"lanterna acesa é demais, cumpadre”, ao que o outro responde:
"tira 50 quilos do seu lambari que
eu apago a minha lanterna."

ISOLAMENTO
O correto posicionamento
do vereador Gustavo Pompeo
(Avante) contra a taxa do lixo
deixou certos vereadores irritados, principalmente os da
base e, assim, prometeram
"dar um gelo no menino".
DISCUSSÃO
Ainda sobre a posição de
Pompeo, um "entusiasta" defensor do jovem vereador, ainda se desentendeu com um vereador da base e quase foram
as vias de fato. Bobagem isso.
RACHA
O prefeito Luciano Almeida ainda não entendeu o que
fez o ex-líder de governo Zezinho Pereira debandar da base.
Seriam cargos ou encargos? Zezinho fala inclusive que é précandidato a prefeito em 2024.
Ambos são do Democratas.
SAÚDE
A polêmica em torno da terceirização da Saúde e os custos
gerados por essas parcerias estão
deixando a cada dia mais alarmados alguns membros do Conselho da área. Com o tempo, isso
vai parar no Ministério Público.

CARTA BRANCA — I
Os presidentes dos diretórios estaduais do Partido Liberal
decidiram delegar carta branca
para o presidente Nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, no
curso das negociações relacionadas à sucessão presidencial, inclusive no que diz respeito à filiação do Presidente da República,
Jair Bolsonaro, à legenda liberal.
Essa carta branca é para valorizar o presidente Costa Neto, o
mesmo que, na última vez, desligou o telefone e disse ao chefe da
Nação: “VTNC....” É mole?
CARTA BRANCA — II
O Encontro, realizado na tarde de quarta (17), em Brasília, foi
marcado pelo clima de conciliação. Em entrevista coletiva, em
nome da legenda liberal, o senador Jorginho Mello (PL-SC), que
preside o Diretório Estadual do
Partido em Santa Catarina, enfatizou que os 27 presidentes liberais nos Estados e no Distrito Federal garantirão apoio irrestrito
à Costa Neto, na condução dos
acordos relacionados ao ingresso
do chefe do Executivo ao Partido.
CONTESTAÇÃO — I
A Semac de Piracicaba nunca realizou tantas atividades culturais como nestes 10 meses de
gestão em época alguma na his-

tória, como também nunca ocorreu a reestruturação operacional
e administrativa como agora, no
Engenho, Mirante, museu e outros. É visível a mudança. Lembrando que o Adolfo, secretário,
passou por uma cirurgia de vesícula e voltou à função dia 16 ,
duas semanas de recuperação.
Palavras do vereador Laércio
Trevisan Junior (PL, o mesmo
partido do presidente Bolsonaro).
CONTESTAÇÃO — II
O sarau tinha 30 pessoas, pois
as demais que estavam lá eram frequentadores dos bares e da festa
da seresta da igreja do divino. Essa
é a verdade. Essas afirmações são
também do vereador Laércio Trevisan Junior, presidente do PL em
Piracicaba, partido ao qual pertence o secretário Adolpho Queiroz.
Outros secretários aumentaram
para 60 o número de pessoas, isto
é, problema de zeros.
VONTADE
O vereador Laércio Trevisan
Junior (PL) defende o secretário municipal Adolpho Queiroz,
que foi candidato a vereador
pelo seu partido, o PL. E diz: “O
caso é sempre a redoma da Pinacoteca, que se sentem donos
da Cultura de Piracicaba. Vá ao
Engenho hoje, Mirante, museu
...e perceba as diferenças. Vontade de fazer e trabalhar, com
pessoas competentes”, afirma.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seguindo
a nova orientação do PEI (Programa Estadual de Imunização), aplicará a 3ª dose (dose

adicional) da vacina contra
Covid-19 na população com 18
anos ou mais. O intervalo entre
a 2ª e 3ª doses será de cinco
meses. De acordo com a Vigilância Epidemiológica (VE), a

ampliação da 3ª dose para a população com 18 anos ou mais
ocorrerá a partir da próxima semana e as doses serão disponibilizadas por meio do sistema
de agendamento VacinaPira.
Divulgação

Fotos: Divulgação

NA SECRETARIA
A deputada Professora Bebel (PT), presidente da
Apeoesp, é barrada e agredida por segurança

MÉTRICA — II
Aliás, e sobre a métrica usada para a contagem de público
no domingo, o que o grupo SOS
Pinacoteca publicou na suas redes é que essa métrica de contagem é a mesma que vem sendo
utilizada pela Semac ao afirmar,
à boca pequena, que 10 mil pessoas passarão em visita aos fins
de semana (na possível) “nova” Pinacoteca no Engenho. Convenhamos. Se a conversa é de pescador,
seis mil é pouco mais da metade
dos 10 mil que a Semac espera.

PRAÇA
Foi Castro Alves quem cantou, já no século XIX, que “a praça
é do povo, como o céu é do condor”. Lugar sagrado de manifestação cultural, política, artística
e social, a praça acolhe a todos.
Apesar disso, um oficial da GCM
foi visto no Largo dos Pescadores, durante o Sarau, fotografando o evento e afirmando que –
segundo seus “superiores” – o
povo não poderia se manifestar
ali. Mas, muito gentil, entendeu
as razões dos artistas e populares e apenas registrou em fotos
(provavelmente para os seus superiores) alguns cartazes e trabalhos expostos ali. E fez a segurança de todos, é claro! Democracia é isso. Lembra aquela história dos pescadores? Um diz, ao
outro, que pegou um lambari de
100 quilos e o outro responde
que pescou um pacu que tinha
uma lanterna acesa na barriga.
Incomodado, o primeiro contesta:

População deverá tomar a terceira dose cinco
meses depois da segunda dose; a ampliação
da terceira será a partir da próxima semana
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MÉTRICA — I
Este velho e cansado Capiau
foi questionado sobre o fato de ter
publicado que mais de 6 mil pessoas passaram pelo Sarau da Resistência, no Largo dos Pescadores,
no último domingo (14), em protesto contra a Semac, seu secretário e o prefeito Luciano. Este Capiau, por conta da idade, não esteve no Largo. Mas acreditou na
métrica quando viu as fotos publicadas nas redes ao longo da semana. Lembremos que o evento
começou às 14h e se encerrou bem
após às 20h. E as imagens registram um rio de gente. As fotos estão nas redes sociais. É só ver.

BLOQUEIO
Dentre os inúmeros artistas
que passaram pelo Sarau no domingo, muitos eram também da
velha guarda piracicabana – e alguns chegaram mesmo a discursar sobre a crise da cultura na cidade. Ao pé do ouvido, os que eram
mais íntimos ao secretário lamentavam, como este Capiau, que “perderam” o contato com o titular da
Semac. Será que foram bloqueados
no zap, como este velho Capiau
aqui? Até abril de 2024, o secretário Adolpho Queiroz desbloqueia os
números. É que começará nova
campanha eleitoral em nível municipal. Ou em 2022, se lhe interessar política e eleitoralmente.

Piracicaba aplicará
terceira dose em
maiores de 18 anos

que tenta impedi-la de entrar no prédio da Secretaria Estadual da Educação, em São Paulo. A3

Na Câmara,
palestra aborda a
"alta performance"
A melhora nas relações interpessoais e a compreensão de como
as pessoas são motivadas dentro
de uma organização foram temas
centrais de uma palestra oferecida aos servidores efetivos da
Câmara Municipal de Piracicaba
na tarde desta quarta-feira (17),
no Salão Nobre da Casa. A10

S EM

NÚMEROS
Os críticos ao secretário
Adolpho Queiroz fizeram uma
explicação diferente para contar
as seis mil pessoas que estiveram domingo no Largo dos Pescadores. É a lógica de cada um e
a forma de criticar. De uma coisa é certa, queiram ou não, as
encrencas na área cultural vão

FUNCIONAMENT
O
UNCIONAMENTO

PROTEÇÃO ,
BOCAS DE LOBO
OFERECEM RISCO
A PEDESTRES NA
R UA DO P ORTO
continuar por muito tempo. E
parece que a ex-secretária Rosângela Camolesi (PSDB) ainda
não entrou nas manifestações,
nos desabafos. As fotos acima
registram as 30 ou 60 pessoas
que teriam passado por lá, enquanto a debaixo faz a métrica
da Semac no Engenho Central.

DA CID
ADE NO FERIADO
CIDADE
A3
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A Tribuna Piracicabana
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A moeda divina na compra do poder
Gaudêncio Torquato

P

adre Américo Sérgio Maia, antigo
vigário de Cajazeiras (PB), teve um dia
de viajar 28 quilômetros a cavalo para dar
a extrema-unção a um
doente. Cansado, apeando do animal logo
perguntou: “Minha senhora, por
que vocês não fizeram uma casa
mais perto da cidade?”. Ouviu a
ácida resposta: “Padre, e por que
não fizeram a cidade mais perto
da gente?”. Essa historinha serve para explicar o distanciamento de fiéis da Igreja Católica e sua
perda para credos evangélicos.
O fato é que os evangélicos
crescem em ritmo geométrico,
enquanto os católicos se expandem de forma aritmética, a denotar que a moeda da fé circula
pelos centros e pelas margens,
mostrando o pendor e a falta de
pudor com que o evangelismo
usa a vida divina como chave
para entrar no reino dos céus.
Fosse apenas essa a questão,
a disputa seria apenas uma soma
de números. Não. O problema é de
natureza política. Os evangélicos
querem ocupar o centro do poder,
o que significa montar um partido
político (Republicanos), dotá-lo
das condições para influir na pauta legislativa, integrar a malha da
administração pública por meio de

ministros e, claro, culminar com a eleição de
um presidente com o
qual tenham ligação direta: Jair Bolsonaro.
Que luta para inserir um
ministro “terrivelmente
evangélico” no STF.
A população católica se estreita. dados do
Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) mostram uma fuga média
de 465 pessoas por dia. Já os evangélicos perderam a vergonha: falam claramente sobre seu projeto
de poder, com seus quadros de comando, como o pastor Silas Malafaia sendo um dos maiores interlocutores de Bolsonaro. A par dessa observação, vem outra: quanto
mais crescem mais o tintim da
moeda enche os cofres de credos,
que continuam a preencher os horários vazios das tevês, inclusive em
horário nobre, para exibir discursos, perorações e milagres inventados para engabelar as massas.
Quais as razões que explicam
tal fenômeno? O afastamento
dos fiéis da política tradicional e
a opção por uma nova política,
está sob a égide das cortes divinas. É grande o descolamento
entre a esfera política e a sociedade. Políticos fecham os ouvidos ao barulho das ruas e menosprezam o sentimento da plebe.
E qual o motivo para tal afastamento, quando se sabe que o

A moeda da fé
circula pelos
centros e pelas
margens,
mostrando o
pendor e a
falta de pudor
mandato não pertence ao eleito,
mas ao povo, que apenas lhe
transfere temporariamente a representação? A resposta contempla a mudança do conceito de política, de missão para profissão,
aquela abrigando o ideário coletivo, está incorporando o interesse
individual. O verbo transitivo indireto servir (ao povo) cedeu lugar à forma pronominal servir-se
(do povo). A esganiçada luta do
poder pelo poder tornou mais ferina a competição política, formando um arsenal de poderosos instrumentos para os guerreiros usarem na arena eleitoral: recursos
financeiros, espaços midiáticos,
partidos sem doutrina e uma retórica de glorificação personalista, focada na grandeza dos perfis em detrimento das ideias.
Os conjuntos legislativos são
vistos como braços políticos do
ciclo produção-consumo, cujo
foco é o rendimento, o ganho, a
concorrência, o jogo de soma
zero, no qual a vitória de um se
dá graças à derrota de outro.
O rosário de virtudes desfi-

ado pelo papa Francisco para revitalizar a Igreja Católica e resgatar a fé de rebanhos desgarrados não deixa de ser sábia contribuição para oxigenar a política. O pontífice usa as chaves da
Igreja de Roma para abrir portas, mas a resposta tem sido pequena ao seu. O papa parece querer nos deixar um legado valorativo, algo como um manual de
conduta política, tão franciscano quanto ele, contraponto ao
Breviário dos Políticos, aquele
manuscrito que o cardeal Mazarino produziu nos tempos dos Luíses XIII e XIV da França, pregando a desconfiança, a emboscada,
a simulação e a dissimulação.
O livrinho do papa argentino alinha preceitos inerentes ao
escopo da Política (com P maiúsculo), seja para uso da Igreja,
seja para a vida partidária. E, ao
contrário aos políticos, não aprecia esse marketing que espetaculariza eventos. Simplicidade, exibir um perfil sem máscaras, despojado, transparente. Simplicidade não usada pela liturgia pirotécnica dos evangélicos. Como
lembra André Comte-Sponville,
“simplicidade é ter a virtude dos
sábios e a sabedoria dos santos”.
———
Gaudêncio Torquato,
jornalista, escritor, professor titular da USP,
consultor político; blog
www.observatoriopolitico.org

Mulheres de 50 anos, o tempo de ser feliz é agora!
Thelma Miguel

S

e alguém ainda acredita que
uma mulher de 50 anos ou
mais está no declínio da sua
vida anda meio desinformado.
Vivemos num mundo machista, que valoriza a juventude
e beleza padronizada, "plastificada", muitas vezes modificada
por filtros e aplicativos. Porém,
boa parte das mulheres com
mais de 50 não se preocupa se
não está enquadrada nos estereótipos endeusados por uma
parcela, cada vez menor, da sociedade e vivem plenamente a
melhor fase de suas vidas.
Quem não enxergar esta
mudança ficará para trás! Mulheres com 50+ são bem resolvidas, economicamente produtivas, sexualmente ativas e vivem com toda plenitude.
Com os avanços da ciência,
a perspectiva de vida aumentou
para 80,1 anos para as mulheres e 73,1 para os homens, uma
média de 31,1 anos desde 1940.
Este avanço foi importante para
que a sobrevida ganhasse qualidade e fez o envelhecimento ser
encarado de forma diferente.
A partir das décadas de 1960

e 1970, com o advento da pílula
anticoncepcional e movimentos
feministas, o posicionamento social da mulher foi se modificando. Elas não aceitam mais o exclusivo papel de cuidadora do lar
e da família. Este pontapé foi fundamental para que hoje as mulheres consigam ter um comportamento diferente, valorizem o
momento que vivem, tomem decisões e tenham atitudes antes
impensáveis pela sociedade.
Grandes formadoras de
opinião encorajam as indecisas
a serem protagonistas das próprias vidas. Podemos ver mulheres se libertando de comportamentos antes tidos como padrão "terceira idade" e vivenciando mudanças radicais.
Estamos vivendo um período onde a criatividade está muito
elevada e elas, livres de algumas
exigências e ansiedades próprios
da juventude, se atiram de cabeça em busca da felicidade. Um
fato curioso aconteceu durante a
pandemia. Uma grande porcentagem de mulheres passou a assumir os cabelos brancos e sentemse maravilhosas. Foi uma quebra
nos padrões socialmente aceitos e
libertador para muitas. O impor-

É importante que
se perceba que
envelhecer é um
privilégio e que a
maturidade é um
dos momentos
mais plenos do
ser humano
tante é que cada uma busque sua
maneira de ser feliz de uma forma livre e se cuide sem se importar com a opinião de quem quer
que seja, além dela própria.
Existem alguns desafios e
nem tudo são flores nesta fase da
vida. Problemas de saúde, financeiros e o atrelamento a uniões
desgastadas podem ser geradores
de estresse. O sistema de saúde
ainda é precário no atendimento
multidisciplinar, visando a melhoria de qualidade de vida das pacientes com mais de 50 anos. Já existem alguns programas específicos de atendimento à mulher,
mas nem todas têm acesso. Não
falo apenas sobre a prevenção de
câncer, mas também sobre manutenção da qualidade de vida
produtiva, psicológica, sexual,
com acolhimento e orientação.

