O

seu sepultamento foi realizado no mesmo dia às 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)
SRA. VERONICA PAULUK faleceu no dia 10 pp, na cidade de
Rio das Pedras, aos 62 anos
de idade e era filha do Sr. Augusto Pauluk e da Sra. Dulcelia
Lourenço Pontes, falecidos.
Deixa os filhos: Adenilson, Adilson, Claudia e Edison. Deixa
ainda netos, bisnetos e demais
parentes. O seu sepultamento
foi realizado no dia 11 pp às
10:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, de Rio
das Pedras seguindo para o
Cemitério Parque da Paz naquela localidade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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AMAMENTAÇÃO NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA
A amamentação é a base da alimentação e da saúde de toda criança em seus
primeiros anos de vida. O aleitamento é um
importante fator para a maturação e o aumento da musculatura oral, promovendo o
crescimento do sistema estomatognático,
isto é, o conjunto de estruturas bucais, preservando suas funções vitais como a sucção, mastigação, deglutição e respiração.
Para a cirurgiã-dentista Sylvia Lavínia
Martini Ferreira, presidente da Câmara
Técnica de Odontopediatria do Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP), há diversos fatores determinan-

tes (culturais, sociais e econômicos), que
fazem a mulher e sua família optarem
pelo aleitamento materno.
“A amamentação previne também a má
oclusão e a cárie dentária, por retardar a introdução de alimentos cariogênicos na dieta
do bebê”, completa a cirurgiã-dentista.
A OMS e o Ministério da Saúde orientam que a amamentação seja exclusiva até
seis meses e complementada até dois anos
ou mais. Após os seis meses deve-se iniciar a introdução alimentar adequada, com alimentos in natura ou minimamente processados e manter a amamentação.
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C OLEÇÃO V ERÃO

Comerciantes realizam
desfile de lançamento
com apoio da prefeitura
A diretoria de comunicação
da prefeitura, com apoio das secretarias de Comercio e Cultura/
Turismo realizou na quinta, 11, um
Desfile de Lançamento da coleção
Verão das lojas de Rio das Pedras.
O evento foi fechado ao público
mas foi filmado e depois postado nas
redes sociais tanto da prefeitura
quanto das lojas participantes.
Numa parceria com a Associação comercial, o convite foi estendido para todos os lojistas cadastrados na Associação e não teve nenhum custo para os participantes.
Segundo Juliano Amaral, diretor de comunicação e organizador do evento, o intuito é fortalecer principalmente as redes sociais de cada empresa que nos últimos dois anos foi o que conse-

guiu fazer com que as lojas permanecessem ativas e vendendo,
mesmo em tempos de “lockdown”.
Para o próximo ano já
existem planos de retomar os
desfiles com público.
Os desfiles já foram muito
tradicionais na nossa cidade e
trazem benefícios para todos. Os
lojistas vendem mais, os modelos sempre moradores da cidade participam de um evento divertido, fazem amizades e muitos realizam o sonho de desfilar, a população tem uma opção
a mais de entretenimento.
Quem quiser conferir
como foi pode ver o filme no
Facebook da prefeitura de Rio
das Pedras e lá encontrar os
links das lojas participantes.
Fotos: Divulgação

P ROJETO

“Água em Foco” leva estudantes para
conhecer os reservatórios da cidade
Preocupação é despertar os cuidados com o meio ambiente, especialmente
pela escassez de água e como é importante economizar agora e no futuro
Visando a maior conscientização no uso da água tanto no
presente quanto no futuro, a Secretaria de Educação em parceria
com as Secretarias de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, SAAE,
Guarda Municipal e Departamento de Comunicação da prefeitura
começa no próximo dia 22 de novembro o projeto “Água em Foco”
que vai levar os alunos do sexto
ano das escolas municipais para
conhecerem as represas da cidade. O projeto vai levar os alunos
conhecerem os reservatórios São
Jorge, Viegas, Bom Jesus e Monte
Belo. O intuito é de fazer os alunos
entenderem e repassarem as informações sobre como a água está
cada vez mais escassa e precisa ser
usada com consciência e responsabilidade. A educação e conscientização dos alunos garantem um presente mais responsável e um futuro mais promissor.

Divulgação

Fotos: Divulgação

MOUNTAIN BIKE
Os atletas do ciclismo da cidade continuam tendo destaque
nas provas regionais. Ana Paula Pauluk que neste mesmo ano
já se destacou em outras competições desta vez conquistou o
4º lugar no 1º MTB MAP Regularidade que aconteceu em Brotas
no dia 14 de novembro e não é uma prova de velocidade, mas

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas e Tabelião de Notas da Sede da
Comarca de Rio das Pedras/SP - RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO - RIO
DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525
do Código Civil Brasileiro:
DIOGO BARBOSA SANTOS e ENILA BIANCA BARBOSA DE OLIVEIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar mecânico, nascido
em São Paulo - SP, aos 07/11/2001, residente e domiciliado Na Rua Marcilio Antonio Pinto, nº 72, Residencial Luiz Massud Coury, Rio das Pedras - SP, filho de
CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR e de CLEUSA MARIA
BARBOSA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteira, do lar, nascida em São Pedro - SP, aos 25/04/
2002, residente e domiciliada Na Rua Marcilio Antonio
Pinto, nº 72, Residencial Luiz Massud Coury, Rio das
Pedras - SP, filha de ABILIO BARBOSA DE OLIVEIRA e
de ROSEMEIRE BARBOSA VILHALBA DE OLIVEIRA.
ALEX COSTA GOZZER e VITÓRIA VIVIAN DO LIVRAMENTO, sendo o pretendente: nacionalidade
brasileira, solteiro, ajudante geral, nascido em Rio
das Pedras - SP, aos 04/09/1997, residente e domiciliado na Rua João Batista de Mello Ayres, nº 187,
Jardim São Cristóvão I, Rio das Pedras - SP, filho de
WILSON LUIZ GOZZER e de MARTA APARECIDA
COSTA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteira, do lar, nascida em Rio das Pedras - SP, aos
05/07/1998, residente e domiciliada Na Rua João
Batista de Mello Ayres, nº 187, Jardim São Cristóvão
I, Rio das Pedras - SP, filha de VALDEMAR GOMES
DO LIVRAMENTO e de LEILA CRISTINA DE MEIRA.
GABRIEL HENRIQUE GARDIN e THAINÁ GRANJA
DE GODOY, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, montador de veículos, nascido em
Piracicaba - SP, aos 04/11/1998, residente e domiciliado Na Rua Jeronymo Guilherme Peroza, nº 65,
bairro José Angelo Montagnani, Rio das Pedras - SP,
filho de FRANCISCO AUGUSTO GARDIN JUNIOR e de
ANDRÉA DE FATIMA MOVIO GARDIN; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em Piracicaba - SP, aos 05/07/
2000, residente e domiciliada Na Rua Marino Ernesto
Montagnani, nº 117, Jardim São Cristóvão I, Rio das
Pedras - SP, filha de TARCISIO ANTONIO DE GODOY
JUNIOR e de VANUSIA GRANJA DA COSTA.
ALEX SANDRO ANTONIO PINHA e VANIA ELIZABETH DA SILVA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, almoxarife, nascido em Indaiatuba - SP, aos 25/03/1987, residente e domiciliado Na
Rua Luiz Delfini, nº 86, Vitória Perin Cezarino, Rio
das Pedras - SP, filho de LUIS CARLOS PINHA e de
TÂNIA MARIA DE JESUS PINHA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciado, recepcionista, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 01/04/1982, residente e domiciliada Na Rua Luiz Delfini, nº 86, Vitória
Perin Cezarino, Rio das Pedras - SP, filha de BENEDITO DA SILVA e de AURIA BARBOSA DA SILVA.
EUCLIDES BONASSA NETO e THARINI DE SOU-

