DESAFORO
Em mais uma quebra de decoro, o vereador Fabrício Polezi
xingou um outro edil em grupo
de WhatsApp de vereadores, ele
pode tudo? Por outro lado, o exvereador Marcos Abdala — sempre educado e paciente, conhecido na região da Paulista e do Jaraguá — foi eleito presidente da
Cesac, com surpreendente atuação da oposição nos mais diversos setores. Prefeito Luciano Almeida (DEM) sendo minado?
PAIXÃO
Rola, nos bastidores da política, que há assessor apaixonado por chefe e a recíproca tem
sido verdadeira. Ter-se-á um casamento sem preconceitos ano
que vem? Nada melhor do que o
bom exemplo, como fez o governador gaúcho Eduardo Leite
(ainda no PSDB). É só assumir.
EQUÍVOCO?
O vereador Pedro Kawai
(PSDB), tucano de carteirinha,
equivocou-se ao falar dos serviços da Smads. O Cras, que são os
Centros de Referência de Assistência Social, são unidades estatais, ou seja, são serviços da administração pública geridos pela
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads), conforme o preconizado na Loas (Lei Orgânica da Assistência Social), nas diretrizes
do Suas (Sistema Único de Assistência Social) e na Política
Nacional de Assistência Social.
NOMEAÇÃO
O vice-prefeito e secretário
municipal de Educação, Gabriel
Ferrato dos Santos, recebeu a nomeação de Marilda Soares, no cargo em comissão de Assessora Especial de Projetos, para atuar na
coordenação do Ensino Fundamental. É uma boa profissional, e
todos sabem que atuou por quatro anos na chefia de gabinete da
ex-vereadora Nancy Thame (PV).
DESRESPEITO?
Ainda repercute mal entre os
apoiadores do prefeito Luciano
Almeida (DEM) que foram nomeados e já exonerados. Exemplos:
Marcos Paschoal (Marcão do
Povo), delegado Haroldo Amaral
e, mais recentemente, Dante de
Oliveira. Na campanha, Luciano
não se cansou de afirmar que para
comporia o seu governo “tecnicamente”. Os apoiadores estão se sentindo descartados, depois de ajudar na campanha de eleição de
Luciano. Aliás, é certo alguém dizer que ganhou a eleição sozinho?
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MUDANÇA
O ano está acabando, mas
essa coluna não poderia deixar
de registrar as abruptas mudanças no primeiro escalão do governo. Em menos de 10 meses,
foram trocados quatro secretários: Educação, Meio Ambiente,
Trânsito e Procuradoria-Geral.
Há comentários, essencialmente políticos, de que o prefeito Luciano Almeida fará mudanças
em 2022. Aposte quem quiser.

PIRACICABA
TOP DESTINOS
TURÍSTICOS
Diretora de Turismo, Rose
Massarutto; titular da Semdettur, José Luiz Guidotti
Junior, e o prefeito Luciano Almeida, terça (30), em
São Paulo, no Palácio dos
Bandeirantes, quando receberam o prêmio TOP
Destinos Turísticos, em
que Piracicaba venceu de
Santos e Praia Grande. A7

SILÊNCIO
Amigos e colaboradores dessa coluna estão achando estranho
o silêncio do vice-prefeito e secretário de Educação, Gabriel Ferrato dos Santos, quando o assunto é
a mudança da Biblioteca Municipal para o Engenho Central, como
aconteceu com a Pinacoteca. Afinal, Ferrato é um professor universitário, PHD com cursos na
Europa e, com certeza, sempre
usou muitas bibliotecas para
seus estudos. E tem um currículo admirável. Portanto, sabe da
importância. Para lembrar, seu
nome está na placa de inauguração da nova biblioteca. Será que
quem cala consente? Calma, professor! Bom explicar ao povo.
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BOM DIA
Muito cedo, ontem, este Capiau — idoso e cansado, sim — recebeu um WhastApp do jornalista
Miromar A. Rosa, o “ministro” do
ex-prefeito Barjas Negri (PSDB),
agradecendo, segundo ele, a nota
simpática sobre a sua aposentadoria. Sobre trabalho aqui, São Paulo ou Brasília, ele foi categórico:
“este restinho de ano vou descansar”. E garante que, em janeiro ou
fevereiro, vai retomar as atividades profissionais, seja em Piracicaba, São Paulo ou Brasília.
DESLIZE? — I
O ex-prefeito Barjas Negri
(PSDB) escreveu, na edição de ontem, página A3 de A Tribuna, que
este Capiau cometeu um “deslize”
por conta de uma nota sobre sua
atuação na área da cultura. E se
explicou bem, mostrando o que fez
em seus 12 (16, com o ex-prefeito
Gabriel Ferrato, que manteve a mesma secretária Rô Camolesi) anos de
administração. Barjas foi crítico e
agradável ao mesmo tempo, até
elogiando a coluna, sendo claro
nas informações sobre a cultura
e seu período no Centro Cívico.