Hoje em dia, mulheres com
mais de 50 são e fazem o que quiserem de suas vidas. O mercado
de consumo deve ficar atento às
suas necessidades. Elas são,
muitas das vezes, ignoradas em
campanhas publicitárias e não
vemos produtos direcionados às
suas aspirações. Marcas que não
se atentarem para estes detalhes
estão ignorando uma parcela
importante da população. Mulheres com mais de 50 tem um
poder aquisitivo mais alto e
são grandes consumidoras.
O preconceito social existe,
mas o empoderamento destas
pessoas maravilhosas, que parecia impossível há algumas décadas começa a ser real. É importante que se perceba que envelhecer é um privilégio e que a maturidade é um dos momentos
mais plenos do ser humano.
Se você é mulher tem mais de
50 e ainda não tomou as rédeas
da sua vida, está esperando o
quê? O tempo de ser feliz é agora!
———
Thelma Miguel, médica, escritora, poetisa;
acaba de lançar a coletânea de poemas O
Silêncio e o Grito

A construção dos Direitos Humanos ao longo da História
João Baptista Herkenhoff

O

s Direitos Humanos foram reconhecidos,
afirmados e construídos ao longo da História.
Filósofos, profetas, líderes religiosos, gente anônima do povo,
de todos os Continentes, de épocas as mais recuadas contribuíram
para a formação deste patrimônio da cultura humana, que a Declaração Universal dos Direitos
Humanos tentou corporificar,
mas não o fez com perfeição.
No evolver da dinâmica histórica, idéias precederam e idéias enriqueceram o documento
aprovado pela ONU em 1946.
A Declaração Universal dos
Direitos Humanos é um marco
histórico de grande importância,
mas não exclui outras declarações
de direitos, outros apelos de Justiça que ecoaram no passado e ecoam no presente, nos mais diversos
espaços do território humano.
Em matéria de declarações
solenes devem ser lembradas,
como de grande significação: a
Carta Universal dos Direitos dos

Povos, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a
Carta Americana de Direitos e
Deveres do Homem, a Declaração
Islâmica Universal dos Direitos do
Homem e a Declaração Solene dos
Povos Indígenas do Mundo.
Desse conjunto de estipulações solenes brotam os princípios
que podemos definir como Direitos Humanos fundamentais.
Os documentos acima citados não são acordes em todos os pontos, mas certamente são coerentes em certos
princípios fundamentais.
Se pousarmos sobre eles um
olhar de boa vontade, despidos de
preconceitos, perceberemos nas
entrelinhas as concordâncias.
A negação cotidiana dos
Direitos Humanos está presente em nossa vida, tanto no Brasil, como no resto do mundo.
Esta constatação não deve
conduzir à conclusão de que
uma civilização dos direitos humanos seja impossível, mas apenas que a construção dessa civilização exige luta e persistência.
Tivemos a alegria de publicar
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A negação
cotidiana dos
Direitos Humanos
está presente
em nossa vida
uma trilogia de Direitos Humanos
que, em sucessivas reedições, continua sendo lida Brasil afora.
Gênese dos Direitos Humanos (o primeiro volume da trilogia) trata da história dos Direitos Humanos, da construção
dessa idéia por muitos povos e
culturas, através dos tempos.
Essa história parte de tempos
imemoriais e chega até a elaboração da "Declaração Universal dos
Direitos Humanos", em 1948.
"Direitos Humanos – a construção universal de uma utopia"
(o segundo volume) pretendeu
dar uma contribuição ao debate
contemporâneo do tema, sob o
ângulo de sua dinâmica histórica. Os Direitos Humanos não são
estáticos. Não ficaram congelados na Declaração aprovada em
1948. Continuaram e continuam
sendo construídos. Neste volume,

tentei apontar também para o futuro, refletindo sobre o aprimoramento contínuo da idéia e da
prática dos Direitos Humanos.
Finalmente, no terceiro livro (Direitos Humanos: uma
idéia, muitas vozes) esforceime por completar o plano geral. Eu me debrucei sobre a
particularização da idéia universal de Direitos Humanos,
nas culturas diferenciadas.
Procurei mostrar que os
Direitos Humanos, na sua
enunciação geral, sofrem o impacto dos espaços culturais específicos. Essa síntese e essa expressão particularizada dos Direitos Humanos enriquecem seu
significado e sua abrangência.
“Direitos Humanos –
uma idéia, muitas vozes” porque há um substrato espiritual que perpassa as mais diversas culturas na rota de dignificação da pessoa humana.
———
João Baptista Herkenhoff, Juiz de Direito aposentado (ES); email –
jbpherkenhoff@gmail.com

Violência doméstica:
denúncias ampliam a
proteção da mulher
Fabricio Posocco

O

juiz Leonardo
Grecco, da Comarca de Santos (SP), que estava de
plantão no último domingo (14), concedeu a
uma mulher a autorização de sair imediatamente do lar conjugal,
juntamente com seus pertences e, se
necessário, com escolta da polícia.
A vítima vinha sofrendo constantes e desmotivadas agressões
físicas e verbais do companheiro,
com quem dividia a residência há
4 anos. No início deste mês, o agressor ameaçou tirar a vida da mulher com uma faca. Em desespero,
ela pegou o filho de 2 anos, fruto
desse relacionamento, e saiu de
casa com a roupa do corpo. Com
medo do agressor, que não aceita
o fim do casamento, ela vinha dormindo no carro e se escondendo.
Assim que este caso chegou
ao escritório, acionamos a Justiça
e conseguimos liminar para separação de corpos do casal e medidas protetivas. Até sair a sentença
final, o réu está proibido de se aproximar da vítima e do filho, em um
raio de 300 metros, está impedido
de frequentar a escola da criança
e de se comunicar com a mulher.
De acordo com a pesquisa do
Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada em junho passado, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no país.
Para ampliar a proteção da
mulher, entre 2019 e 2020, foram
sancionadas 14 novas leis, dentre
elas: Lei 13.894/2020 estabelece
como medidas protetivas de urgência frequência do agressor a
centro de educação e de reabilitação e acompanhamento psicossocial; Lei 13.931/2019 dispõe sobre
a notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher; Lei 13.871/2019 responsabiliza o agressor pelo ressar-

cimento dos custos relacionados aos serviços
de saúde prestados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) às vítimas de
violência doméstica e familiar e aos dispositivos
de segurança por elas
utilizados; Lei 13882/
2019 garante a matrícula dos dependentes da
mulher vítima de violência doméstica e familiar em instituição de
educação básica mais próxima de
seu domicílio; Lei 13.827/2019 autoriza a aplicação de medida protetiva de urgência, pela autoridade
judicial ou policial, a mulher em
situação de violência doméstica
e familiar, ou a seus dependentes, e determina o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A mulher vítima
de violência física,
psicológica ou
sexual pode
buscar ajuda
ligando para o
número 180
A mulher vítima de violência
física, psicológica ou sexual pode
buscar ajuda ligando para o número 180. A Central de Atendimento à Mulher registra e encaminha denúncias aos órgãos
competentes. A ligação é gratuita
e o serviço funciona 24 horas por
dia, todos os dias da semana.
Para mais informações, procure um advogado de sua confiança, a Casa da Mulher Brasileira, o Centro de Referência, a Delegacia de Atendimento à Mulher
(Deam), a Defensoria Pública ou o
Núcleo Integrado de Atendimento às Mulheres da sua cidade.
———
Fabricio Posocco, professor universitário,
advogado no Posocco &
Advogados Associados
(www.posocco.com.br)

Centro de gravidade
Paiva Netto

A

Caridade é o
centro gravitacional da consciência ideológica, portanto, educacional, política, social, filosófica,
científica, religiosa, artística, esportiva, doméstica e pública do Cidadão Espiritual. Desse modo, se
o ser humano não tiver compreensão dela, deve esforçar-se para
entendê-la, a fim de que venha a
subsistir em sua própria intimidade. Não há céu mais auspicioso do
que o coração, quando iluminado
pelas forças do Bem, isto é, do
Amor, sinônimo de Caridade e
definição de Deus, segundo João,
o Evangelista-Profeta, em sua Primeira Epístola, 4:8. A Caridade é
o divino sentimento que nos mantém vivos. Por toda a existência,
mormente na hora da dor, ao invés de lamentações, não nos esqueçamos dela e a pratiquemos
com devoção. Trata-se de um grande medicamento para a Alma.

O homem da
rua tem muito
a ensinar às
suas elites
O saudoso fundador da Legião da Boa Vontade, Alziro Zarur (1914-1979), poetizou, com
esta máxima, uma verdade flagrante: “A vibração do ódio destrói o corpo humano, que foi feito
para vibrar na Lei do Amor”.
A Caridade é a prova do poder do Espírito de construir
promissoras épocas para os cidadãos de todo o planeta. Não
há maior inspiração para a boa

política do que ela.
Absurdo?! O tempo
mostrará que não. Aliás, já está mostrando.
Essa ignorância,
tantas vezes sofisticada,
acerca de seu abrangente valor pode mostrarse arrogante a respeito
do significado lato sensu da Caridade e de sua
eficiência na vida cotidiana de homens, povos e nações. Esse desconhecimento tem redundado nos
tropeços de muita ideologia que
intentou — com resultados aquém
dos prometidos — corrigir a conjuntura de miséria abjeta, que
massacra populações imensas. E,
ao me reportar à miséria, não falo
apenas de penúria social, mas espiritual, moral, mental, do intelecto. A observação dos padecimentos humanos, quando à distância,
pode levar alguém a erigir uma
quimera, apesar de sua grande
erudição. Isso, por falta daquela
sabedoria comum aos mais simples, alcançada na peleja do labor
constante, para usufruir de condições mínimas de vida, diante dos
embates do dia a dia, a fim de, por
exemplo, sustentar a família. A teoria, na prática, nem sempre é a
mesma coisa, pois a todo instante
se é afrontado por fatos repentinos. A sabedoria que vem dos milênios irá revelando que, ao patrimônio acadêmico, deve juntar-se
a instrução suprema nascida do
aprendizado do sofrimento das
multidões. O homem da rua tem
muito a ensinar às suas elites.
———
José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor;
paivanetto@lbv.org.br
— www.boavontade.com
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A PEOESP

I RACEMÁPOLIS

Abaixo-assinado on-line é contra
o desmantelamento da educação

Centro de Lazer terá Mostra
de Cultura Afro-Brasileira
Divulgação

Bebel chega a ser barrada e agredida ao entrar na Secretaria Estadual da
Educação; documento é contra desmantelamento da educação e do EJA
A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo), a
deputada estadual Professora Bebel (PT) lançou oficialmente nesta
quinta (18) uma campanha contra as medidas do governador
João Doria (PSDB) de desmantelamento da educação pública no
Estado de São Paulo, de fechar
escolas no período noturno, prejudicando diretamente os alunos
do EJA (Ensino de Jovens e Adultos). O lançamento oficial da campanha, marcado por encontro promovido pela Apeoesp na Casa do
Professor, em São Paulo, em frente à Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo, para discutir a situação dos Centros Estaduais de Jovens e Adultos (Ceejas) e
que terá ato público no período da
tarde, em Piracicaba, na frente ao
CEEJA “Professor Antonio José
Falcone”, que funciona em prédio ao lado da Escola Paula Souza, na rua do Rosário, 272, a partir das 16 horas, consiste também
na coleta de assinaturas para
abaixo-assinado repudiando a
medida do governo estadual. A
assinatura pode ser feita pelos links

E SCOLA

DO

http://www.apeoespcadastro.
org.br/APW30/w_enquetes/
enquete.php?id=77 e http://
cadastro.professorabebel.com.br/
abaixo-assinado-ceeja .
Bebel destaca que a Resolução 119/2021, da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) trouxe novos problemas, como a redução do currículo, da carga horária e a ameaça de fechamento de Ceejas, em
razão da ausência de demanda.
Diante disso, o Conselho Estadual de Representantes da Apeoesp,
decidiu que as subsedes da entidade, como a de Piracicaba, devem realizar busca ativa, registrar a demanda e encaminhar
para as Diretorias de Ensino, exigindo atendimento dos alunos
que querem estudar. “No caso de
haver recusa por parte das Diretorias Regionais de Ensino, a
situação deve ser denunciada
ao Ministério Público/GEDUC”,
diz a líder dos professores.
BARRADA E AGREDIDA
– Durante o ato, segurança da Secretaria da Educação tentou barrar e até agrediu a deputada estadual Professora Bebel que tentava

Divulgação

Apresentação será domingo (21), a partir das 11h, no Centro
de Lazer do Trabalhador João Denardi, em Iracemápolis

Segurança da Secretaria Estadual da Educação chega a agredir
a deputada Bebel ao tentar impedir a sua entrada no prédio

entrar no prédio para levar a posição da Apeoesp contra o desmantelamento da educação pública no
Estado de São Paulo. “Vergonhosamente tentaram me impedir,
apesar de ser deputada eleita pelo
povo e presidenta do maior sindicato da América Latina, de entrar
na sede da Secretaria da Educação. Essa é a natureza autoritária
do secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, e do governa-

dor Doria. Não me curvei diante
da postura deste governo e acabei
entrando no prédio, exercendo
minha prerrogativa parlamentar, e acabei sendo recebida, depois de muita pressão, pelo coordenador pedagógico, Caetano
Siqueira. Vou encaminhar, por
ofício, todas as demandas da Educação de Jovens e Adultos, ensino
noturno e direitos educacionais
das comunidades”, diz Bebel.