ZA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, metalúrgico, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 16/06/1995, residente e domiciliado
Na Rua Vereador Antonio Arzola Sobrinho, nº 840,
Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filho
de EUCLIDES ANTONIO BONASSA e de MARIA
MADALENA PEREIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, cozinheira, nascida em Rio
das Pedras - SP, aos 07/06/1996, residente e domiciliada Na Rua Vereador Antonio Arzola Sobrinho,
nº 840, Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP,
filha de ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA e
de FÁTIMA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA.
PABLO FERRAZ LOPES e AMILLI PATRICIA DA
SILVA BARROS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, rebarbador, nascido em Rio
das Pedras - SP, aos 28/12/1989, residente e domiciliado Na Rua Guido Nicolai, nº 2, Vitória Perin Cezarino, Rio das Pedras - SP, filho de JURANDIR LOPES e
de CLAUDETE APARECIDA FERRAZ; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, aprendiz administrativo, nascida em Piracicaba - SP, aos 15/01/
2001, residente e domiciliada Na Rua Vereador Antonio Marino, nº 204, Residencial Doutor Jorge Coury,
Rio das Pedras - SP, filha de CELSO FERREIRA DE
BARROS e de MARIA GELEUZA DA SILVA.
LUIZ FELIPE DE SOUZA CARDOZO e AMANDA ISABELE SCHIAVON ESTEFANI, sendo o pretendente:
nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante de produção, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 19/08/1999,
residente e domiciliado na rua Antonio Menegatti Monteiro, nº 89, Jardim Dona Rosina, Rio das Pedras - SP,
filho de GENILSON CARDOZO DA LUZ e de DANIELA
CELESTINA DE SOUZA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 02/08/1999, residente e domiciliada na
rua Antonio Menegatti Monteiro, nº 89, Jardim Dona
Rosina, Rio das Pedras - SP, filha de EDUARDO ESTEFANI e de FABIANA DE FATIMA SCHIAVON ESTEFANI.
RAFAEL SILVERIO LAURELLI e GABRIELA TREVIZAM, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro,
solteiro, engenheiro mecânico, nascido em Piracicaba - SP, aos 08/09/1988, residente e domiciliado na
Avenida José Augusto da Fonseca, nº 318, Jardim
Bom Jesus, Rio das Pedras - SP, filho de MARCOS
LAURELLI e de SUELY SILVERIO LAURELLI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, analista
de rh, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 22/06/
1992, residente e domiciliada na Avenida José Augusto da Fonseca, nº 318, Jardim Bom Jesus, Rio das
Pedras - SP, filha de ANTONIO TOBALDINI TREVIZAM
e de LAZARA APARECIDA TONIM TREVIZAM.
Se alguém souber de algum impedimento, oponhao na forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no
lugar de costume e publico pela Imprensa Local.
RIO DAS PEDRAS,18 de novembro de 2021. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA

de regularidade onde os atletas têm que controlar o tempo para
fazerem o percurso dentro do tempo estipulado pela organização. Além dela o casal Thaissa Guindo Manoel e Paulo Roberto
Manoel Sobrinho que compete pelo Rio das Pedras Bike team
participou também da prova de dupla, obtendo a 5ª colocação.
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A DMINISTRAÇÃO

Secretaria de
Esportes faz
melhorias em
estruturas
Divulgação

Secretaria tem investido para a melhoria dos espaços esportivos

Para que a retomada do esporte na nossa cidade aconteça
da melhor maneira, a secretaria de esportes toda semana
tem feito alguma melhoria nas
estruturas da cidade. As mais
recentes foram o conserto e
adequação das caixas de eletricidade das quadras da escola
Bruna Zepelini, colocação de

alambrado na área esportiva do
Bairro Massud Coury, Além
disso, a manutenção dos gramados do estádio Municipal e
do campo do Poliesportivo também ganharam uma atenção
especial juntamente com a reforma dos banheiros dos dois locais. É o esporte da cidade voltando a ter a atenção que merece.
Divulgação

NOVEMBRO AZUL
A Secretaria de Saúde escolheu a data de 27 de novembro para ser o dia mais efetivo de combate ao câncer de
próstata em Rio das Pedras.
Serão feitos 150 exames entre as 8:00 e as 12:00 no centro médico Dr. Francisco Gorga Filho, que fica à rua Ara-

desco Bianchim, 89 no São
Cristóvão Os exames não
precisam de agendamento e
serão feitos por ordem de
chegada. A Secretaria pede a
quem for participar que ajude
também doando 1Kg de alimentos para ajudar ao Fundo Social de Solidariedade.

Divulgação

FUTEBOL
O feriado de 15 de novembro trouxe uma nova fase
para mais de 100 crianças
e adolescentes que participaram do projeto de Futebol da Prefeitura. O projeto
da SESPEL se destina a
crianças entre 5 e 17 anos

de ambos os sexos. E além
da parte esportiva, o projeto também visa o bom rendimento escolar dos alunos participantes. As aulas
já estão acontecendo durante a semana no estádio
Municipal Massud Coury.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – 78/2021 - Processo: 2.555/2021 - Objeto: Contração
de empresa para gerenciamento, implementação e administração de cartão alimentação. - Início da Sessão Pública: 01/12/2021, às 09h00 na
Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Maestro Benedito Quintino,
n° 886, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição
no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral
748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do
site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro, 17 de
novembro de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial – 79/2021 - Processo: 2.556/2021 - Objeto: Aquisição de cadeiras de roda e camas hospitalares simples. - Início da Sessão Pública: 02/12/2021, às 09h00 na Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Maestro Benedito Quintino, n° 886, Centro, São Pedro/
SP. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de
Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das
08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: https://
www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro, 17 de novembro de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

PIRA21 - PIRACICABA REALIZANDO O FUTURO, em conformidade com os artigos 11, 12, 13, I, e 14, II de seu Estatuto Social,
convoca todos os seus associados efetivos para se reunirem
em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a se realizar na sede da
entidade, na Rua Prof. José Martins de Toledo, nº 96, Sala 1,
Bairro Jaraguá, Piracicaba/SP, no dia 23 de novembro de 2021,
terça-feira, às 18h00, em primeira convocação, com presença
de no mínimo 1/3 dos associados, e, em segunda convocação,
às 18h30, com a presença de qualquer número de associados,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição dos
membros do Conselho Diretor, da Secretaria Executiva e do
Conselho Fiscal do PIRA21 - PIRACICABA REALIZANDO O FUTURO, para exercício de mandato de 1º/01/2022 a 31/12/2023.
Piracicaba, 18 de novembro de 2021.
Josué Adam Lazier
Secretário Executivo
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Clauder Arcanjo: tributo à mulher nordestina
Adelto Gonçalves
I
Mulheres fantásticas (Mossoró:
Sarau das Letras Editora; Fortaleza: Edições Poetaria, 2019), reunião
de dezoito pequenos contos, do cronista, romancista, crítico literário e
contista Clauder Arcanjo (1963), que
constitui um tributo ao realismo fantástico tão presente nas histórias do
Nordeste brasileiro, na definição do
próprio autor, tem como figura central a mulher e suas habilidades únicas, que tanto intrigam os homens,
que, muitas vezes, buscam em vão
explicações para o seu comportamento. Não foi para tentar encontrar essas respostas que o Clauder
Arcanjo escreveu estes contos,
mas, principalmente, para realçar
estes mistérios.
Para tanto, tratou de imaginálas como elementos da natureza,
objetos e até animais, como galinha,
sapo, abelha, mas sem cair no tratamento chulo das palavras, ou ainda forças naturais, como ventania,
maré e nuvem, ou sentimentos,
como saudade, mostrando com leveza e bom humor os dramas que
ocorrem no relacionamento entre
homens e mulheres. Na visão do
autor, os homens se mostram frágeis
e incapazes de compreender a sensibilidade delas.
As histórias – ou causos, no linguajar popular nordestino – se dão
num vilarejo, Licânia, que seria encravado no sertão do Ceará e que
aqui funciona como a Yoknapatawpha, de William Faulkner (18971962), a Macondo, de Gabriel García Márquez (1927-2014) e a Santa
Maria, de Juan Carlos Onetti (19091994), cidades fictícias que atuam
como núcleo vital de assuntos literários ou ainda entidades míticas.
Licânia, aliás, é o título do primeiro
livro de Clauder Arcanjo, publicado
em 2007, que reúne contos que já
trazem essa ideia de reunir num local mítico histórias e personagens
que se movimentam num mundo picaresco, habilidade que o autor haveria de sedimentar em Cambono
(2016), romance em que presta homenagem a esse gênero tão ibérico.