Rio das Pedras
adianta instalação
de luzes e entra
no clima de Natal

DESLIZE? — II
Mas deslize mesmo, em política, é o ex-prefeito Barjas Negri
(PSDB), com tantos assessores capacitados no ninho tucano, não ter
se atentado para o detalhe de, em
12 anos de Prefeitura, não ter formado lideranças, treinadas por ele,
Barjas, que conhece os meandros
da Administração Pública, estratégias das mais diversas. Faltou
isso, Barjas, e cometeu um pequeno deslize político-partidário.

A partir de segunda (6), Rio
das Pedras entra muito mais no
clima de Natal. A cidade novamente recebe a decoração que
para iluminar suas ruas e a
Prefeitura Municipal já está
adiantada na instalação das
luzes na avenida Elias Candido
Ayres e no Portal de Entrada.
O Centro também receberá uma
atenção especial em parceria
com a Associação Comercial e
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ALESP:
SESSÃO
SUSPENSA
A deputada estadual Professora
Bebel (PT) comemora, terça (30), a
suspensão da sessão da Alesp que
impediu a votação
do projeto que trata da questão fundiária no Estado
de São Paulo. A3

Industrial e vai ter postes e
ruas decorados. Um dos intuitos é ajudar o comércio local, tornando a cidade mais atrativa
para moradores daqui e também
de fora. Outras ações que vão
acontecer na segunda metade do
mês incluem apresentações na
praça, chegada do Papai Noel e
desfile pelas ruas de Rio das Pedras. Mais notícias de Rio
das Pedras na página A13
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O que significava o espinho
na carne do apóstolo Paulo?
Alvaro Vargas

O

rabino Saulo, nascido na
cidade de Tarso, estudou em Atenas e Alexandria e foi o discípulo preferido
de Gamaliel, umdoutor da lei no
grande templo de Jerusalém.
Como de hábito, naquela época
entre os judeus, Saulo aprendeu
também a profissão de tecelão,
que se tornou importante como
meio de subsistência após a sua
conversão ao cristianismo (Paulo e Estevão, Emannuel e Chico
Xavier). Por volta do ano 35 da
nossa era, quando se preparava
para substituir Gamalielem suas
funções no Sinédrio judaico, ele
verificou que os fundamentos do
cristianismo colocavam em risco
o judaísmo dominante.Para proteger a religião judaica, e contando com o apoio dos juízes, aprisionou os dirigentes da Casa do
Caminho, núcleo cristão criado
pelo apóstolo Pedro e alguns seguidores. O desejo de Saulo era o
de condenar à morte toda à liderança, mas atendendo a solicitação de Gamalielaos aprisionados,
optou por conceder-lhes a liberdade, à exceção de Estevão, lapidado. Durante a sua campanha
de perseguição aos cristãos, Saulodecidiu ir até à cidade de Damasco, onde se deparou com o
espírito de Jesus, que visível apenas para ele, iniciou um breve
diálogo: “Saulo, por que me persegues?”. Perplexo ele perguntou: “Quem sóis vós, senhor?”.
O mestre então se revela: “Sou
Jesus!”. Como que fulminado por
um raio, o rabino rapidamente
compreendeu que os pregadores
da Casa do Caminho não estavam iludidos. Aquele era o Messias. A história da sua ressurreição (em espírito) era verdadeira.
A partir desse episódio, que
resultou em sua conversão, a
vida de Saulo mudou radicalmente, de perseguidor dos cristãos, para divulgador da nova
doutrina. Ele despendeu três
anos no oásis de Dan e igual período em Tarso, estudando e
meditando sobre os ensinamentos de Jesus. Saulo mudou o seu
nome para Paulo, durante a sua
primeira viagem missionária ao
Chipre, destacou-se dos demais
apóstolos porlevar o cristianismo
aos não judeus (gentios). Durante o período de divulgação do
cristianismo, Paulo reclamava de
um incomodo físico: “E, para que
não me exaltasse pela excelência
das revelações, foi-me dado um
espinho na carne, a saber, um
mensageiro de Satanás para me