L EGISLA
TIV
O
EGISLATIV
TIVO

Roda de conversa debate a “ideologia de gênero"
A Escola do Legislativo da
Câmara Municipal promoveu
nesta quinta-feira (18), uma roda
de conversa sobre o tema "A ameaça da ideologia de gênero". Com
direito a certificado de participação, o evento aconteceu no formato on-line, via Zoom, e teve
transmissão simultânea pelo canal da Escola no YouTube.
O encontro teve por objetivo
questionar se, de fato, existe uma
ideologia de gênero, além de diferenciar gênero, identidade de gênero e orientação sexual. A atividade teve como facilitadoras Célia Regina Rossi, professora associada do Departamento de
Educação (área de Psicologia) do
IB/UNESP, campus Rio Claro, e
Érica Augustini, graduada em
Pedagogia com habilitação em
administração escolar e séries iniciais do ensino fundamental.
A roda de conversa foi mediada por Heliani Berlato, professora no departamento de Economia,
Administração e Sociologia da
Universidade de São Paulo, Campus Luiz de Queiroz - Esalq/USP,
que é livre docência pela Universidade de São Paulo e doutora em
Administração, na linha de Gestão de Pessoas, pela Universidade
de São Paulo - FEA/USP (2011).
A vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo
‘A Cidade É Sua’, diretora da
Escola do Legislativo, também
participou da atividade.
No dicionário, Célia Regina

ressaltou que a palavra gênero
é definida por um conjunto de
seres ou objetos que possuem a
mesma origem ou que se
acham ligados pela similitude de
uma ou mais particularidades.
De acordo com Érica Augustini, isso faz com que consideremos que na escola ou no currículo, o gênero é uma palavra muito
ampla e que remete a vários conjuntos de objetos e seres e que não
se restringem apenas aos temas
relacionados à sexualidade. “Dessa forma, é importante refletirmos
sobre quais gêneros estamos falando e nos reportando”, disse.
Na identidade de gênero, Érica explica que se trata de como a
pessoa se identifica e se percebe
diante do mundo. Entre elas podem estar o gênero masculino, feminino, transgênero, gênero neutro, não-binário, agênero, pangênero, genderqueer e two-spirit.
Segundo Célia Regina, para
as ciências sociais, o gênero significa uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado.
“Temos que pensar que muitas
pessoas são violentadas por terem uma identidade diferente
daquela que achamos ser a ideal
e não existe ideal. A maneira
como as pessoas se identificam
não é problema nosso”, pontuou.
Por definição, Érica Augustini apontou que no dicionário de
política, a palavra ideologia pode
ter dois significados: O primeiro é
próximo do sentido negativo, ad-

A

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é a
entidade que possui legitimidade e atribuição constitucional
para representar a todos os advogados e
advogadas no nosso
país e é por isso que sua gestão
exige de seus representantes mais
do que é exigido dos gestores de
qualquer outro órgão de classe.
A OAB-SP foi fundada em
janeiro de 1932 e representa mais
de 450 mil advogados e advogadas somente no Estado de São
Paulo e a nossa Subseção piracicabana foi criada logo em seguida em março do mesmo ano, sendo a 8ª instalada além da capital e hoje representa algo em torno de 2.700 profissionais nas cidades de Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho e Charqueada.
Contudo, em eu pese sua importância histórica e sua relevância social que no passado elevou a
OAB, como indispensável à admi-

nistração da justiça, vimos nos últimos anos a
entidade perder espaço
e os advogados e advogadas viram seus serviços serem transferidos
para cartórios e órgãos
da administração pública, deixando a margem o exercício profissional da advocacia.
Os advogados e advogadas
revidaram com indiferença toda
inexpressão, ineficiência, segregação e exclusivismo que a entidade adotou nos últimos anos.
Hoje, para grande parte da advocacia, a OAB é apenas um carnê caríssimo que deve ser pago
a fim de exercer a advocacia.
A postura de segregar adotada pelas últimas gestões da OAB
diverge dos princípios de democracia e inclusão sobre os quais a entidade foi fundada e por este motivo é tão necessária a mudança.
Importante dizer que, até
mesmo para advogados interessados em conhecer mais sobre a OAB
e entender como a entidade funciona na prática, para além do que

dariedade, que estará com uma
área de alimentação com vendas
de comidas típicas no salão.
Para esse evento, o setor conta com dois projetos contemplados
pelo edital da Lei Aldir Blanc 2021:
a exposição das obras Ancestralidade do Negro da artista visionária Daiane Amorim na categoria
de Artes Visuais e a Mostra Cultural: Capoeira e Educação do
Grupo Abadá Capoeira na categoria de Cultura Popular e regional.
SEGUE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 11h00 Oficina aberta de Maracatu e
apresentação do Grupo de Maracatu com a presença de Mestre Hugo Leonardo do Recife e
Filhos da Nação; 13h30 - Apresentação do Grupo Abadá Capoeira de Iracemápolis com aula
aberta; Exposição “Ancestralidade do Negro” com obras da artista visionária iracemapolense
Daiane Amorim; Exposição de
suculentas com o “Quintal das
Suculentas” de Iracemápolis;
Área de alimentação com pratos
típicos como Baião de Dois.

Reprodução/Internet

F ERIADO

Funcionamento da cidade

Evento foi promovido no formato on-line pela Escola do Legislativo

vindo da discussão atual e que
equivale a “falsa crença”, impacta
sobretudo por convicções políticas;
já o segundo fala sobre um conjunto de ideias e valores que nos
auxiliam a enxergar a realidade.
No conceito sociológico, “ideologia de gênero” foi o termo elaborado com o intuito de compreender e criticar os processos de
naturalização das relações de gênero, a subordinação das mulheres e a assimetria de poder e de

acesso aos recursos por parte das
mulheres em relação aos homens.
Célia Regina ressaltou que os
países mais desenvolvidos no
mundo discutem gênero nas escolas. Segundo ela, discutir gênero e sexualidade, prevenção à
IST’s (Infecções Sexualmente
Transmissíveis) é algo necessário. “Além desse respeito, nos
países que discutem esses temas,
existe um índice de violência e
morte quase zero", completou.

Por dentro da OAB
Vivian Previde

No próximo domingo (21),
o Centro de Lazer do Trabalhador João Denardi, em Iracemápolis, recebe a “Mostra de Cultura Afro-Brasileira”. O evento
tem início às 11h e faz parte das
atividades do Mês da Consciência Negra realizado pela Coordenadoria de Ação Cultural.
Uma das atrações será a vinda do Mestre Hugo da Nação de
Maracatu Leão da Campina, fundada pelos integrantes do Centro
Leão do Norte de Cultura Popular da cidade de Recife situada
na comunidade dos Coelhos.
Para a diretora do setor,
Dalila Lamontagna Mouro, essa
será mais uma oportunidade de
apresentar mais sobre a riqueza da cultura Afro-Brasileira.
“Assim como já fizemos na Biblioteca Municipal, no último
dia 6, esse também será um
evento que irá agregar muito
aprendizado. Toda população
está convidada a participar desse dia especial”, convida Dalila.
O evento também tem
apoio do Fundo Social de Soli-

Vamos abrir
a caixa preta
da OAB!
consta do estatuto da advocacia
Lei 8.906-94, o acesso a informações é complexo e confuso. Os critérios adotados para que determinados causídicos sejam aceitos em comissões temáticas, indicados à cargos dos quais a OAB
participa, sejam convidados para
eventos, etc, é de fato um mistério.
A prestação de contas da entidade é outro tema sensível que
merece reflexão. Todos os advogados e advogadas são obrigados a pagarem anuidade (digase de passagem, das mais caras
entre as profissões regulamentadas) para exercer sua profissão
e a contrapartida é ínfima. Quanto, como e onde são investidos
os valores arrecadados é absolutamente obscuro. O site da OABSP até apresenta um “portal da
transparência” que é ininteligível
e não obedece aos princípios da
publicidade e transparência, aplicados à administração pública.

O tamanho da incoerência
institucional e a desconexão com
os anseios da categoria são evidentes quando temos que para a entidade que é guardiã da democracia
e constitucionalmente indispensável à administração da justiça, para
seu cargo de maior expressão e
relevância (presidência nacional), pratica eleições indiretas.
Há necessidade de conduzirmos a OAB para o século XXI, lutaremos para enquadrá-la nos pilares que firmam o estado democrático de direito, recuperando seu
respeito e protagonismo. Enfim,
vamos abrir a caixa preta da OAB
para entregá-la com modernidade, transparência, democracia a
representatividade à advocacia!
Assim, no dia 25 próximo,
contamos com você advogado
e advogada para juntos mudarmos a OAB. Em Piracicaba, é chapa 10082 e em SP 14!
Confira propostas no site
www.oabsuavozsuavez.com.br
———
Vivian Previde, advogada, candidata à presidência da OAB Piracicaba

Confira o funcionamento
da cidade sábado, 20, feriado
do Dia da Consciência Negra,
pode sofrer alterações.
Prefeitura de Piracicaba
– fechada
Câmara de Vereadores fechada
Ipasp – fechado
Poupatempo Municipal –
fechado
Detran e Poupatempo Estadual - fechados
Bancos – fechados
Transporte público - As
linhas operam com horários
de sábado, exceto as linhas
507- Parque Automotivo e
505-Uninorte, que operam
em horários especiais. A loja
da TUPi estará fechada
Coleta de lixo domiciliar –
Funciona normalmente nos dias
estabelecidos para cada bairro/rua
Comércio – As lojas de rua e
corredores comerciais funcionarão das 9h às 16h. Os estabelecimentos do Shopping Piracicaba
abrem das 12h às 20h e os supermercados têm escala própria
Saúde — Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) Piracicamirim funciona 24h (só recebe pacientes com Covid-19); UPAs
(Unidades de Pronto Atendimento) e COT (Central de Ortopedia e Traumatologia) funcionam 24h. SAMU atende normalmente pelo telefone 192. UBSs (Unidades Básica de Saúde), CRABs
(Centros de Referência da Atenção Básica) e USFs (Unidades de
Saúde da Família) - fechadas

Varejões Municipais —
Varejão Municipal Piracicamirim das 5h às 11h; Varejão
Municipal Central, das 5h às
12h; Varejão Municipal Paulista, das 6h às 19h30 e feira
livre Alemães, das 6h às 12h
Mercado Municipal - das
6h às 13h
Zoológico e Paraíso da
Criança - abertos
Parques Públicos - Estação
da Paulista, das 6h às 20h;
Parque do Engenho Central,
das 6h às 18h e Piracicamirim, das 6h às 20h
Museu da Água e Aquário
Municipal - Abertos das 9h
às 17h
Casarão do Turismo - aberto das 9h30 às 17h30
Elevador Alto do Mirante
- fechado
Pedalinho - fechado
Trenzinho Turístico (em
frente ao Casarão do Turismo)
- funciona das 10h às 18h.
Feira de Artesanato na Rua do
Porto - funciona das 10h às 18h
Casa do Artesão no Engenho Central - funciona das
10h às 18h
Pelotão Ambiental – 34261996 (24 horas)
Defesa Civil (199) - 24 horas
Polícia Militar (190) – 24 horas
Polícia Civil (197) – 24 horas
Guarda Civil (153) –24 horas
Corpo de Bombeiros (193)
– 24 horas
Polícia Rodoviária (34242872) – 24 horas
CPFL (0800-0101010 – 24 horas

A RTICULANDO U TOPIAS

Sesc Piracicaba inicia neste
sábado 21 dias de ativismo
Entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro, o público
poderá conferir nas redes (Instagram, YouTube e Facebook) do
Sesc Piracicaba, conteúdos diários como debates, oficinas, lives e atividades artísticas, com
a participação de ativistas que
lutam pela emancipação das diferentes opressões estruturais,
durante o projeto “Articulando
Utopias – 21 dias de Ativismo”.
A iniciativa faz alusão ao
evento “16 dias de ativismo pelo
fim da violência contra as mulhe-

res” criado em 1991 que acontece
anualmente em 156 países. A mobilização educativa luta pela erradicação desse tipo de violência e
pela garantia dos direitos das
mulheres e mobiliza, localmente,
todas as iniciativas da sociedade civil de Piracicaba e região que
estão envolvidas no projeto Articulando Utopias, que aconteceu durante todo o ano de 2021.
SERVIÇO
Programação completa: https:
//bit.ly/articulando21dias
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Estrutura do píer do passeio
será aproveitada parcialmente

DO

P ORTO

Sem proteção, bocas de lobo
oferecem risco a pedestres
Divulgação

Laudo técnico apontou que cerca de 40% da estrutura de aço não foi
comprometida em incêndio criminoso, ocorrido em julho passado
Após laudo técnico, a Secretaria Municipal de Obras (Semob)
constatou que aproveitará cerca
de 40% da estrutura de aço do
píer municipal onde é oferecido o
passeio de barco, na avenida Beira Rio. A estrutura foi alvo de
incêndio criminoso em julho.
Com base no laudo, a Semob
vai concluir a documentação técnica e enviar, na próxima sema-

na, o material à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) para iniciar os trâmites
para contratação de empresa interessada na execução do serviço.
Segundo Paulo Ferreira,
secretário de Obras, a Administração entende a importância deste equipamento e a urgência em recuperá-lo, por se

tratar de um dos principais
pontos turísticos de Piracicaba.
“Temos que esgotar todas as
possibilidades para se obter o
melhor custo beneficio e cumprir
com os princípios da administração pública, seguindo todos
os trâmites legais na contratação destes serviços”, ressaltou.
CRIME - O píer municipal foi alvo de incêndio crimi-

noso na madrugada do dia 22/
07. A Prefeitura Municipal registrou um Boletim de Ocorrência para apuração do caso.
Desde então, o embarque do
tradicional passeio de barco
tem sido realizado de maneira
provisória em estrutura montada na rampa do largo dos
Pescadores, aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h.