No prefácio, Dimas Macedo,
professor, jurista e membro da Academia Cearense de Letras, observa que Mulheres fantásticas “pode
ser lido como uma reunião de crônicas e memórias, quanto fragmentos
daquilo que se pode fazer com a magia das mulheres e com a áurea de
suas fantasias”. E acrescenta que,
para a Literatura, “as mulheres e
seus arquétipos são fontes de inspiração que nunca se esgotam, especialmente quando concertadas
por um escritor de talento, como é o
caso do autor deste livro”.
II
No texto de apresentação, a
poeta Kalliane Amorim ressalta a
adesão de Clauder Arcanjo ao realismo fantástico, gênero que despontou na América Latina na década de 1940, mas encontrou o seu
auge nas décadas de 1960 e 1970,
e que, no Brasil, não alcançou o
mesmo impacto, embora tenha influenciado escritores importantes como
José J. Veiga (1915-1999), Moacyr
Scliar (1937-2011) e, especialmente, Murilo Rubião (1916-1991), cujos contos combinam uma visão realista do mundo com elementos mágicos que são inseridos em cenários cotidianos.
Diz Kalliane: “A incredulidade e
o espanto do homem diante da mulher que se transforma em sapo, que
acende uma cidade inteira, que é
portal para as travessias da vida, ou
diante do mais fantástico que é, nesses dias em que vivemos, estar diante de uma mulher que acolhe, escuta e alimenta, na certeza de que
essa mulher pode ser qualquer uma
de nós – eis a beleza do fantástico
que emerge no trivial da vida, sob a
pena de Clauder Arcanjo”.
O livro foi escrito em homenagem à professora potiguar Aíla Sampaio (1965-2017). Arcanjo pretendia
fazer um livro em coautoria com ela,
cada um escrevendo seus contos.
Ele já havia escrito o primeiro e mostrado a ela, que já estava escrevendo o segundo conto, quando veio a
falecer em novembro de 2017, de
câncer. Por isso, o livro é dedicado
a ela in memoriam.

III
Antonio Clauder Alves Arcanjo,
ou apenas Clauder Arcanjo, nascido em Santana do Acaraú-CE, é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, Ao
lado do romancista e jurista David
Medeiros Leite, é um dos fundadores da editora Sarau das Letras, de
Mossoró-RN, que já lançou mais de
300 livros. Produz e apresenta na
TV a cabo Telecom (Mossoró) o programa cultural Pedagogia da Gestão. É membro da Academia Mossoroense de Letras, da Academia Norte-rio-grandense de Letras e da Academia de Letras do Brasil. Mora em
Mossoró desde 1986. Em 2017, recebeu o título de cidadão norte-riograndense, que lhe foi concedido
pela Assembleia Legislativa.
Por alguns anos, foi cronista
semanal do jornal Gazeta do Oeste,
de Mossoró, e usou durante muito
tempo o heterônimo Carlos Meireles (homenagem aos poetas Carlos
Drummond e Cecília Meireles) para
resenhar textos literários, colaborando em sites, revistas e jornais de várias partes do País. Atualmente coordena, no Jornal de Fato, o Espaço Martins de Vasconcelos e escreve para a versão online do jornal O
Mossoroense e para revista cultural
Kukukaya, entre outros veículos literários.

A reunião de contos, intitulada
Licânia, contos, marca a sua estreia
em livro em 2007. É autor também
de Lápis nas veias (2009), minicontos, Novenário de espinhos (2011),
poemas, Uma garça no asfalto
(2014), crônicas Pílulas para o silêncio/Pildoras para el silencio
(2014), aforismos, edição em português-espanhol, com tradução do
poeta peruano Alfredo Pérez Alencart, professor da Universidade de
Salamanca, Espanha, Cambono
(2016), romance, Separação
(2017), contos, O Fantasma de Licânia (2018), novela, A província em
exílio (2019), discursos, e Sinos/
Campanas (2019), poemas, com tradução também de Alfredo Pérez
Alencart. Entre seus trabalhos inéditos, o autor tem obras nos gêneros poesia, crônica, minicontos, romance e resenhas literárias.
Em 2003, recebeu menção honrosa no Concurso de Poesia Luís
Carlos Guimarães, promovido pela
Fundação José Augusto, de Natal.
No ano seguinte, foi distinguido com
nova menção honrosa, desta feita
na categoria contos dos Prêmios Literários Cidade do Recife. Com Pílulas para o silêncio, ganhou o Prêmio Geir Campos, da União Brasileira dos Escritores, seção do Rio de
Janeiro.
Mulheres fantásticas, de
Clauder Arcanjo, com prefácio de
Dimas Macedo e ilustrações de
Raisa Christina. Mossoró-RN:
Sarau das Letras Editora /Fortaleza: Edições Poetaria, 167 págs.,
R$ 40,00, 2019.
clauderarcanjo@gmail.com
Adelto Gonçalves é doutor em
Letras na área de Literatura
Portuguesa pela Universidade
de São Paulo e autor de
Gonzaga, um Poeta do
Iluminismo, Barcelona
Brasileira, Bocage, o Perfil
Perdido, Tomás Antônio Gonzaga,
Direito e Justiça em Terras
d’El-Rei na São Paulo Colonial,
Os Vira-latas da Madrugada e
O Reino, a Colônia e o Poder: o
governo Lorena na capitania de
São Paulo 1788-1797,
entre outros.
marilizadelto@uol.com.br
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Na bagagem, carinho