C OMPLEXO A QUÁTICO

Prefeitura de Piracicaba notifica empresa
A Prefeitura de Piracicaba
notificou pela terceira vez a Spalla
Engenharia Eireli, empresa responsável pela reforma do Complexo Aquático Dr. Samuel de
Castro Neves, por problemas apresentados nas obras realizadas no
espaço, que abriga as piscinas municipais. A decisão foi tomada,
quarta (17), após visita técnica ao
local e reforça o compromisso da
Administração de fiscalizar e fazer cumprir todos os itens contratados para que as obras sejam
entregues com qualidade e eficiência. A vistoria contou com as
presenças do engenheiro da Prefeitura, Werner Bassinello, do engenheiro responsável pela obra,
Luan Vieira Moraes, da assessora da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), Natalia Bassan, e de Benedito Melega, chefe da divisão de
Suporte Operacional da Pasta.
O último relatório elaborado
pela Prefeitura aponta que os filtros que haviam sido instalados
não eram compatíveis aos especificados em contrato, além de um
movimento estrutural na piscina
que gerou a soltura de pisos.

Também foi identificado um vazamento após o enchimento da
piscina de 12,5×25 metros (437 mil
litros), que será utilizada especialmente para aulas de hidroginástica. A piscina semiolímpica
(25×25 metros), que poderá receber competições oficiais, além de
atividades de iniciação e treinamentos, não foi enchida devido
às trincas apresentadas em alguns pisos. A Prefeitura solicita
ainda ajustes de acabamento.
A empresa responsável pela
obra se comprometeu a sanar todos os problemas apontados até
a próxima segunda-feira, 22/11.
Na sequência, terá início o enchimento da piscina semiolímpica, que comporta 875 mil litros,
para a realização de novos testes. O processo deve demorar
aproximadamente 20 dias e será
feito com mangueiras para evitar problemas com o abastecimento de água na região. "Nós
precisamos realizar os testes para
evitar novas complicações. A partir dessas avaliações, notificamos
pela terceira vez a empresa, que
não se eximiu de sanar os problemas", afirmou Bassinello.

"Listamos os pontos que
mais precisam de atenção e na
próxima segunda-feira, no mais
tardar, devemos finalizar tudo
para a entrega final. Identificamos um pequeno vazamento na
piscina de hidroginástica que foi
gerado pelo encontro entre a nova
laje e a estrutura antiga da piscina, mas são coisas que conseguimos resolver. Os novos filtros serão instalados e depois que a Prefeitura encher, faremos os novos
testes. São coisas pontuais que
conseguiremos sanar rapidamente", garantiu Luan Vieira Moraes, representante da Spalla Engenharia Eireli na visita técnica e
engenheiro responsável pela obra.
"Fizemos a opção técnica de
não encher a piscina semiolímpica antes de resolver as pendências. Cabe ressaltar também que a
Prefeitura não pagou a última
parcela do contrato. Isso além da
garantia que a empresa dá, o que
corresponde a 5% do valor da
obra depois do recebimento provisório. São duas garantias que
temos", disse Bassinello. A Prefeitura de Piracicaba já pagou cerca de 93% do total, o que equivale

ao acumulado de R$ 1.204.752,11,
restando pagar R$ 87.881,37. A
reforma do Complexo Aquático
começou em julho do ano passado e custará R$ 1.292.633,48.
Inaugurado em 1976, o espaço foi
fechado em julho de 2018, quando apresentava vazamentos de
125 metros cúbicos por dia.
PREVISÃO - A nova previsão para conclusão da obra é
para a segunda quinzena de dezembro, com a inauguração do
espaço em janeiro de 2022. No
local, serão desenvolvidas as atividades referentes aos programas da Selam, como o PAM (Programa de Atividades Motoras) e
o PDB (Programa Desporto de
Base), com aulas de natação, hidroginástica e demais atividades
aquáticas. O PDB é destinado
para crianças e adolescentes de
7 a 17 anos de idade; o PAM atende pessoas com idade acima de
18 anos. No momento, as modalidades estão sendo realizadas na
AFPMP (Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba) e no Clube Cristóvão Colombo. Novas inscrições devem ser
abertas no início do próximo ano.

A preocupação é com quatro bocas e uma caixa de inspeção

Há pelo menos um mês, quatro bocas de lobo e uma caixa de
inspeção, localizadas na Rua do
Porto, um dos principais pontos
turísticos de Piracicaba estão sem
qualquer proteção, oferecendo
risco de acidentes a pedestres.
A constatação foi feita pelo
vereador Pedro Kawai (PSDB),
depois de ter recebido a denúncia e algumas fotos tiradas no local, por uma pessoa
que preferiu não se identificar.
De acordo com o parlamentar, há,no mínimo, duas possibilidades que podem justificar a situação: “ou se trata de um ato
de vandalismo, ou a prefeitura

pode estar realizando uma manutenção nas grades”, observou.
Seja qual for o motivo, Kawai
afirma que “a prefeitura poderiasinalizar os locais para evitar
acidentes”. Ele já protocolou a
indicação nº 3953/2021, recomendando ações preventivas.
O vereador lembrou que aumentou a frequência de pessoas que
circulam pela Rua do Porto, depois
que a Prefeitura fechou o Parque,
sob a alegação de conter a infestação de carrapatos no local. “Já que
as caminhadas não podem mais ser
feitas no Parque, que seja garantida a segurança das pessoas que praticam essa atividade”, concluiu.

S AÚDE

Alex de Madureira recebe
representantes dos ACS
Aldo Guimarães

ENGENHO C ENTRAL

Exposição Clickinn Viagens pode ser vista até domingo
A mostra Clickinn Viagens,
com fotografias de Tadeu Fessel
e amigos, pode ser vista até domingo (21), no Armazém 14 no
Parque do Engenho Central.
A exposição tem como tema
as viagens e seu poder de transformar destinos, com imagens
captadas em vários lugares do
planeta, pelas lentes de Tadeu
Fessel, Edson Vandeira, Thomas Fessel e Pedro Dinucci. A
sensibilidade dos artistas consegue, com olhares únicos, converter as imagens em inspiração, estabelecendo uma maior

experiência para quem as observa. “Gostaria de convidá-los
para esses últimos dias de exposição. Foi uma experiência
incrível esse tempo que estivemos no Armazem 14 do Engenho Central. Pudemos apresentar nossos trabalhos, contar
nossas histórias e conhecer novos públicos”, disse Fessel.
A exposição tem direção de
produção de Luis Fernando
Guerra e a direção de arte e curadoria de Tadeu Fessel, com
realização da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac).
Divulgação

Clickinn Viagens - Exposição de Fotografias de Tadeu
Fessel & Amigos no Armazem 14 do Engenho Central

Sobre os fotógrafos
TADEU FESSEL - Formado em fotojornalismo e fotografia comercial, em 1966, em
Nova York, atuou nas principais editoras, agências de
publicidade e empresas,
como Mitsubishi Motors, Polenghi, Petrobrás, Lupo, Vulcabrás, NG Metalúrgica, entre outras. Fotografou para a
Editora Abril de 1968 até o
início da década de 1990. Foi
escolhido para fotografar a
primeira capa brasileira da
Nova (Cosmopolitan). Hoje
concentra seu trabalho em
temas ligados à natureza e a
projetos também nas áreas
de arquitetura, fotografia industrial e automobilismo. Foi
também fotógrafo oficial por
oito anos do Rally dos Sertões e por sete anos das
competições da Mitsubishi.
EDSON VANDEIRA –
Nascido em São Paulo em
1989, aos 19 anos passou a
praticar o montanhismo e a
escalada, desde então se in-

teressou pelo mundo da fotografia. Escalou as principais montanhas do Brasil e
partiu para a exploração da
Cordilheira dos Andes. Em
2010 conquistou o monte do
Aconcágua, com 6.962 metros e, em 2015, o Mont Blanc,
nos alpes entre França e Itália. No Brasil, é representado pela National Geographic
image collection (EUA).
THOMAS FESSEL - Fotógrafo, produtor-executivo
da Expo Viagens, é formado pela Escola de Comunicação e Artes da USP.
PEDRO DINUCCI - Aos 15
anos herdou de seu avô sua
primeira câmera, uma Leica
M3, e sua primeira fotografia
foi de um vendedor de artes e
livros antigos que fazia ponto
na praça Buenos Aires, em
São Paulo. Ao mudar-se para
Londres, em 2016, começou a
fotografar com mais regularidade, e agora, após muitas viagens, expõe pela primeira vez.

A LIMENTOS

Cardápio de famílias está baseado na alta
Cada vez mais os consumidores brasileiros têm sentido
no bolso o aumento dos alimentos na hora de fazer as
compras. A alta da inflação
mudou o prato e colocou famílias à beira da fome. Segundo
estudo divulgado pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em setembro deste
ano, o Indicador de Inflação por
Faixa de Renda apontou que a
inflação continua maior para as
famílias que possuem menor
renda (0,91%,), enquanto as fa-

míliasde renda mais alta a variação é mais amena (0,78%).
O cardápio da família é construído ou formadocom o que podem comprar e,com o que não subiu de preço entre um mês e outro. Àqueles que se encontram em
situação de insegurança alimentar, falta-lhes o alimento básico.
A solidariedade muitas vezes é a
única forma para se manterem.
Sob o slogan“ um Brasil que
se alimenta e outro que não”, a
Legião da Boa Vontade está mobilizando doações com sua tradicio-

nal campanha Natal Permanente
da LBV — Jesus, o Pão Nosso de
cada dia!.Além de todo o trabalho que realiza ao longo do ano,
a Instituição promove essa iniciativa com o objetivo de fortalecer esse espírito de Solidariedade e angariar doações em prol de
quem mais precisa, proporcionando um Natal mais digno e feliz.
A meta é entregar 50 mil
cestas de alimentos não perecíveis em 226 cidades brasileiras,
as quais vão beneficiar famílias em vulnerabilidade social e

em risco alimentar atendidas
nos serviços e programas socioeducacionais da Instituição e
também famílias assistidas por
organizações parcerias da LBV.
Você pode doar os itens que
compõem a cesta ou o valor que
puder. Celebrar o Natal é também
ajudar quem mais precisa. Faça
doações via transferência bancária pelo PIX: e-mail: pix@lbv.
org.br. Ou, se preferir, leve sua
doação na LBV mais próxima.
Outras informações você confere
no site: www.lbv.org.br/enderecos.

A visita aconteceu na quarta-feira (17)

O deputado Alex de Madureira recebeu em seu gabinete, na tarde de quarta (17), o presidente do
Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde de Piracicaba e Região, Domingos Sávio. O encontrotratou sobre as demandas dessa
categoria e foi acompanhado pelo
comerciante Abner Carlos Rocha.
“O Agente Comunitário de
Saúde é um entre os variados
profissionais que compõem a
equipe multiprofissional nos serviços de atenção básica à saúde
e desenvolve ações de promoção
e prevenção de doenças, tendo
como foco as atividades educativas, em domicílios e coletividades, sempre na área da saúde”,
explicou Alex de Madureira.
O ACS é o profissional que realiza a integração dos serviços de
saúde da atenção básica com a
comunidade. “O agente comunitário de saúde tem um papel mui-

to importante no acolhimento,
pois é membro da equipe que faz
parte da comunidade, o que permite a criação de vínculos mais
facilmente, propiciando o contato
direto com a equipe. Temos muito
o que aprender com eles”, observou o deputado estadual e Coordenador de Projetos Parlamentares da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp).
SOBRE OS AGENTES —
O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) buscar alternativas para melhorar
as condições de saúde das comunidades onde atua. Atualmente, a profissão de agente
comunitário de saúde (ACS) é
uma das mais estudadas pelas
universidades de todo o País.
Isso pelo fato de os ACS transitarem por ambos os espaços –
governo e comunidade – e intermediarem essa interlocução.
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F ALCONE

Professores e
alunos protestam
Divulgação

SANGUE

Hemonúcleo quer ampliar busca de
voluntários na Semana do Doador
A doação, preferencialmente, deve ser agendada por meio do site https://agendamento.
hemocentro.unicamp.br/.; coleta acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h

Professores, alunos e dirigentes da Apeoesp protestaram mesmo
debaixo de chuva contra o desmantelamento do EJA-CEEJA

Com apoio da subsede de
Piracicaba da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo),
professores e alunos do CEEJA
que (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos) “Professor Antonio José Falcone”,
protestaram nesta tarde de
quinta (18) contra o desmantelamento do programa pelo governo do Estado de São Paulo,
que atingirá centenas de alunos
de Piracicaba e região e provocará a demissão de professores.
A manifestação foi realizada,
apesar da chuva forte, na frente do prédio do CEEJA, que funciona na rua Rosário, 272, com
os manifestantes carregando
faixas em protesto contra a medida do governo estadual, com
o intuito de chamar a atenção
da sociedade para esta medida
tomada pelo secretário estadual da Educação, Rossieli Soares.
A diretora estadual da Apeoesp, Leonor Peres, acompanhada de conselheiros da entidade,
esteve ajudando a engrossar a
manifestação em que professores
temem perder o trabalho em função da Resolução 119/2021, da

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP),
que reduz o currículo, a carga
horária e a ameaça de fechamento de CEEJAS, com alegação de
que há ausência de demanda.
O Falcone é um dos 49
CEEJA´s no Estado de São Paulo
e atualmente tem cerca 2.400 alunos matriculados, de Piracicaba e
de diversas cidades da região,
como Saltinho, Rio das Pedras,
Charqueada e até Rio Claro. Para
Leonor Peres, a medida do governo demonstra unicamente o
interesse em “enxugar máquina”, apesar de haver demanda,
sim, na unidade de Piracicaba.
A presidente da entidade, a
deputada estadual Professora
Bebel (PT) diz que o CEEJA 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”. Justamente por entender a importância da
educação de jovens e adultos,
manifestações semelhantes a realizada em Piracicaba também
foram organizadas pela Apeoesp
em diversas regiões do Estado.