O Bem-te-vi e o Poeta
Ivana Maria França de Negri

M

Evaldo Balbino
divulgação

uito eu poderia escre
ver sobre o amigo Iri
neu Volpato. Sobre
seus mais de 80 livros, ensaios,
hinos, contos. Sobre suas poesias que tinham a marca inconfundível de um linguajar próprio, abusando das liberdades poéticas que
escorriam pelo papel, e suas fotos, que eram poemas visuais.
Simples, às vezes rude até,
italiano teimoso e birrento, mas que
Irineu Volpato
ocultava sob o peito um imenso
coração. Inventou de fazer poemantos, fotemas, motemas, e seu principal assunto era mesmo a roça, a terra, as aves livres voejando no céu.
Não colocava título nos poemas, outra de suas marcas.
Pois bem, no último dia quinze de Outubro, sua alma passarinha
alçou voo. Parentes e amigos estavam a velar o corpo enquanto o padre
dava a derradeira bênção. Nesse instante de silêncio, despedida e dor,
ouviu-se um som estranho, vindo da janela do velório. Um bem-te-vi batia o biquinho com força e insistentemente no vidro, até o padre falou
algo sobre o pássaro, que assim ficou até o final da bênção. Voejava, ia
e voltava, batia o bico na vidraça, até que partiu.
Todos os presentes que assistiram a cena se emocionaram, pois
ele amava as aves, principalmente os bem-te-vis.
Consegui captar a imagem rapidamente com meu celular antes que
o pássaro partisse.
Mistérios que põem a gente a pensar...
Ivana Maria França de Negri é escritora, poeta e
membro da Academia Piracicabana de Letras.
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az meses que um ex-alu
no meu do Mestrado Pro
fissional em Letras, o Lucas, me convidou para um dia eu
falar a alunos seus sobre Adélia Prado. Passaram-se alguns meses, e
eis que agora entrou em contato
comigo para o evento. Ele mora em
Varginha/MG, e lá trabalha como
professor de Português e Literatura nas redes pública e privada, na
Educação Básica, um dos alicerces
de uma cultura.
Na atual etapa escolar na rede
SESI dessa cidade, os professores
trabalharão com alunos dos 8º e 9º
anos do ensino fundamental o livro
Bagagem da autora divinopolitana.
Com prazer, me prontifiquei a conversar mais um pouco sobre essa
autora de minha predileção.
Deu-se o encontro nesta semana, no fim da manhã de segundafeira, dia 25/10/2021. Foi remoto, de
minha parte em relação a eles. Seguindo os protocolos impostos pela
COVID-19, professores e alunos me
receberam de máscara e com o devido distanciamento social. Uma tela
me mostrava os docentes e os estudantes, para os quais minha imagem foi projetada num telão.
Bem recebido por todos, comecei a falar da obra de Adélia, com o
receio de pecar pelo excesso de teoria e de crítica acadêmicas, visto
eu não conhecer os alunos e, obviamente, não vir acompanhando
seus conhecimentos sobre poesia e
teoria da poesia. Estou acostumado a lecionar para essa faixa etária,
mas esta foi a primeira vez que palestrei para um grupo dessa faixa.
Antes já tivera experiências com grupos assim, porém como escritor e
não como professor/pesquisador.
Eu disse, em pouquíssimos minutos, a respeito das minhas pesquisas sobre a autora. Logo me
concentrei no Bagagem. E comecei
a discutir com eles o que chamei na
minha dissertação de mestrado “os
compartimentos da bagagem poética” da autora mineira. Comentei sobre o modo poético adeliano, o discurso amoroso, a questão da memória metaforizada na imagem da
sarça ardente bíblica. E lhes expliquei sobre a planta em chamas diante de Moisés, a presença de Deus
se fazendo fogo sobre a sarça sem-

pre verde, nunca se queimando. E
disse-lhes que assim é a memória,
esse processo incessante em todos
nós. Expliquei a última parte do livro, “Alfândega”, composta por um
único poema de mesmo título, texto
este que nos ajuda e muito a compreender o livro e a obra toda da
escritora.
Para cada parte de Bagagem,
fomos lendo e comentando poemas
que eu selecionara para nosso batepapo. Me surpreendi com a desenvoltura dos estudante na leitura dos
poemas. O tom de voz, o sentimento posto nos versos, o respiro que a
leitura de poesia demanda. Tudo foi
fantástico. Apesar da distância entre mim e eles, nós conectados pelas virtualidades internáuticas, pude
sentir o carinho de todos. Ao final,
duas alunas pediram para ir diante
da câmera e se despedir de mim
com agradecimento.
Momentos após o encontro,
Lucas entrou em contato comigo pedindo meu endereço, pois queriam
me enviar um presente num gesto
de gratidão. Hoje, quarta-feira, dois
dias depois, me chegou o afeto refeito num delicado arranjo de flores
e num belo cartão trazendo paz divina: uma linda pomba voando em
alto-relevo com um ramo de oliveira
no bico, a citação amorosa do Evangelho pleno de São João, uma mensagem da carta aos Efésios e outra
manuscrita por Lucas e suas colegas Elidiane, Milene e Luciana. As
duas turmas escolares também assinam o cartão.
Saí deveras alegre do encontro, e com o desejo de que todos
possam fazer a leitura integral do livro, com um amor tão grande como
o que sempre nutro por essa obra.
A sarça em chama de Moisés (o
Deus pousado em forma de fogo) e
a sarça ardente da memória em Adélia Prado são pura poesia brotando
sempre em mim. E queimam, crepitam desde sempre e para sempre,
como quando eu era criança e minha professora do primário me ensinava a fazer uma composição sobre a Festa Junina e ela escrevia
na lousa fria a frase chamejante: “A
fogueira crepitava no terreiro”. As
palavras, assim encadeadas, bastavam para me deixar poetizado.

Evaldo Balbino é escritor, poeta
e professor da Universidade
Federal de Minas Gerais.E-mail:
evaldo_balbino@yahoo.com.br
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Laureados com Medalhas
de Mérito Cultural e Poético

Rosani Abou Adal é poeta,
escritora, jornalista, editora, membro da
Academia de
Letras
de
Campos do
Jordão e vicepresidente do
Sindicato dos
Escritores no
Estado
de
São Paulo.
Rosani Abou Adal
divulgação

divulgação

Sheina Leoni Handel é poeta
e Presidente
da Academia
Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia. Membro
do Conselho
de Administração dos CuaSheina Leoni
dernos de Educación y Desarrollo por UruguayEumed.net.
Xandy Novaski é jornalista,
roteirista e diretor. Formado
em Produção e
Direção para
Rádio e TV,
com especialização em Roteiro para Teledramaturgia e
Cinema.
Xandy Novaski
divulgação

Geraldo Magela é poeta, promotor cultural e idealizador do CuTUCando a Inspiração, projeto mensal
em que poetas e prosadores paranaenses que
Geraldo Magela
se apresentam, por meio de performances, no
palco do Teatro Universitário de Curitiba (TUC).

Jéssica Iancoski é poeta, editora e ilustradora. Escreveu e ilustrou
mais de dez
livros infantis.
Autora
de
1910 - A História que o
mundo conta.
Jéssica Iancoski

divulgação

divulgação

Franccis Yoshi Kawa é escritor, romancista, contista e
formado em
Ciências Contábeis pela
UFPR. Autor
de Um Olhar
no Mirante,
entre outros
Franccis Yoshi Kawa livros.

Jeovania Pinheiro é poeta, escritora, promotora cultural,
professora,
educadora e
mestre em Filosofia pela
Universidade
Federal da Paraíba.
Jeovania Pinheiro
divulgação

divulgação

Alexandre Abdo é poeta, escritor, comunicador, jornalista, designer gráfico, artista
plástico,
ator, diretor
de TV, radialista, Doutor
Honoris Cau- Alexandre Abdo
sa em Comunicação.

Amaryllis Schloenbach

Olivia Ikeda

divulgação

Alexandre Abdo, Franccis
Yoshi Kawa, Geraldo Magela, Jeovania Pinheiro, Jéssica Iancoski,
Rosani Abou Adal, Sheina Leoni
Handel e Xandy Novaski foram
agraciados com Medalhas de Mérito Cultural e Poético Anos 2020/
2021.
A láurea é promovida pelo Projeto Poetizar o Mundo que foi idealizada pela poeta e escritora Isabel
Furini.
Criado em 2010 com o objetivo de valorizar poetas, escritores,
jornalistas, artistas e ativistas culturais com excelentes trajetórias no
mundo das Letras, além de realizar trabalhos em prol da Literatura
e da Cultura.

O POETA

Poema bonsai
Há hora de calar
E hora de dizer.
O amor sabe brincar
De se esconder.
Olívia Ikeda, escritora, poeta e
advogada, foi uma das poetas
homenageadas da 33ª edição do
Festival de Arte Contemporânea
Psiu Poético.

Oferece a dor íntima
em holocausto
às dores do mundo.
Amaryllis Schloenbach, poeta,
escritora, cronista, tradutora,
jornalista e advogada, foi
uma das fundadoras da
Seção Municipal de São
Paulo da União Brasileira
de Trovadores.

CERRADO EM CINZAS
Lucinda Persona
A vida hoje
está mais difícil do que nunca
Contra o céu não visto
se ergue a fumaceira das queimadas
O asfalto lá fora (como chapa quente) coagula ovos
e a minha roupa incendiou-se ao meio-dia
Seria o coração do inferno
se a tristeza não operasse
em gotas de esperança e súplica
ao que ainda resta
Essa macabra fuligem
dentro de casa e da vida
Essa névoa escura do cerrado em cinzas
folhas à morte
penas de seriema
pelos de anta
películas de cobra
Sou como sou
Não dou um passo sequer à dissimulação.
Lucinda Persona é escritora, poeta, bióloga, professora e
mestre em Histologia e Embriologia pela UFRJ.

Sebo Brandão São Paulo
Fazemos encadernações
Rua Conde do Pinhal, 92 ao lado do Fórum João Mendes
Tels.: (11) 3214-3325 - 3214-3647 - 3214-3646 sebobrandaosp@gmail.com - Face: Sebo Brandão São Paulo

https://www.estantevirtual.com.br/brandaojr
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Marcelo Henrique, de Amparo:
um cronista de alto tomo
Gabriel Kwak

M

erece consideração o
novo e aliciante livro
de crônicas de Marcelo Henrique, Retratos e Retoques
(Foca
Editora,
adm@graficafoca.com.br). Algumas dessas pensatas já eram endereçadas para quem tinha o privilégio de integrar o mailing do poeta amparense.
O menu — ainda bem! — é
multifário. Nesse “trivial variado”,
Marcelo Henrique sai em defesa do
que chama de “loucos de Deus” —
benzedeiras, curandeiros e magos
— e revela estar amiúde próximo
deles. Também dissertou com
muita propriedade sobre o que
ocultamos de sentimentos a partir
da linguagem corporal (“Do corpo
e seus sinais”). Em comovidos
preitos de saudade, o ex-assessor
da Casa de Cultura da Prefeitura
amparense reverencia mestres e
amigos que o influenciaram como
o maestro Georges Henry, o professor José de Campos Guerra e
o historiador José Eduardo Pimentel de Godoy, cognominado “Siruga”, todos já no descanso eterno.
Na galeria dos vivos, homenageia
o excepcional jurista e ex-presidente da Academia Amparense de Letras, Adib Feres Sad, hoje nonagenário.
Impensável seria, nesta apertada síntese opinativa, inventariar
tudo que saiu da pena rutilante de
Marcelo. Teríamos de relacionar
suas iniciativas como gramático,
poeta maiúsculo, cronista e – de
uns anos para cá – comentarista
político (sempre lúcido e SÓBRIO,
algo escasso em tempos de tanta
radicalização tóxica), a lembrar o
mestre do gênero, Villas Bôas Correia.
Em tempos em que abordar
assuntos políticos de interesse da
sociedade é incômodo, Marcelo se
sente à vontade para comentar as

mazelas e agruras da nossa coletividade.
O leque temático variado
comporta a experiência do cronista no Tiro de Guerra da mesma cidade de Amparo, no já distante ano
de 1989. Desgostava ao moço
montar e desmontar com expedição peças de um obsoleto fuzil.
Tratavam-se de armas arcaicas,
que manipulavam ali, de “eficácia
duvidosa”. Conta o cronista encarnando sob a toga de memorialista:
“(...) na remotíssima hipótese de
combate, teríamos, todos, que utilizar o fuzil ou à maneira de taco
de beisebol ou, o que é mais provável, à maneira de raquete de tênis.”
Mas, ao fim da crônica, demonstra não nutrir arrependimento em ter servido o TG, inclusive,
porque o grupo se comprometeu
com campanhas humanitárias meritórias, revelando raro pendor de
benemerência. Recordou em beau
geste os amigos que serviram o
Tiro de Guerra, inclusive, vincandolhe os nomes.
O cronista lembrou como sua
infância pobre não o impediu de perseguir o acesso à leitura, até hoje
chave para seu saber. Mereceu ser
retratada em crônica, destarte, até
a presença de um improvável le-

prechaun no interior da
sua residência responsável pelo sumiço de
pertences (como uma
via da conta de energia
elétrica) e por travessuras como “desaparafusar” uma cadeira do seu
quarto. Em boa ou má
hora – não há a conclusão de Marcelo a respeito disso – ultimamente
o duende não mais
“apareceu”.
Buscou conhecer,
travar amizade e – por
que não dizê-lo apadrinhamento – com o expresidente Jânio Quadros, cuja vida revirei do avesso
para dar à luz meu livro O Trevo e
a Vassoura: os Destinos de Jânio
Quadros e Adhemar de Barros
(2006).
Marcelo aproximou-se de Jânio nos últimos anos do homem da
Vassoura. O resultado desse antológico encontro entre admirador e
ídolo lê-se em livro que fez excelente carreira, Jânio Quadros Sem
Retoque, atingindo duas edições,
em bonita apresentação gráfica todas as duas “dentições”, a de 2001
e a de 2011.
Em outra deliciosa crônica,

Marcelo Henrique louva a funcionalidade da “videochamada” do aplicativo WhatsApp como um exemplo de recurso tecnológico que
aproxima as pessoas, um antídoto
possível contra os momentos solitários. É isso aí...mas o cronista
perspicaz alerta para a pertinência
da combinação de horário para tais
telefonemas não arranharem a etiqueta e não surpreenderem o interlocutor desavisado...
Intérprete da alma humana,
Marcelo patenteia nessas crônicas
de Retratos e Retoques sua acentuada sensibilidade, que se suscetibiliza com a crueldade humana e
com a convivência com seres que
se julgam superiores, enfatuados.
O cronista aqui examinado é digno
do renome que lhe aureola a figura
de escritor vocacionado. Haja vista a Apresentação assinada por ninguém menos do que o incomparável Rolando Boldrin e o Prefácio de
autoria do amigo Boris Casoy, veterano até hoje em boa forma realizando seus comentários na televisão.
Gabriel Kwak é escritor,
jornalista, revisor e membro
da Academia de Letras de
Campos do Jordão.
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As minhas memórias
com Vicente Cechelero

T

ive a oportunidade de
conviver com esse
magnífico poeta pelas
ruas aqui de Sampa; pude recebêlo em casa também. Poeta de difícil convívio, porém de refinada estirpe.
Não obstante os prêmios em
vida, foi, a meu ver, boicotado por
uma igrejinha que se instaurou e se
insatura nocivamente aqui no Brasil, igreja essa deletéria ao Brasil e
a nossa poesia.
Visitei-o num Hotel, próximo ao
antigo Correio Central. Perambulava, pelas ruas de Sampa, incógnito, vendendo os seus papiros egípcios. Prezava pela forma. Abominava todo fazer poético gratuito.
Percebia quem se imiscuía em sua
amizade para tirar-lhe benesses. E
se escrevo não é também com
esse intuito.
Confidenciou-me muitas vezes as suas predileções poéticas;
lembro-me de Blake, Keats e outros — dizia-me da procrastinação
da defesa de mestrado na USP em
Borges, como citou em seus dois
belos livros. Muitos não o toleravam; e ele por sua vez não os tolerava também; falava da má poesia
de seus contemporâneos. Elogiou
Alexei Bueno e um poeta do Nordeste. Não gostava de Drummond.
Disse-me assim: Wilson, aonde se chega escrevendo Boi Tempo? Tinha uma cizânia literária, que
poucos compreendiam. Mas tinha
consciência de seu valor universal.
Certa vez, tive que correr com ele
pela rua Dom José de Barros, porque pensara que era Chamie em
seu encalço.