Ampliar a doação de sangue
na cidade, sensibilizando novos
doadores. Esse é o objetivo da campanha realizada pelo Hemonúclelo de Piracicaba entre os dias 22 e
27 de novembro, que remete ao Dia
Nacional do Doador de Sangue,
comemorado na quinta-feira (25).
Ainda seguindo protocolos sanitários decorrentes da pandemia da
Covid-19, a doação, preferencialmente, deve ser agendada por meio
do site https://agendamento.
hemocentro.unicamp.br/. A coleta acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, cerca
de 1,6% da população doa sangue
– 16 a cada mil habitantes. Embora o percentual fique dentro dos
parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS) – de pelo
menos 1% da população – os hemocentros de todo o país tem trabalhado para aumentar o número de doadores, principalmente,
neste momento de pandemia.
“A última semana de novembro é oficialmente a semana nacional do doador voluntário de sangue. O evento tem o intuito de reforçar o estoque técnico para atendimento da demanda transfusional de dezembro, que é um mês
festivo, de férias e, que, normalmente, registra-se redução no
comparecimento de voluntários.
Por isso, contamos com o apoio de
todos os piracicabanos”, destaca
Luciana Sacheto Bueno, assistente
social do Hemonúcleo Piracicaba.
Para Filemon Silvano, secretário de Saúde, a ação é uma forma

Marcelo Germano

Preocupação com estoques de sangue é maior nos meses festivos

de colaborar com o atendimento de
saúde prestado pelos hospitais da
cidade. “O Hemonúcleo faz um trabalho excelente na cidade e precisa
de todo o apoio possível, por isso
convidamos os piracicabanos a participar desta ação. É um ato solidário que salva vidas. Por isso reforço que esta nova companha vem
em boa hora, principalmente pela
questão da pandemia da Covid-19,
que reduziu o número de doações.
Participem”, convida o secretário.
É importante lembrar que a
doação é 100% voluntária e beneficia qualquer pessoa, independentemente de parentesco com o
doador. O sangue é essencial
para os atendimentos de urgência, realização de cirurgias de

grande porte e tratamento de
pessoas com doenças crônicas,
como a doença falciforme e a talassemia, além de doenças oncológicas variadas que, frequentemente, necessitam de transfusão.
Segundo Luciana, o sangue é
essencial à vida e não pode ser
substituído. “Portanto, doar é uma
atitude de educação, amor e cidadania. Ao realizar uma doação de
sangue, você está ajudando pelo
menos três pacientes que necessitam de transfusão. A doação, respeitando os critérios técnicos, não
acarreta nenhum risco para o
doador e todo processo para a
doação, que inclui cadastro, prétriagem, triagem e coleta, leva
menos de 80 minutos”, diz.

A assistente social lembra
que a demanda de transfusões
pelos hospitais se mantém, independentemente da pandemia. “E, além das cirurgias de
emergência, há os atendimentos devido a acidentes de trânsito e de trabalho, violência
urbana, oncologia, entre outros. Portanto, é fundamental que as pessoas realizem
esse ato tão importante para
salvar vidas”, reforça Luciana.
O Hemonúcleo de Piracicaba
está na rua Silva Jardim, 1.700
(antigo prédio do Saúde Inteligente, dentro do complexo da Santa
Casa de Misericórdia de Piracicaba). Informações pelos telefones
(19) 3422-2019 ou 0800-722-8432.

E NCONTRO

S ELAM

Adolpho reúne-se com Aline,
secretária da Cultura de SP

1º Caipirandando terá percurso de 17 km

Divulgação

Adolpho Queiroz, Du Altimari, Lucia Helena Silveira e Aline Torres

Na manhã de quarta (17), o
secretário municipal da Ação Cultural (Semac), Adolpho Queiroz, se
reuniu com a secretária da Cultura da cidade de São Paulo, Aline
Torres. A pauta do encontro foi o
Salão Internacional de Humor de
Piracicaba. Participaram, também,
da reunião, Lucia Helena Silveira, assessora de Políticas Públicas do Centro Cultural e Política
Negra de Piracicaba, e Du Altimari, ex-prefeito de Rio Claro.
De acordo com Queiroz, foi
apresentado à secretária da Cultural da capital a história e trajetória do Salão de Humor piracicabano. O objetivo é oferecer a experiência e material da exposição piracicabana, uma das maiores do
mundo na área do humor gráfico,
para um evento similar na capital.
Ainda segundo o secretário,
Aline Torres tem, entre seus obje-

tivos para os próximos anos, estabelecer uma maior aproximação
com artistas das várias linguagens, como música, teatro, cinema e quer incluir o humor gráfico e o circo no rol de seus interlocutores. A secretária, no momento, prioriza o planejamento
do Réveillon na avenida Paulista e o aniversário da cidade de
São Paulo, no dia 25/01/2022.
“A ideia foi muito bem recebida pela secretária, que se comprometeu a fazer um estudo com sua
equipe técnica de programação e
marcar uma outra reunião no início de 2022, já com a perspectiva
de realização de uma edição do
Salão de Humor”, explicou Queiroz, que convidou Aline para visitar o Parque do Engenho Central e
conhecer os projetos para sua ocupação no futuro, como o VER de
Museu, a Pinacoteca e a Biblioteca.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), realiza o 1º Caipirandando, evento
gratuito de caminhada e pedal
que é aberto ao público com idade a partir dos 18 anos. A primeira edição, que terá apenas caminhada e um percurso total de
17 km, acontece neste sábado
(20). A concentração está marcada para as 6h no Engenho Central de Piracicaba, em frente ao
barracão que abriga a exposição
do Salão Internacional de Humor. Interessados em participar podem se inscrever e obter

mais informações pelos telefones
(19) 3422-0233 ou 3403-2648.
O trajeto corta a Área de Lazer do Trabalhador e passa pela
avenida dos Marins, em direção
ao bairro Jupiá, antes de uma
pausa de 30 minutos no Pau
d’Alhinho para que os participantes possam utilizar o banheiro, recarregar as garrafas de água e
descansar. Na sequência, serão
mais 8 km em direção ao balneário de Ártemis, onde a caminhada será encerrada - a Selam disponibilizará micro-ônibus para
o retorno ao Engenho Central às
13h. O evento terá o apoio da

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semuttran).
"Nós recomendamos aos participantes que usem tênis confortáveis e macios para a caminhada,
além de roupas leves e protetor
solar. É importante também levar
a alimentação própria para a atividade, como frutas ou barras de
cereais, e garrafas de água para
hidratação. A Selam vai monitorar todo o percurso da caminhada e dará o suporte necessário
para qualquer imprevisto", afirmou o chefe do setor de eventos
da Pasta, Alexandre Nascimento.
Em Ártemis, concluído o tra-

jeto, os participantes terão acesso
à feira de artesanato e poderão
usar o balneário. No local também
serão instaladas barracas para a
venda de cuscuz, pastel e churros.
"Estamos animados com a iniciativa, dividiremos os participantes
em duas turmas de acordo com o
ritmo da caminhada, com dois
professores acompanhando. É
muito importante estar confortável durante o percurso. Essa é a
primeira edição e aguardamos
uma boa presença dos munícipes", completou Mônica Graner,
coordenadora do Programa de
Atividades Motoras da Selam.

E NSINO

Prefeitura oferecerá mais segurança no trânsito das escolas de Artemis
Garantir mais segurança
aos estudantes das escolas de
Artemis no horário de entrada e
saída das aulas e promover campanhas de educação para o trânsito entre pais e moradores é o
trabalho que a Secretaria Municipal de Mobilidade, Trânsito e
Transportes (Semuttran) vai desenvolver em parceria com a comunidade escolar, moradores do
bairro e com apoio do vereador
Josef borges (Solidariedade).
Atendendo solicitação das diretoras das três unidades escolares do distrito, o vereador Josef
Borges e a secretária municipal de
Mobilidade, Trânsito e Transportes, Jane Franco Oliveira, estiveram
no bairro e verificaram as necessidades apontadas pelos diretores e
funcionários das escolas. Eles percorreram a pé todas as ruas Júlio
Quinelato, João Amâncio de Godoy, Dona Amélia Giusti Berreta e
a avenida Fioravante Cenedese.
O pedido de reforço na sinalização viária de solo (horizontal) e
de placas (vertical) já está em estudo pela secretaria e será executado em breve, conforme a secretária. Já outros dispositivos, como
faixas elevadas, mais lombadas,
rotatórias, mudança de direção de
mão, proibição de passagem de
caminhões que sobem a rua Júlio
Quinelato, serão analisadas.

A presença de agentes de
trânsito para orientação nos momentos de entrada e saída dos
alunos, também foi apontada por
professores que participaram da
reunião. “Todos os estudos técnicos serão realizados para melhorar o tráfego de veículos. Também vamos fazer em conjunto
com as escolas e os moradores
uma campanha intensiva para
conscientizar os motoristas. O reforço na sinalização começa ainda neste ano para estar tudo
pronto para o retorno das aulas
em 2022”, afirmou a secretária.
Para o vereador, as melhorias vão beneficiar a todos e melhorar a segurança. No começo
do retorno às aulas neste segundo semestre, uma estudante da
Escola Estadual José Martins de
Toledo foi atropelada em frente
à escola, na rua Júlio Quinelato.
Ela foi socorrida e está bem.
“Agradeço a visita da secretária
que já esteve em Artemis para
um levantamento prévio das necessidades, atendendo meu pedido e retornou agora para receber as demandas das diretoras
das escolas e da comunidade. O
objetivo é evitar os acidentes e
melhorar o tráfego no distrito”.
ESTUDO TÉCNICO - Participaram da reunião com a secretária e o vereador, a vice-dire-

Assessoria parlamentar

Josef Borges acompanhou secretária Jane Oliveira, da Semuttran

tora da EE José Martins de Toledo, Rosemeire de Moraes, o coordenador da escola, Jorge, a diretora da Escola Municipal Décio
Miglioranza, Valquíria Zilio, a
diretora Eliane Gimenez, da Escola Municipal de Educação Infantil Deolinda Cenedese e a presidente da Associação dos Moradores do Distrito de Artemis,
Márcia Cardoso. Também estiveram verificando os problemas das
ruas das escolas, o engenheiro de
trânsito Evandro Sotto e o coordenador de educação para o trânsito Ricardo Piton, da Semuttran.

Além de dispositivos de redução de velocidade no cruzamento das ruas Julio Quinelato
com a João Amâncio de Godoy,
o barulho dos veículos pesados,
caminhões e ônibus foi apontado por Valquíria como um fator
que interfere muito nas aulas
das crianças. Essa demanda
também será avaliada pela secretária Jane, como também a instalação de uma faixa de pedestres
elevada em frente a creche, demanda apresentada por Eliane, mas
que depende da construção de calçada em um terreno particular.
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D IABETES

I DENTIDADE

Oftalmologista fala das
complicações oculares

Escola João Chiarini realiza
3º Encontro Afro-Brasileiro
Assessoria parlamentar

Iniciativa é do Plano Santa Casa Saúde piracicaba e integra a
Semana Mundial do Diabetes; será hoje, a partir das 9 horas
O médico oftalmologista especialista em retina, Anderson
Quinelato, fará live nesta sexta
(19), a partir das 9h, para falar
aos internautas sobre a “Diabetes e suas complicações oculares”. Para acompanhar, basta
acessar a página do Facebook da
Santa Casa de Piracicaba pelo endereço: https://www.facebook.
com/SantaCasaPiracicaba .
O especialista vai falar sobre
os sintomas clínicos da diabetes,
que podem variar dependendo do
tipo da doença; no entanto, de
maneira geral os primeiros sinais
e sintomas da diabetes são cansaço frequente, muita fome, perda de
peso repentina, muita sede, muita
vontade de ir ao banheiro e escurecimento de dobras, como as da
axilas e do pescoço, por exemplo.

Já em sua especialidade, Quinelato vai explicar sobre os sintomas oculares causados pela diabetes e que podem demorar anos
para aparecer. “Daí a importância
das consultas de rotina”, observou. Outro ponto importante que
será abordado é sobre a retinopatia diabética, uma das principais
causas da cegueira e que precisam de controle e tratamento.
A live integra a Semana
Mundial da Diabetes, realizada
pelo plano Santa Casa Saúde Piracicaba. Os eventos relacionados
ao tema começaram na segunda,
16, e encerram-se nesta sexta,
sempre das 9h às 9h30, pela página oficial do Facebook da Santa
Casa de Piracicaba. Após a live
haverá sorteio de uma cesta da
Abbott com produtos Glucerna.