Profa. Sonia
Adal da Costa
Revisão - Aulas
Particulares
Cel.: (11) 97382-6294 soninhaabou@gmail.com

divulgação

Wilson Luques Costa

INÉDITO

Desenhando a vida

Teresinka Pereira

Isabel Furini

A poesia é
sempre nova.
Difícil é embelezá-la
de acordo com a ocasião.
Uma só aventura,
uma escovada no tempo
e aqui ela está:
arco do triunfo sonhado!

Vicente Cechelero

Frequentei a Mario de Andrade com ele. Ríamos ao vermos os
poetas adulando poetas já consagrados. Ele tinha fel na sua escrita, mas era um ser humano puro.
Era como um deus do olimpo, que
caíra num Hades, sem retorno.
Conhecemo-nos na frente da Biblioteca Mario de Andrade.
Comprei seu livro Língua das
Sombras e inebriei-me com a sua
poesia. Depois, em visita em minha residência na Zona leste de
São Paulo, num dia de finados,
dedicou-me o seu livro Só Matéria
do Mundo; foi cordial comigo chamando-me de poeta. Mas eu não
acreditei.
Ele era irônico também com
os seus próximos. Melindrava-se à
toa também. Estava sempre em
refrega. Recordo-me observando
com ele a arquitetura europeizada
de São Paulo.
Quase perdi a minha corretora de seguros, porque falávamos
só em literatura e poesia. Depois
ausentei-me dele, por conta de outras atividades. Víamo-nos pouco.
Certa vez, queixou-se de dores. Dizia-me que tomava dorflex.
Disse-lhe para se cuidar e ir ao
médico. Coisa que provavelmente
não fez.
Preferiu cantar, como se diz,
em latim, para a sua grã mater, o
último canto de um grã-cisne-poeta.
[Vicente Cechelero (14/01/
1950 - 16/04/2000)].
Wilson Luques Costa é
escritor, jornalista, professor e
poeta. Autor de Contos de
Arrabalde, Os Granizos dos
Deuses e O Paradoxo do Zero.

Mas vem a noite
e a tormenta,
as paisagens douradas,
o fruto longínquo,
o amor perdido,
e o fogo no sangue.
Vem a noite e um
implacável golpe terrível
nos mostra que continuamos
tão desertos e tão virgens
como a ausência.
Teresinka Pereira é escritora,
poeta, tradutora, presidente da
Associação Internacional de
Escritores e Artistas - IWA e
Doutora em Filosofia e Línguas
Neo-Latinas da University of
New Mexico, USA.

VER VERÔNICA

solfejar palavras
de madrugada
tecer metáforas
no tear das Parcas
entender que a vida
é uma escola
e as lições
podem produzir feridas
batalhar no dia-a-dia
e
(apesar dos dissabores)
ensaiar novos passos
de dança
e manter aceso
o fogo da esperança
Isabel Furini é escritora,
palestrante, educadora,
editora, membro da Academia
de Letras do Brasil (PR) e
Consulesa da Academia
Poética Brasileira.

O livro E EU SEI
FAZER VERSOS?
autoria de Lóla
Prata, explica cerca
de 80 modalidades
poéticas.

Nelson Marzullo Tangerini

Por que olhas
minh´alma
com teus olhos claros,
como se a vida fosse clara,
límpida?
A vida é dura
e dura tão pouco.
Mas teus olhos claros tentam
clarear o que a vida
fez em nós: máculas
e endurecimento.
Clareias minh'alma inquieta,
imperfeita e obscura.
Nelson Marzullo Tangerini é
escritor, professor,
jornalista e poeta.
nmtangerini@yahoo.com.br

R$ 35,00 com
suplemento atualizado.

Encomendar para
lola@pratagarcia.com
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Tela
Celly Mollytor
Sai pelas ruas, passos mancos,
agora o joelho range, lento, tenso.
Passou por aqui o tempo,
a semente, já árvore.
Agora entende que não poderia ser.
Livramento!
Se, se e se.
Gélido emocional. Razoabilidade.
É preciso ser, plasmar e fazer.
Sair do verbo e da espera.
Agora o caminho cansa, chegar seria bom.
Já estar, seria melhor.
A volta das casas e das suas festas,
vozes alegres, espalhadas no vento.
Passos param. Contemplação.
A tinta escorre e assina a obra.
Não há mais lágrimas.
Celly Mollytor é escritora, poeta,
professora e pós-graduada em Gestão
e administração hoteleira na instituição
de ensino Senac São Paulo.

A CEIA DAS POMBAS
Raymundo Farias de Oliveira
Os sinos da igreja
anunciam as horas
com duas potentes badaladas
cravadas no silencio da tarde
as pombas vão chegando felizes
em colorida revoada
pousam na sombra do vasto
arvoredo da praça e ficam
bicando a calçada onde encontram
a comidinha de todos os dias...
espetáculo arrebatador
esse encontro festivo das pombas!
Tanta gente com fome por aí
procurando comida no lixo
e as pombas se refestelando
em plena praça pública
na ceia de todas as tardes
com aqueles inefáveis pulinhos
de alegria...elas são inocentes
não tem culpa de nada!
Raymundo Farias de Oliveira é escritor,
poeta, cronista e procurador do Estado
aposentado. Autor de Sob o Céu de
Jerusalém, Poemas da Madrugada,
entre outras obras.

Pandêmico XI

A Fartura da Esperança

Carlos Moura

Rosani Abou Adal

Pandemia covidiana, chegou o seu fim
tens os dias de sua existência contados
Você me impôs um sofrimento sem igual
chegou a vacina: não és mais absoluta!
Fui obrigado ao "distanciamento social"
a multiplicar labor em casa, não a gosto
Impedido do convívio com os queridos
pensei comigo, falei apenas o coloquial
Proibido fui de abraçar os meus amigos
de ter nos braços a inspiradora amada
e praticar, feliz, o lazer diário preferido...
Perdas que me deixam a vida marcada
Privações modificaram minha jornada:
redução ou fim de atividades laborais
me retiraram a renda fixa e a eventual
A mim, restou o escambo e nada mais
Sucumbirá, você, sob o vacinal ataque
enquanto sinto aproximar a liberdade...
Então comemoro a finalização da covid:
a morte do coronavírus é a felicidade.
Carlos Moura é escritor, jornalista e
coordenador do Sarau do Jornal.

Em novembro, ele chega
e se debruça sobre a casa.
Extenso, intenso, pétalas em brasa,
o Flamboyant avisa
que a equação do tempo é precisa,
que o ciclo do ano já termina.
Espalho as rimas
sobre a terra em sua curvatura.
Deixo-as ao sol e ao vento
porque é ao relento
que a poesia brota e amadura.
Flora Figueiredo é escritora,
cronista, poeta, jornalista, tradutora
e compositora. Autora de Chão de
Vento, Limão Rosa, Florescência,
entre outros livros.