Divulgação

A vereadoras Silvia Morales acompanhou a finalização
do projeto “Mulheres: lutas e conquistas”

O especialista Anderson Quinelato fala, hoje,
em live, sobre os sintomas clínicos da diabete

E SCOLA

Dario Brasil recebe moção por horta sustentável
O professor da escola estadual Dario Brasil, Maurício Generoso, foi homenageado com moção
de aplausos, por iniciativa do vereador Fabrício Polezi (Patriotas),
pela coordenação de uma horta
sustentável na unidade de ensino.
O projeto nasceu por meio
da Eletiva Alimentação Saudável, com o ideal de trazer os alunos próximos à natureza, enfatizando a educação ambiental.
"Foi idealizado com o objetivo
em trazer benefícios psicológicos
e acolhimentos para os alunos
no desenvolvimento desse Projeto Horta, depois de uma longa
pandemia em suas moradias",
justificou o parlamentar.
Polezi abriu a cerimônia dizendo que “é extremamente gratificante visitar a escola e poder conhecer o projeto e entregar essa
justa homenagem”. Salientou que
é “um projeto que promove o contato do estudante com a terra, as
plantas e hortaliças e possibilita

estreitar a sua relação com a natureza e contribuir para a conscientização sobre os impactos das
suas ações no meio de sua convivência escolar”, enfatizou.
"Um dos objetivos da iniciativa é trazer ao aluno um maior
senso de responsabilidade e compromisso, pois eles devem estar
presentes na maioria das etapas
e atividades desenvolvidas na
horta e assim o fizeram, nada
mais justo então que aproveitar
a ocasião para entregar os certificados aos alunos que confere
aos mesmos a conclusão do curso Horta Sustentável e Pedagógica”, complementou o vereador.
“Ficamos emocionados pelo
reconhecimento. A moção de
aplausos nos enche de orgulho e
nos revigora como professores”
disse o docente Mauricio Generoso. Já a diretora Marta Freitas de
Oliveira ressaltou que “o projeto
aconteceu porque houve união
entre o corpo docente e os alunos

Assessoria parlamentar

Homenagem foi entregue pelo vereador Fabricio Polezi (Patriota)

que se envolveram e não mediram esforços para que a horta
sustentável virasse realidade”.
A solenidade contou também com a participação da vicediretora, Nanci Aparecida Costa, da coordenadora geral, Arace-

ly Osana Ferreira, e do professor
corresponsável Maike Mokaibe.
“A escola estadual Dario Brasil está de parabéns, que vocês sirvam de incentivo e que outras escolas possam seguir o exemplo de todos aqui”, finalizou Fabricio Polezi.

Na manhã desta quarta feira
(17) a vereadora Silvia Morales do
Mandato Coletivo “A Cidade É
Sua” (PV) acompanhou a finalização do “Projeto Mulheres: Lutas e
Conquistas” realizado com os alunos do Ensino Fundamental II da
Escola Prof. Dr. João Chiarini.
“Esse é o nosso terceiro encontro. É um resgate de um movimento que iniciou em 2015 com
um ciclo de palestras. Esse encontro é o momento em que os alunos compartilham o resultado
concreto de seus trabalhos ao
longo do ano com o restante da
comunidade escolar, onde mesmo
em meio a pandemia foi possível
levar ao aluno novos saberes além
do currículo, trabalhando a transdisciplinaridade”, explicou a diretora Giane da Silva Escobar. Além
da vereadora Sílvia, 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. Todas 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 das mais distintas áreas fizeram junto com os
alunos suas apresentações sobre o
tema Mulheres, apresentando assuntos que abordavam, por exemplo, a mulher no mundo do trabalho e dados de violência contra a
mulher, enaltecendo o maior número de agressão à mulher negra.
“É muito interessante ver como as
coisas se 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 questões 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.

“A CID
ADE É SUA”
IDADE

P ROGRAMA

Câmara Convida entrevista autora de “Caipira, uni-vos” Mandato coletivo visita
A formação do movimento
operário em Piracicaba, com
suas características marcadas
pela indústria canavieira – que
une o campo e a cidade em sua
cadeia produtiva –, é o destaque do programa Câmara Convida, nesta sexta-feira (19), a
partir do meio-dia, com a entrevista da historiadora Fabiana
Junqueira, autora do livro “Caipira, uni-vos”, da Editora CRV.
Com uma vasta pesquisa em
jornais, processos trabalhistas e
documentos disponíveis em sindicatos, Fabiana destaca a formação dos movimentos da classe trabalhadora na cidade. Se as
sociedades de “socorro mútuo”
ofereceram apoio num período
em que não havia a possibilidade de existir sindicatos, o início
do Século XX foi marcado por
demandas que viriam a forma
CLT (Consolidação das Leis Tra-

balhistas), promulgada em 1943.
O livro tem o prefácio do jornalista Cecílio Elias Neto, referência da imprensa piracicabana.
Fabiana é doutoranda no
Programa de Pós-Graduação em
História do Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas (IFCH) da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e bolsista da Capes. Possui graduação (2011) e
mestrado (2014) em História pela
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp).
No segundo bloco do programa Câmara Convida, o entrevistado é o vereador Thiago Ribeiro
(PSC), que relatou as ações do seu
mandato, especialmente o “trabalho de campo”, “em que vamos
colher as informações diretamente nas comunidades”, pontua. Ele
também destacou a atuação na CPI
do Semae, que está em andamen-

Davi Negri

a Casa dos Conselhos
Assessoria parlamentar

Fabiana Junqueira fala sobre as características da
formação do movimento operário em Piracicaba

to no Legislativo, e apura possíveis irregularidades na autarquia.
O Câmara Convida é apresentado pelo jornalista Erich Vallim
Vicente e transmitido pela TV Câmara, nos canais 11.3 em sinal di-

gital (TV aberta), 4 da Claro/Net e
9 da Vivo/Fibra, com retransmissão nas mídias sociais, no Facebook e Youtube oficiais do Legislativo piracicabano, e no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

Silvia visitou local que sedia reuniões de conselhos da cidade

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo "A
Cidade é Sua", visitou nesta
quarta-feira (17) a Casa dos Conselhos, localizada na rua Joaquim André, 895, espaço que
reúne diversos órgãos deliberativos e consultivos da cidade.
O local, dentre outras atividades, é palco de reuniões, por
exemplo, do Cmas (Conselho Municipal da Assistência Social), do
Comad (Conselho Municipal sobre
Álcool e outras Drogas (COMAD),
do Comsea (Conselho Municipal
de Segurança Alimentar), do
Cmdca (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente), do CMI (Conselho Municipal do Idoso) e também do Comdef (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência).
Na ocasião, a vereadora e
assessores de seu gabinete foram
recebidos por Claudia Regonha
Suster, Presidenta do Cmas, e
por Priscilla Rocha Gimenes, secretária executiva do Conselho.

Foram debatidos assuntos diversos das áreas sociais e os principais desafios para enfrentar as
dificuldades impostas pela pandemia, como a fome, a diminuição
dos projetos de transferência de
renda pelos governos federal e estadual, a falta de políticas habitacionais urgentes para famílias com
baixíssima ou nenhuma renda e a
importância das políticas e programas sociais. A Presidenta do
Cmas, Claudia Suster, salientou
que, de fato, o agravamento social
da situação das famílias certamente deverá impactar no quadro já
bastante delicado em que se encontram os atendimentos dos conselhos que atendem as áreas sociais.
Ainda durante a visita, Sílvia Morales destacou o relevante trabalho prestado pelos órgãos, e salientou a “importância
da articulação dos Conselhos
Municipais na construção, acompanhamento e fiscalização dos
projetos e políticas destinadas a
populações menos favorecidas”.
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A ÇÕES

Semac avança no Plano Municipal de Cultural
De acordo com secretário Adolpho Queiroz, seis ações previstas já foram realizadas; orçamento maior em 2022 vai possibilitar mais ações

A Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), que têm à
frente o secretário Adolpho Queiroz, já realizou, nos dez primeiros
meses de trabalho (janeiro a outubro), seis das 40 ações previstas
no Plano Municipal de Cultura
(PMC) para o período de dez anos
(2020/2030). Para 2022, a previsão é colocar em prática ainda
mais ações, já que o orçamento da
Pasta foi elevado em 16,58%, de
R$ 16,1 para R$ 18,7 milhões.
O PMC é um importante instrumento de planejamento e execução de politicas públicas na área
cultural, que deve ser colocado em
prática nos próximos dez anos.
Tem como objetivos planejar programas, projetos e ações culturais que valorizem, reconheçam,
promovam e preservem a diversidade cultural existente no Brasil, almejando o desenvolvimento da cultura nas dimensões econômica, simbólica e cidadã.
As ações estão ligadas à
formação de equipe multidisciplinar da Semac, criação do Engenho da Cultura e do Sistema
de Informação Municipal de
Cultura, criação de centros culturais, do VER De Museu, no
Engenho, e do aumento de equipe com o avanço de projetos.
Uma das ações é o cadastro
dos artistas, por meio do Sistema
de Informação Municipal de Cultura, ordenado nas mais diversas linguagens, como música,
dança, teatro e cinema, fotografia, literatura, com cerca de 700
nomes. O cadastro será disponibilizado online nas plataformas
da Ação Cultural e também nos
espaços públicos, com nome e endereço eletrônico dos artistas.

Nos bairros, pedido que integra o Orçamento Participativo (OP), está a construção de
quatro novos centros culturais
nos bairros de Artemis, Alvorada, Água Branca e um quarto em local a ser definido.
O Engenho da Cultura também vai tomando forma, com a
inclusão de novos equipamentos
culturais no complexo cultural e
turístico do Parque do Engenho
Central, para melhor aproveitamento do espaço, entre eles a Pinacoteca, Biblioteca, Instituto
Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), além do início das
atividades de remodelação dos
barracões 7A e 7B para a construção do VER De Museu pelo
grupo Raízen. “Essa ocupação de
um espaço tão importante quanto o Engenho Central, certamente, dará uma nova configuração
e impulso ao centenário espaço,
cheio de história e memória”,
ressaltou Adolpho Queiroz.
Tanto o Engenho Central
quanto o Parque do Mirante
vêm recebendo atenção especial da Administração, do secretário Adolpho Queiroz e das equipes da Semac em uma força-tarefa de limpeza e conservação
desses espaços, em andamento.
Outra ação é a formação de
equipe multidisplinar de comunicação, que inclui o publicitário
Maurici Scarpari, na assessoria
de planejamento e comunicação;
o também publicitário Rafael
Roncato, que cuida do site e das
redes sociais da Semac, a acadêmica Elisabete Bortolin, formada em letras, que cuida da agenda, revisões de documentos e livros, encontros literários e fotos

E STÚDIO

dos visitantes diários da Semac,
além de Pedro Augusto Maurano, formado em rádio e TV pela
Unimep, responsável pelo Museu
da Imagem e do Som (MIS), célula de Piracicaba, além das produções em vídeo da secretaria.
Também já foi oferecido
pela Pasta, curso de capacitação
dos fazedores de cultura, ministrado pela Empório Produções,
sob o comando de Márcio Sartório, no mês de agosto, com turma de 30 alunos. Os participantes foram capacitados para desenvolver projetos culturais para
captação de recursos públicos.
Outra meta atingida até
aqui, de acordo com Queiroz, é

a criação da Câmara de Cultura da Região Metropolitana de
Piracicaba (RMP), que reúne secretários municipais dos 24
municípios que compõem a
RMP, em busca de uma programação conjunta, por meio de
projetos e demandas comuns.
Queiroz ressalta que o aumento dos recursos em 2022, possibilitará ainda mais realizações.
“O aumento dos recursos, com certeza, vai possibilitar que a equipe
da Semac realize ainda mais ações,
como reformas e adaptações dos
barracões do Engenho Central, de
mais eventos para a população,
entre outras”, avalia Queiroz. “Estamos apenas no começo, mas ten-

Divulgação

O secretário Adolpho Queiroz e equipe da Semac

do o Plano Municipal de Cultura
como objetivo maior, iremos aos
poucos desenvolvendo as atividades pensadas para dotarmos a Se-

mac de mais tecnologia, capacitação de sua equipe técnica e
uma programação que agrade a
todas as classes”, conclui Queiroz.

LEI ALDIR BLANC

Semac divulga projetos contemplados
Já encontra-se disponível no Diário Oficial do Município de 18/11/2021 (https://
diariooficial.piracicaba.sp.gov.br/
2021/11/18/) a lista com os
projetos contemplados pelas chamadas públicas (editais) referentes à Lei Aldir
Blanc, que dispõe sobre
ações emergenciais voltadas ao setor cultural. A análise foi realizada por pareceristas técnicos cujos nomes
constam na ata de seleção.
Passada a etapa de recursos, dos 104 projetos inscritos, 91 deles foram habilitados para a etapa de seleção,
que ocorreu ontem, 17/11, na
sede da Semac, e resultou em
30 projetos selecionados,

sendo 15 no edital de Artes Cênicas (teatro, dança, performance, circo), Música (vocal e instrumental) e Artes Visuais, Audiovisuais e Artes Integradas, 5
no edital festivais/Centros de
Cultura, 05 no edital LGBTQIA+,
Cultura Negra, Mulheres e Hip
Hop e 5 no edital Turismo Cultural e Economia Criativa, Literatura e Patrimônio e Memória.
Os proponentes selecionados deverão, em até 5 dias
úteis, apresentar as certidões
negativas de débitos relacionadas em cada edital para os
e-mails, respectivamente:
Edital 01 – labvacim2021@
piracicaba.sp.gov.br, Edital 02 –
labfestivais2021@piracicaba.sp.
gov.br, Edital 03 – labtematicas

2021@piracicaba.sp.gov.br e
Edital 04 – labtulipae2021@
piracicaba.sp.gov.br, sendo que
a não apresentação das mesmas no referido prazo acarretará na desclassificação do
projeto/proponente. Os proponentes poderão recorrer da decisão no prazo máximo de 03
(três) dias úteis nos termos da
publicação dos resultados. O
recurso com a devida justificativa, deverá ser dirigido à Semac, de forma eletrônica, conforme e-mail especificado em
cada edital. É importante também que os proponentes classificados como suplentes se
atentem às certidões exigidas,
pois em caso de desclassificação dos selecionados estes

serão convocados. Cada projeto contemplado receberá o
subsídio de R$ 10 mil (cada),
realizados com recursos de
R$ 357.547,32, originários de
valor revertido em dezembro
de 2020 ao Fundo Estadual de
Cultura de São Paulo, não
aplicados no exercício anterior, repassados ao município.
Lei Aldir Blanc é como ficou denominada a Lei nº
14.017 de 29 de junho de
2020, elaborada pelo Congresso Nacional com a finalidade de atender ao setor
cultural do Brasil, maior afetado com as medidas restritivas de isolamento social impostas em razão da
pandemia da Covid-19.