Caminhava alguns passos,
parava, sentava e descansava
em algum banco, em algum degrau.
O peso dos anos sobre os pés,
o corpo exausto do trabalho braçal,
a mente desconectada do próprio cansaço.
Dava mais alguns passos.
Chegar em casa, uma eterna caminhada.
Preocupado com as notícias
sobre a reforma da Previdência.
Como sobreviveria com seu mínimo salário,
pagaria o aluguel do quarto na comunidade,
as contas de água, gás e luz...
Trabalhar era sua sina
para poder se alimentar
e comprar remédios não fornecidos
pelo posto de saúde.
Como poderia sobreviver?
Queria acabar com sua missão na vida
e descansar no colo da paz.
Como poderia resistir?
Mal tinha forças para caminhar,
quanto mais para trabalhar
de auxiliar de pedreiro.
Como teria forças para
carregar sacos de cimento?
Como sobreviveria sem ter
para o pão de cada dia?
Cansado, almejava partir
para a nova morada.
O pão sobre a mesa,
deu um gole café ralo
e sonhou com sua mesa farta
de carnes, pães e misturas.
A xícara de café nas mãos marcadas
pelas pedras do tempo.
Deu mais um gole, respirou fundo
e viu a fartura posta em sua mesa,
repleta de esperança.
Rosani Abou Adal é jornalista, editora,
escritora, poeta, membro da Academia
de Letras de Campos do Jordão e
vice-presidente do Sindicato dos Escritores
do Estado de São Paulo.

Manchetes em Versos
poemetos de Rosani Abou Adal
Sebo Brandão:https://www.estantevirtual.com.br/brandaojr/
rosani-abou-adal-manchetes-em-versos-1920679020
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O Vigor de uma
Nova Linguagem
Dimas Macedo

T

extos de alta costura li
terária qualificam a obra
de Carlos Nejar. E sob
qualquer dos seus ângulos, sua
poesia é voraz e criativa, referta de
solidão e de memória, de desrazão
e de delírio, que se abrem para uma
caverna, assim como Os degraus
do arco-íris escalados pelo escritor em um dos seus romances.
A substância e a forma de
uma obra em negro desfilam na
escritura desse poeta de luzes que
se extenuam, e de modulações
que se projetam próximas ao cânon e à fuga.
A explosão criativa de Carlos
Nejar pode ser conferida em cada
um dos seus livros, e até na sua
atividade de crítico, território no qual
se destaca como leitor e engenheiro da nossa história literária.
A riqueza do seu vocabulário
e a escansão musical dos seus
versos, as suas aliterações e a
sede de inventividade fazem da sua
trajetória de esteta, um edifício de
portas intangíveis, assim como as
personagens de Os invisíveis [tragédias brasileiras], por ele defendidas e que cantam em suas misérias a alienação do Brasil.
Desde a sua estreia com Sélesis, em 1960, a sua produção não
para de crescer. Seus livros constituem uma obra aberta, antológica
e autológica a um só tempo, mas
Os viventes, de 2010, ultrapassou
os seus horizontes, e as suas vozes aí se foram reunindo.
Fixar um sentido para a sua
criação é uma tarefa que não cabe
à crítica literária. A transfiguração
dos seus textos e as linhas de força da sua unidade morfológica nos
permitem ouvir uma música por
onde transitam as suas palavras.
Carlos Nejar é poeta que se
reinventa e que nasce para o novo
a cada momento da sua criação,
assim como se pode observar na
tessitura desses fragmentos que

se destilam para a liberdade.
Este volume de poemas reúne três livros inéditos de Nejar: Pássaro-Eternidade; Ad Gloriam, ou no
fundo de uma agulha – Sonetos; e
Caligrafia do céu, aos quais se
acresce Tratado de bom governo
(em segunda edição, revista e ampliada), “tudo em estado de severa
poesia”.
As formas da alegoria e da sintaxe se alternam nas páginas deste livro, como se Água de eternidade fosse a represa de todo o percurso poético do autor, como se
aqui residisse uma suma e um sentido esférico da sua intuição criativa.
A concepção desta obra é estado de Graça a que chegou Diego
Mendes Sousa. A série a que este
conjunto pertence, Item de Colecionador, da Editora Penalux, já publicou a poesia de Antonio Cicero e
de Antonio Carlos Secchin, de forma que Carlos Nejar se reúne a
esse dueto de poetas.
Os tercetos da primeira parte
do livro; os poemas brancos e de
solta memória da segunda parte; os
sonetos escandidos do terceiro bloco; e os prosopoemas do último
segmento congregam uma liturgia
de grande ressonância, espelho e
síntese da alma do poeta.
Em toda a sua sinfonia de artista, Nejar se mostra irmão do vento e das estrelas, íntimo das quimeras e dos astros e arauto de
uma língua fugidia que nos atravessa e renova.
A decomposição da palavra e
a reconstrução do desejo por via de
uma nova linguagem é desafio que
seduz os melhores escritores, e
dentre os grandes poetas do Brasil, Carlos Nejar se destaca, com
Água de eternidade, livro que o faz
vigoroso na idade inaugural dos oitenta anos.
Dimas Macedo é escritor,
poeta, professor, jurista e
membro da Academia
Cearense de Letras.

Alice Spíndola Más Acá Y Más Allá de Brasil, ensaio de José Pérez, Universidad de Oriente, Venezuela, bilíngue português/espanhol, 66 páginas.
ISBN: 978-65Revisão e tradução de Rina de Castro
Miranda e Alice Spíndola.
José Pérez é escritor, professor, poeta,
ensaísta, contista, narrador e Doutor em Filologia
Hispânica pela Universidade de Oviedo, Espanha.
A obra reúne ensaio de José Pérez sobre a
autora de O Fio do Labirinto, fotos e poemas de
Alice Spíndola.
Alice Spíndola: alice.spindola@hotmail.com
Vozes de Aço - XXIII Antologia Poética de
Diversos Autores, Homenagem à escritora Raquel Naveira, PoeArt Editora, Volta Redonda (RJ),
104 páginas. ISBN: 978-65-86744-31-6.
A obra reúne 48 autores, de dez estados
brasileiros, classificados no XXI Concurso Nacional PoeArt de Literatura 2021, divididos em duas
modalidades de participação: Cinco Primeiros
Colocados e Poetas Selecionados.
A escritora Raquel Naveira, homenageada
pela antologia, é retratada com o registro sobre
sua importante trajetória e sobre sua história na
cultura brasileira.
PoeArt Editora: poearteditora@gmail.com
O Menino Davi e sua Caderneta Mágica (Literatura de Cordel), Iracema M. Régis,
Futurama Editora, 100 páginas, São Paulo.
ISBN: 978-65-87856-37-7.
A ilustração da capa e do miolo são de Neli
Maria Vieira.
A obra foi premiada pelo PROAC - Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de
São Paulo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.
A autora é escritora, poeta, jornalista,
cordelista, ensaísta e cronista.
Iracema M. Régis: imregis@bol.com.br

Débora Novaes de Castro
Poemas: GOTAS DE SOL - SONHO AZUL MOMENTOS - CATAVENTO - SINFONIA DO INFINITO COLETÂNEA PRIMAVERA - AMARELINHA - MARES AFORA...

Haicais: SOPRAR DAS AREIAS - ALJÒFARES - SEMENTES CHÃO DE PITANGAS -100 HAICAIS BRASILEIROS
Trovas: DAS ÁGUAS DO MEU TELHADO
Poemas Devocionais: UM VASO NOVO...

Antologias:
Poemas: II Antologia - 2008 - CANTO DO POETA
Trovas: II Antologia - 2008 - ESPIRAL DE TROVAS
Haicais: II Antologia - 2008 - HAICAIS AO SOL

Opções de compra: 1.www.deboranovaesdecastro.com.br, LIVROS.
2. E-mail: debora_nc@uol.com.br 3. Correio: Rua Ática, 119
- ap. 122 - Jd. Brasil - São Paulo - SP - Cep 04634-040.
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divulgação

Notícias

Irineu Volpato

Irineu Volpato, poeta, escritor e professor, faleceu no dia 15
de outubro, em Piracicaba (SP).
Nasceu em 11 de novembro de
1933, em Piracicaba, em Paraíso,
hoje Paraisolândia. Ele estava doente e hospitalizado. Autor de Poemantos, Vária Vereda, Como não
levar nossa sombra com a gente?,
Paulistarum Terra Mater, Samambaias Saíras mais Socós, Poemeus, Sagaracontos, Esta Noite é
Lua Demais, Derradeira Plumagem, entre outras importantes
obras de ensaios, hinos e contos.
Os E-books da Editora
Cepe A emparedada da Rua Nova
(Carneiro Vilela), Viagem ao Brasil
(Peter Hansen), Uma literatura nos
trópicos (Silviano Santiago), Talvez
precisemos de um nome para isso
(Stephanie Borges), Um espião silenciado (Raphael Alberti), João
Cabral de ponta a ponta (Antonio
Carlos Secchin), o jornal literário
Pernambuco, Literatura, meu fetiche (Italo Moriconi), Fisiologia da
composição (Silviano Santiago) e
Barléu: História do Brasil sob o
governo de Maurício de Nassau
são os mais vendidos da editora.
cepe.com.br/lojacepe
Graham Lawton, jornalista da
revista britânica New Scientist, lançou A Origem de (Quase) Todas as
Coisas pela Editora Seoman.
Maria Valéria Rezende é a
escritora homenageada da 4ª FLIMA – Festa Literária Internacional
da Mantiqueira que será realizada,
de 5 a 15 de novembro, com transmissão pelo canal da FLIMA no YouTube.

Paulo Rosenbaum, médico, articulista
e romancista,
lançou o romance Navalhas
pendentes pela
Caravana Grupo
Editorial.
Silas Corrêa Leite lançou Transpenumbra
do
Amargedom,
pela Desconcertos Editora,
primeiro livro de
fantástica ficção
científica escrita ao longo de dez
anos.
Nelson Marzullo Tangerini,
professor e autor de O professor
de o poeta - Cartas de Carlos
Drummond de Andrade a Nelson
Marzullo Tagerini, falará sobre seus
livros, no dia 19 de novembro, na
Escola Parque São José, Rua Adriano, 67, no Méier, Rio de Janeiro
(RJ).
A Atriz Fernanda Montenegro foi eleita membro da Academia
Brasileira de Letras, no dia 4 de
novembro, para ocupar a Cadeira
nº 17 que pertenceu ao acadêmico
e diplomata Affonso Arinos de Mello Franco, falecido no dia 15 de
março de 2020. É autora de Fernanda Montenegro: Itinerário Fotobiográfico e de Prólogo, ato, epílogo em parceria com Marta Góes.
A 20ª Bienal Internacional
do Livro do Rio será realizada de
3 e 12 de dezembro, no Riocentro,
na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. https://bienaldolivro.com.br/
Damon Galgut, escritor sulafricano, com a obra The promise,
foi agraciado com o prêmio Booker
Prize. Receberá a importância de
50 mil libras esterlinas.
Mohamed Mbougar Sarr,
autor senegalês, foi laureado com
o Prêmio Goncourt com La plus
secrète mémoire des hommes que
foi editado pela Philippe Rey.
Ígor Lopes, jornalista e escritor luso-brasileiro, lançou Açores
em Cores pela Editora Present
Celebration, com apoio do Governo açoriano, por meio da Direção
Regional das Comunidades.
igorpereiralopes@gmail.com

A Revista Literária VOO LIVRE dedicou um caderno especial a Dalila Teles Veras, poeta, escritora, ativista cultural, professora
de Literatura, proprietária da Livraria Alfarrábio e doutora honoris causa pela Universidade do ABC.
Gilberto Gil, músico, cantor,
compositor e ex-ministro da Cultura, foi eleito para ocupar a cadeira
nº 20 da Academia Brasileira de
Letras que pertenceu ao jornalista
Murilo Melo Filho, falecido no dia 27
de maio de 2020. É autor de O poético e o político e outros escritos,
com Antonio Risério; Gilberto bem
perto, com Regina Zappa; Cultura
pela Palavra, com Juca Ferreira e
Disposições amoráveis, com Ana
de Oliveira.
Ivana Maria França de Negri lançou o livro infantil A Lenda
do Cobrona, da coleção Lendas de
Piracicaba, com apoio do Instituto
Histórico e Geográfico de Piracicaba, em outubro. A contadora de histórias Monika contou a lenda. Também foi apresentado o Projeto Livro com Pezinhos para elas. As
ilustrações são da sua neta Ana
Clara de Negri Kantovitz.
Ruy Castro, escritor, biógrafo e jornalista, foi agraciado, pelo
conjunto de sua obra, com o Prêmio Machado de Assis de 2021 da
Academia Brasileira de Letras. É
autor de livros de reconstituição
histórica, sobre o samba-canção,
a Bossa Nova, Ipanema e o Flamengo e das biografias de Carmen
Miranda, Garrincha e Nelson Rodrigues. É cidadão benemérito do
Rio de Janeiro.
A Livraria Leitura inaugurou
mais uma loja no Shopping Jardim
Sul, no bairro do Morumbi, em São
Paulo.

A IV Semana do Livro e da
Biblioteca, promovida pelo Instituto Federal de São Paulo, Campus
Campos do Jordão, com realização online da Biblioteca Pedro Paulo Filho, disponível no canal do YouTube, contou as participações do
Secretário de Valorização da Cultura de Campos do Jordão Benilson Toniolo e do professor Valmir
Luis Saldanha da Silva.
www.youtube.com/c/IFSPCJOOficial.
Amar, Verbo Intransitivo, de
Mário de Andrade, foi lançada em
formato de audiolivro pela Tocalivros Studios. A produção é narrada
pela atriz e escritora Adélia Nicolete.
Gastronomia no Câncer –
Nutrindo a Vida, lançado pelo Grupo Rosa e Amor, reúne receitas fáceis para uma dieta equilibrada e
funcional que auxiliam pacientes
em tratamento oncológico para
mudarem hábitos alimentares e
para pessoas interessadas em nutrição saudável e qualidade de vida
de forma preventiva. A obra, elaborada pela Equipe de Nutrição Funcional do Rosa e Amor, disponibiliza receitas elaboradas pelas nutricionistas Fátima Aparecida Grotolli, Maria Elisabeth Pelegrini e Rosani Aparecida Turra.
A Livraria da Vila inaugurou
nova loja no Shopping Morumbi, Av.
Roque Petroni Júnior, nº 1089, Nível Superior, Loja 103/104S, em São
Paulo, que abrigará aproximadamente 20 mil livros, jogos, brinquedos educativos e artigos de papelaria. A unidade da alameda Lorena, nos Jardins, funcionará até janeiro de 2022. Em março, será reinaugurada em novo ponto na mesma rua.

Roberto Scarano
Advogado
OAB - SP 47239

Trabalhista - Cível - Família
R. Major Basílio, 441 - Cjs. 10 e 11 - Mooca - São Paulo
Tel.: (11) 2601-2200 - scaranor@terra.com.br