Á GUA B RANCA

Gustavo Pompeo participa de Vereadora e moradores discutem a constante falta d'água no bairro
vereadora Rai de Almeida
programa em emissora de rádio (PT)Aparticipou
na quinta-feira
Assessoria parlamentar

Assessoria parlamentar

Vereador falou sobre as atividades do mandato

Na manhã desta quinta-feira, 18, o vereador Gustavo Pompeo (Avante) participou do programa Comentaristas da Educadora, da Rádio Educadora 1060
AM. No estúdio, ao vivo, o parlamentar falou sobre o seu mandato, suas atribuições e em especial citou a Audiência Pública, de
sua autoria, que vai discutir o
Estatuto da Guarda Civil Municipal, no qual ocorrerá no próximo dia 24/11 às 14h00 na Câmara Municipal de Piracicaba.
Durante o programa, os ouvintes puderam fazer perguntas ao
parlamentar entre elas foram questionadas as CPI’s (Comissão de
Inquérito Parlamentar) da meren-

da e do Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto). Outros assuntos debatidos foram o trânsito,
onde os munícipes questionaram
o barulho do escapamento das motocicletas. O parlamentar falou a respeito dos testes de audiometria realizados no “Moto Legal” em julho
deste ano, no qual mostrou que isso
prejudica o próprio motoqueiro.
Outro assunto abordado foi
o combate à dependência química,
no qual inclui até uso de medicamentos, um ouvinte frisou que deveria voltar às palestras da Polícia
Militar nas escolas, o vereador explicou, que quer trazer as propagandas de volta no transporte coletivo
(nos ônibus) e na conta de água.

(11) de uma reunião chamada por
moradores do bairro Água Branca junto ao presidente do Semae
(Serviço Municipal de Água e Esgoto), Maurício Oliveira, realizada no Varejão Municipal do Parque do Água Branca. Também
participaram do encontro o exvereador professor Isaac Roston,
o líder comunitário Zoinho, representantes da Associação de
Moradores do Água Branca e
funcionários da autarquia.
Os moradores questionaram a falta de água no bairro e
relataram aos participantes o
temor de que a situação piore,
uma vez que grandes empreendimentos estão sendo construídos na região, e questionaram ao
Semae quais ações a autarquia
tem em seu planejamento em relação a essas novas edificações.
Ainda sobre o tema, a vereadora Rai perguntou ao presidente do Semae sobre a ela-

Rai participa de reunião no Água Branca com grupo de moradores e presidente do Semae

boração de análises de impacto
que envolvam esses novos empreendimentos na cidade. Rai
aproveitou também para comentar sobre a resposta dada
pelo Semae ao requerimento
919/2021, de sua autoria, e que
diz respeito ao reservatório de
água do bairro Monte Feliz.
Sobre o reservatório, o presidente do Semae confirmou que o

C IDADÃO

mesmo está operando, porém os
moradores não tinham a informação deste funcionamento. Em
relação à cobrança feita pela comunidade sobre análise e as ações
do Semae no bairro, o presidente
Maurício Oliveira ressaltou que,
no próximo ano, serão iniciadas
diversas obras e que a região será
contemplada. Outras dúvidas
também foram apresentadas e

outros problemas pontuais dos
moradores foram anotados pelos funcionários da Semae que
acompanharam a atividade.
Ao final, a vereadora Rai
de Almeida destacou a importância de encontros como esse,
onde moradores podem dialogar diretamente com as Secretarias, tirar dúvidas e acompanhar os seus projetos e execuções.

C OMISSÃO

Empresários recebem título Vereadores solicitarão
em solenidade na Câmara prorrogação da CPI do
Semae por mais 120 dias
Os empresários Euclides Baraldi Libardi e Erick Gomes receberão, nesta sexta-feira (19), em
solenidade na Câmara Municipal
de Piracicaba, a partir das 19h30,
o Título de “Cidadão Piracicabano”, apresentado pelo vereador
Gilmar Rotta (Cidadania), presidente do Legislativo. As homenagens estão nos decretos legislativos 26 e 27, ambos de 2021.
Libardi nasceu em Tietê (SP),
em 30 de dezembro de 1945, sendo o quarto de sete filhos do casal
Silvio Libardi e Adelaide Libardi.
Iniciou os estudos primários, em
Piracicaba, na Escola Estadual Sud
Mennucci, e o secundário na antiga Escola Técnica Cristóvão Colombo e na Escola Estadual Jorge
Coury. É formado em Administração de Empresas pela Unimep.
Gomes é natural de São Paulo, onde nasceu em 17 de janeiro
de 1976. Mudou-se com a família para Piracicaba em dezembro
do mesmo ano, quando o pai veio
trabalhar no Grupo Dedini. Atua

na DanPower, nas áreas financeira e de recursos humanos,
sendo responsável pela operação
fabril, logística e administrativa.
Na justificativa para apresentar os Títulos de Cidadão Piracicabano, o vereador Gilmar
Rotta destaca a personalidade de
ambos, voltadas a contribuir para
a construção da pujança econômica da cidade. “Dois inquietos
em todos os sentidos, empreendedores, líderes natos, cientes do
quanto suas trajetórias e o exemplo de homens e empresários se
espelham em suas famílias e amigos”, destacou o parlamentar.
A entrega da homenagem
será no Salão Nobre “Helly de
Campos Melges”, da Câmara
Municipal de Piracicaba, e terá
transmissão da 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, e no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

O prazo da CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) que realiza investigações sobre o Semae
(Serviço Municipal de Água e Esgoto) termina em dezembro. Um
requerimento solicitará a prorrogação da data em mais 120 dias.
A vereadora Rai de Almeida (PT),
presidente, e os vereadores Anilton Rissato (Patriota), relator, e
Thiago Ribeiro (PSC), membro,
se reuniram com assessores de
seus gabinetes e servidores do departamento legislativo na manhã
desta quinta-feira (18) para estabelecer as próximas atividades
da CPI durante este período.
Os parlamentares determinaram convidados e convocados
pela CPI que serão os depoentes
das próximas semanas e próximo
ano durante a realização das oitivas. Sobre o relatório com as
apurações realizadas até o momento, os vereadores pontuaram
a necessidade da ajuda de espe-

cialistas para analisar questões financeiras e jurídicas do contrato.
“No relatório, vamos trazer
novos apontamentos e mostrar
novos fatos sobre as irregularidades”, disse Anilton Rissato. De
acordo com a vereadora Rai de
Almeida, a fiscalização da Empresa Mirante é um “ponto crítico” do contrato, que deverá ser
analisado pelos especialistas.
Os membros da comissão
também decidiram quais requerimentos vão protocolar nas próximas semanas, como sobre a
carga e descarga do esgoto industrial transportado. A realização de análise da qualidade da
água em córregos na cidade também recebeu destaque na discussão, diante da necessidade de
verificação da existência de descarte irregular do esgoto na cidade. Os vereadores ainda agendaram as próximas atividades em
campo e a próxima oitiva da CPI.
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PRAÇA HILÁRIO LUCCAS

Trevisan Jr. acompanha poda de árvores
Os serviços de poda de árvores estão sendo executados pela Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente)

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) acompanhou nesta
quinta-feira (18) os serviços de
poda de árvores que estão sendo realizadas na Praça Hilário
Luccas, localizada entre a avenida Dr. Maurice Allain, travessa
Gustavo Bisso e rua Maria Manieiro, no bairro Vila Rezende.

Os serviços de poda de árvores estão sendo executados
pela Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente) a pedido do parlamentar.
“Trata-se de uma extensa
área verde localizada ao lado do
Parque do Mirante, a qual estava
em situação de abandono. Solici-

tamos os serviços de poda de árvores e limpeza geral do local,
proporcionando aos moradores
da Vila Rezende e visitantes do
completo do Mirante, um espaço
mais limpo e seguro” relatou.
Trevisan disse, também, que
este tipo de poda não era realizado há décadas e destacou: “fi-

cou muito bom o serviço, uma
ação positiva na questão de segurança e visualização para os moradores desta localização e para
os visitantes do Mirante e Engenho Central. Agradeço a atenção
do titular da Sedema, Dr. Alex
Gama Salvaia pelo atendimento
desta solicitação”, finalizou.

Assessoria parlamentar

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
Laércio Trevisan Jr. visitou o local nesta quinta-feira (18)
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C ÂMARA

C ÂMARA

Palestra voltada a servidores
aborda a "alta performance"
Atividade teve como objetivos ampliar conhecimentos e técnicas voltadas
à comunicação e às relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho

A melhora nas relações interpessoais e a compreensão de
como as pessoas são motivadas
dentro de uma organização foram temas centrais de uma palestra oferecida aos servidores
efetivos da Câmara Municipal de
Piracicaba na tarde desta quartafeira (17), no Salão Nobre da Casa.
Ministrada pelo mentor de
alta performance, Franco Takakura Jr, a palestra partiu da premissa de que é somente a partir do
autoconhecimento e da compreensão de que as pessoas possuem necessidades, objetivos e formas de
pensar e agir diferentes umas outras, que uma organização, seja ela
pública ou privada, consegue atingir de forma plena seus objetivos.
“Ninguém é melhor que ninguém, somos todos seres humanos e cada um tem a sua história individual, os seus bloqueios emocionais e mentais. Infelizmente, como muitas vezes não
nos conhecemos, olhamos somente para o nosso umbigo,
para o nosso centro, e descartamos o outro e, às vezes, julgamos e achamos que somos melhores do que os outros. É daí
que se formam as ‘panelinhas’,
os preconceitos e as discriminações”, destaca Takakura Jr., que,
na sequência, completa: “Aprenda, desaprenda e reaprenda”.
Segundo o mentor, essa harmonia dentro de uma organização jamais será conquistada de
forma impositiva, mas sim de
forma dialogal, levando-se em
conta as diferenças culturais, geracionais e a própria estrutura
psíquica dos indivíduos que
compõem uma equipe. "Ao adotar um comportamento mais tolerante frente às diferenças, os
atritos entre as pessoas tornamse menos frequentes", completou.
PERFIS COMPORTAMENTAIS – Segundo o palestrante, o cérebro humano possui
dois hemisférios que trabalham de
maneiras diferentes. Ao passo que
o lado esquerdo é predominantemente lógico, analítico, sequencial
e focal, o lado direito é majoritariamente sensível, difuso e não-linear. "Deve-se, portanto, buscar o
equilíbrio entre ambas as metades", disse o mentor, que também

expôs a existência nos indivíduos de diferentes perfis comportamentais que, a título ilustrativo e didático, podem ser identificados por quatro animais:
gato, águia, tubarão e lobo.
De acordo com o palestrante,
as pessoas identificadas com o perfil ”gato” são aquelas que evitam
conflitos, gostam de estar perto de
outras pessoas e que priorizam os
sentimentos e as relações interpessoais. Já as pessoas consideradas
com o perfil “águia” possuem grande capacidade criativa e imaginativa, enxergam a totalidade de processos e aventuram-se por caminhos que a maior parte das pessoas muitas vezes temem. Já os indivíduos identificados com o perfil
“tubarão”, segundo o mentor, possuem grande senso de urgência e
tem como meta primordial a entrega de resultados, gostam de “fazer acontecer”. Por fim, as pessoas cujo perfil é identificável
como “lobo” são organizadas,
buscam fazer o certo e precisam
se sentir no controle das situações.
"Conhecer estes perfis e entender minimamente como o cérebro
do outro opera é indispensável
para que potenciais conflitos sejam
diluídos", defende o palestrante.
GATILHOS - Além disso,
segundo o mentor, é também fundamental a compreensão de que
cada indivíduo reage de formas
diferentes a estímulos diferentes.
Há quem seja sensibilizado e motivado quando por um elogio, um
incentivo verbal. Há aqueles que
se sentem motivados pelo tempo a
eles dedicados por uma outras pessoas, uma conversa “cara-a-cara”
com a chefia, por exemplo. Existem também pessoas que são majoritariamente sensibilizadas por
um ato de gentileza alheio, por
uma ajuda recebida, e há também aquelas que, quando presenteadas, sentem-se valorizadas
e reconhecidas. Por fim, existem
indivíduos para os quais o toque
físico é basilar, fundamental,
para que se sintam acolhidas.
Manejar de forma correta estes perfis e estímulos, dedicandoos às pessoas certas nos momentos adequados, segundo o palestrante, ajudam a melhorar o desempenho e as relações interpes-

Fabrice Desmonts

Palestra aconteceu na tarde desta quarta-feira (17) e
reuniu servidores da Câmara Municipal de Piracicaba

soais. “A essência do ser humano,
se ele não se conhecer, saber quem
ele é e como ele funciona, ele não
vai conseguir compreender o próximo, não vai conseguir conviver
da melhor forma com o próximo e
vai haver muito julgamento. A
partir do momento em que ele sabe
como ele funciona, qual o seu perfil e como ele é motivado, como que
ele aprende, ele vai ter paciência
para entender o próximo, para
motivar e para transferir o conhecimento”, disse o palestrante.
UNIÃO E UNIDADE –
Para Franco Takakura Jr. deve-se
buscar em uma organização a unidade, e não apenas a união. “Na
união, quando algo não dá certo,
quando a coisa estoura, cada um
vai para um lado. Na unidade,
não. Estamos juntos, lutando pela
mesma causa”. Para melhor exemplificar tais conceitos, ele usa como
metáfora a ideia de várias laranjas: "se pensarmos nas laranjas
amontoadas em um saco, falamos
em união. Ao pensarmos nestas
mesmas laranjas cortadas e espremidas, transformando-as em
suco, falamos em unidade", disse.
OBJETIVOS E RESULTADOS – Segundo a chefe do
Departamento Administrativo e
de Documentação, Milena Petrocelli Furlan Dionísio, a palestra
desta quarta-feira faz parte de
uma série de atividades voltadas
ao aperfeiçoamento dos servidores e chefes de departamentos e
setores da Casa: “com a reforma
administrativa que houve recen-

temente, em que todos os chefes
e gestores da Câmara agora são
concursados, viu-se a necessidade de capacitá-los para que eles
possam trazer melhores fluxos
de trabalho, melhor relacionamento entre os funcionários e
fazer com que estejam aptos a
trazer melhorias tanto para a
população com uma melhor prestação de serviço quanto para os
próprios funcionários, que podem ter ganhos e crescimentos
profissionais”, falou a gestora.
Para o motorista Felipe Augusto Ceschim, a palestra trouxe
importantes conhecimentos comunicacionais que resultarão em melhorias para todos: “seja num
ambiente corporativo, seja no setor público, é fundamental que os
colegas de trabalho e os servidores consigam se comunicar de uma
forma plena, seja de forma verbal,
seja de forma não-verbal. Nós pudemos observar, hoje, que há um
gap, uma lacuna a ser preenchida,
e que certamente melhorará os
trabalhos da Câmara”, ponderou.
“Foi muito importante pela
análise de que estamos entrando
numa área pública. Eu achei muito incrível essa preocupação por
parte da Câmara Municipal de Piracicaba de querer essa performance dos líderes, pela mudança
que teve na estrutura, e querer
algo de excelência, e preparar os
gestores e líderes para tocar, para
gerir um órgão público de forma
“top”, com muita performance”,
concluiu Franco Takakura Jr.

A LIMENTOS

Ação social de estudante é reconhecida por vereador
O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) entregou na manhã desta
quinta-feira (18) a moção de aplausos nº 238/2021 ao estudante
Gustavo Milanez, de 11 anos, aluno do 5º ano do Colégio “Portal
do Engenho” pela iniciativa de arrecadar alimentos e roupas para o
Lar Franciscano de Piracicaba.
"Ele estava motivado em
ajudar crianças, pesquisou na
internet instituições da cidade
e acabou escolhendo o Lar
Franciscano. Ele fez cartaz explicando a iniciativa e entregou
as caixas de arrecadação na
escola, que contou com a participação de todos os alunos” referendou a coordenadora da
escola, Camila Vitti de Barros.

“Parabenizo o aluno Gustavo
Milanez pela brilhante iniciativa de
ajudar ao próximo, onde os alunos arrecadaram mais de 2 mil
itens entre roupas e alimentos,
possibilitando assim, uma importante ajuda e colaboração ao Lar
Franciscano de Piracicaba. Meus
cumprimentos a todos os alunos,
professores, colaboradores e direção do Colégio Portal do Engenho
pela iniciativa” disse Trevisan Jr.
Participaram da homenagem,
os alunos do 5º ano do Colégio
Portal do Engenho, o diretor Dorival Sudário Bistaco, a coordenadora da escola, Camila Vitti de
Barros, a professora Leila Rocha
Vilanova, e os pais do aluno Gustavo, André e Beatriz Milanez.

E SCOLAS

"Justiça Restaurativa":
inscrições terminam hoje
Termina hoje o prazo para
as inscrições na palestra "Fundamentos da Justiça Restaurativa em Âmbito Escolar" - Mudança Institucional Escolar. A
atividade, que é promovida pela
Escola do Legislativo da Câmara
Municipal de Piracicaba, acontece de forma on-line na terça-feira
(23), das 13h30 às 16 horas.
Ministrada por Osmar Ventris, advogado e conciliador judicial e extrajudicial, a palestra
tem como objetivo a disseminação da “Cultura de Paz” por
meio de reflexões filosóficas e
técnicas de justiça restaurativa.
Dentre os tópicos previstos

para serem abordados na palestra estão a “aceitação da metodologia pelo universo escolar;
desafios, reflexões e aprendizado e mudança Institucional:
uma abordagem prática”.
A palestra é a última de
um ciclo de atividades iniciado em agosto deste ano sobre o tema "Justiça Restaurativa nas Escolas". As palestras anteriores podem ser
revistas na página do YouTube da Escola do Legislativo.
As inscrições para a atividade do dia 23 podem ser realizadas no site da Câmara
(www.camarapiracicaba.sp.gov.br).

Assessoria parlamentar

Estudante Gustavo Milanez, de 11 anos, teve a iniciativa de arrecadar
alimentos e roupas que foram doados ao Lar Franciscano

Evento destaca histórias de
mulheres empreendedoras
As histórias de sucesso profissional de três mulheres serão
os destaques da tarde desta sexta-feira (19), a partir das 15h30,
em evento do Fórum Permanente de Educação Financeira, Empreendedorismo e Empregabilidade, organizado pelo vereador
André Bandeira (PSDB). “São biografias incríveis e que são referências no que diz respeito ao
tema”, destaca o parlamentar.
Bárbara Jimenez é treinadora, palestrante, consultora de
empresas, empreendedora, mentora de empresários, atleta amadora, especialista em desenvolvimento humano e criadora de
conteúdo. Já ajudou dezenas de
pessoas e empresas a faturarem milhões de reais em seus negócios.
Jamille Rocha é empresária,
proprietária de uma das docerias mais famosas de Piracicaba, a
“Amo Muito Doces”, e criadora
de conteúdo. Ela divide com seus
seguidores a rotina de uma empresária, mãe, doceira e blogueira, dando dicas, compartilhando receitas e incentivando dezenas de pessoas a batalhar e acre-

ditar em seus sonhos. Débora
Neves tem magistério e, em 2002
conheceu a empresa Tupperware, onde se cadastrou como consultora para uso pessoal e, com
apenas seis meses de empresa, foi
nomeada executiva de vendas.
O bate-papo acontecerá no
Salão Nobre “Helly de Campos
Melges”, da Câmara Municipal de
Piracicaba, com liberação máxima
de 90 lugares. Interessados em se
inscrever podem enviar mensagem, via WhatsApp, nos telefones
(19) 99925-2213 / (19) 99957-4056.
FÓRUM - Autor do projeto de decreto legislativo 52/
2018, Bandeira preside o Fórum
Permanente, com o intuito de
contribuir para formar uma
“nova geração de pessoas independente financeiramente”,
como aponta no texto da propositura. “É fundamental
aprender desde cedo a utilizar
o dinheiro de maneira saudável e consciente”, assegura,
ainda no PDL, ao destacar que,
desta maneira, o instrumento
também combate o ciclo de pessoas endividadas e inadimplentes.

O planejamento deve continuar
Olá, alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos muito
bem vindos ao nosso espaço democrático, livre de amarras e
com as opiniões pluralizadas.
Evaldo Vicente conseguiu conquistar a todos os piracicabanos
principalmente os formadores
de opinião com um jornalismo
democrático e verdadeiro, sem
dizer que A Tribuna está realmente engajada com tudo o que
se diz respeito à cidade de Piracicaba e região. Parabéns!
Voltamos aqui conversar
sobre o planejamento do E.C. XV
de Novembro de Piracicaba, as
notícias de renovações e volta de
jogadores por empréstimo de
outros clubes, além dos que irão
subir de categoria após o término precoce do paulista sub-20
para o Nhô-Quim está mexendo
e muito com o que o torcedor
acredita ser o certo e o errado.
Muitos são a favor em manter-se uma base do elenco da
copa paulista algo próximo a
60% dos atletas e toda a comissão técnica, e esse corneta velho
que aqui escreve se coloca no
meio desta opinião, e quem acredita ser o melhor desmontar
tudo mais uma vez e começar
do zero, dando prioridade quase que total aos meninos da base.
Quem está certo? Quem está
errado? Acredito que nem um,
nem outro o que precisa na verdade é uma junção de tudo isso,
manter uma boa espinha dorsal
do time que disputou a copinha,
trazer atletas para posições “pontuais” e subir pelo menos de cinco a seis meninos não para ficar
treinando, e sim no time titular e
como opções no banco de reservas têm condições para isso.
O que não pode mais ser
aceito por aqui, são times de
aluguel, financiados por empresários “amigos” muito próximos de ex-gerentes de futebol e
treinadores, que tiveram sua
chance e não conquistaram

nada além de um pouco mais
de dinheiro no bolso. O trabalho hoje realizado no XV é o que
mais se aproxima do correto e
não seria inteligente mudar o
planejamento agora, no caso de
mais um fracasso, ai sim algumas peças devem ser trocadas.
Um bom centroavante, forte, brigador e alto deve ser a prioridade, mais um ou dois meias
atacantes também fortes e de
boa estatura, assim como a prioridade na renovação de Beliato e
Maurício Ramos. Não tem no
mercado um zagueiro que jogue
dos dois lados da defesa com
qualidade, de boa impulsão e com
valores que cabem no orçamento, seria meio que loucura deixar
Mauricio ir para outro time.
Enfim nesta humilde opinião da corneta mais aguda de
Piracicaba, o presidente Rodolfo
Geraldi, assim como o executivo
de futebol Marco Gama e o treinador Luciano Dias estão aparentemente trilhando o caminho
certo, o futebol é ingrato e nem
sempre a melhor estrutura vence, mas a luta para diminuir esse
tipo de ocasião deve continuar e
de forma muito profissional.
Outro assunto que está mexendo com o meio esportivo de
Piracicaba é a “Liga Piracicabana d Futebol”, são mais de oitenta anos de credibilidade e ótimos
campeonatos. A Liga já revelou
jogadores para o XV e muitos
outros clubes da região, além de
figurar em seus campeonatos
muitas estrelas do futebol Brasileiro que já aposentaram ou
ainda estão em atividade. Vale
a pena acompanhar os jogos, as
famílias tomam conta dos campos espalhados pela cidade e a
festa dos torcedores é realmente linda. Parabéns ao presidente “Guina” a toda diretoria na
pessoa do Dr. Oscar Silveira
Junior, além da empresa Ambiental, que é o patrocinador oficial da temporada 2021/2022.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259
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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 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.
------------------------------------------

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

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

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

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

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em vendas,
pacote office e
referências -CV p/
abc202@bol.com.br

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

SRA. LUZIA AMARAL PINA faleceu ontem, na cidade de Capivari/SP, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Jose Antonio Amaral e da Sra. Ana Maria
dos Santos Amaral, era viúva
do Sr. Jose Aparecido Pina;
deixa as filhas: Luciana e Angela. Deixa demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Capivari/SP,
para o Cemitério São João Batista na cidade de Capivari/SP,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO PEDRO ALVES faleceu anteontem, na cidade de

São Pedro/SP, contava 98 anos,
filho dos finados Sr. José Pedro Alves e da Sra. Olivia Cristina, era viúvo da Sra. Maria Antonia da Silva Alves; deixa os filhos: Maria Aparecida Alves;
Nelson Alves, casado com a
Sra. Maria Nanci; Nadir Alves;
Neide Alves Vianna, casada
com o Sr. Crisvan de Oliveira
Teixeira e Arlindo Alves. Deixa
netos, bisnetos, tataranetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, às 08h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. GERALDO CASAROTTI fale-

ceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados
Sr. João Casarotti e da Sra. Victoria Scarpari, era casado com
a Sra. Erlinda Theresa Travaglini Casarotti; deixa os filhos:
Marcio Geraldo Casarotti, casado com a Sra. Ana Carolina Carneiro Aguirri Casarotti; Vania Travaglini Casarotti Grizzo, casada
com o Sr. Ricardo Milani Grizzo e
Flavio Travaglini Casarotti. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MAGALY SALETE BUENO DE LIMA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 61
anos, filha dos finados Sr.
Durval Bueno de Lima e da
Sra. Antonietta Mandro Bueno de Lima; deixa os filhos:
Cristina Aparecida Bueno de
Lima, casada com o Sr. Marcio Silvano e Wagner Bueno
de Lima. Deixa netos, irmã,
sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da
sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. MARIA APPARECIDA
FERREIRA PERENCIN faleceu
anteontem na cidade de Ribeirão Preto, aos 84 anos de
idade e era viúva do Sr. Frederico Perencin Filho. Era filha do
Sr. Francisco Luiz Ferreira Junior e da Sra. Alice Moraes Ferreira, ambos falecidos. Deixa
os filhos: Marco Antônio Fer-

reira Perencin casado com
Silvia R. M. Perencin, Claudia
Maria Ferreira Perencin casada com Marcelo Alves Martirani
e Caio Cesar Ferreira Perencin.
Deixa também netos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba onde o seu féretro darse-á hoje as 12:00 hs, sain-

do a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07 seguindo para o Crematorio local, onde será realizada a cerimônia de cremação. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ELISA DE SOUZA ZOCCANTE faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 80 anos
de idade e era viúva do Sr. Angelo Zoccante Filho. Era filha do
Sr. Lazaro de Souza e da Sra.
Lazara Sampaio, ambos faleci-

dos. Deixa os filhos: Angelo Zoccante Neto casado com Cybele
Provenzano Zoccante; Elisa Zuleica Zoccante Gardenal casada com Emerson Marinaldo
Gardenal. Deixa ainda netos e
demais parentes. O seu sepultamento dar-se-á hoje as
10:30 hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala05, seguindo para a referida
necrópole, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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