A história da
sua ressurreição
(em espírito)
era verdadeira
esbofetear, a fim de não me exaltar” (2 Coríntios: 12: 7). A respeito desse espinho na carne
mencionado por Paulo, são muitas as sugestões do que poderia
ter ocasionado esse mal-estar
tão severo, a ponto de citá-lo em
sua carta à igreja de Corinto.
Com certeza o início de sua trajetória de perseguição aos cristãos o deixou abaladodevido aos
crimes praticados. Entretanto,
isso fez com que Saulo desenvolvesse um sentimento de culpa terapêutica. Ele sabia ser o
responsável pelos incidentes
ocorridose não se abateu, comprometendo-se a corrigir as suas
atitudes ea vivenciarintensamente os ensinamentos de Jesus, divulgando-os. Portanto,
não foram esses crimes que causaram a dor que Saulo sentia.
O espírito Joanna de
Ângelis(Sol de Esperança, Cap.
39, Divaldo Franco) cita que
“todo cristão autêntico sofre um
espinho na carne, que lhe dói e
é, também, sua advertência”.
Como almas em evolução, trazemos em nosso espírito imortal, virtudes e equívocos originados nas existências pretéritas.
Um mal-estar físico, serve para
lembrar-nos da necessidade de
disciplinar as nossas inclinações
e tendências equivocadaspraticadas no passado. Segundo a
interpretação de Divaldo Franco (Sexo e Consciência, Cap.1,
Luiz Fernando Lopes), “no livro
Paulo e Estevão, Emmanuel
confirma de maneira sutil a tese
de que o apóstolo Paulo experimentava os tormentos do sexo.
Nesse sentido, sua tarefa era
sublimar os impulsos para não
ter conflitos, visto que ele próprio havia optado por dedicarse completamente à causa cristã, sem abrir espaço em sua vida
para outras preocupações”. Evidentemente, isso em nada diminui o apóstolo dos gentios em
sua magistral obra de divulgação do cristianismo. Apenas demonstra que ele, mesmo com as
limitações humanas, comuns a
todos nós, conseguiu superá-las,
legando a toda humanidade um
exemplo de fé e superação.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Divulgação

Dezembro, amigos e Vinícius
Alê Bragion

Q

uando na noite não há mais
som, mais movimento, mais luzes
ou desejos, leio até me
arderem os olhos a
Crônica aos Amigos,
de Vinícius de Moraes, e me lembro de
vocês, meus amigos
fisicamente presentes
– e também de outros tantos e
outras tantas amigos e amigas
que, infelizmente, a vida levou
para longe e agora se misturam
às multidões que cruzam as ruas
do mundo ou se volatizam nas
dimensões do espaço-tempo.
Lendo a crônica de Vinícius,
me espanto: quanto mistério há
no conhecer o mundo, as pessoas e os bichos. Quanto mistério
há no encontrar pela vida àqueles a quem chamaremos de amigos fiéis, de anjos da guarda, de
filhos não-naturais que recebemos de presente (ou por empréstimo) do universo. Afinal, em
meio a tantos seres distintos,
imersos num mundo de coloridos e formas, encontramos repentinamente companhia e amizades especiais, encontramos
companheiros que viajam conosco ao longo de uma parte (grande ou pequena) de nossa misteriosa jornada terrena.
Ao viajarmos pela vida ao
lado de nossos amigos, lembremos sempre, como nos disse o
poeta – em seu Soneto do Ami-

go – que, na vida, um
amigo só se vai ao ver
outro chegar. E como
são duras essas chegadas e partidas, como
nos marcam na carne
e no sangue o até logo
que se torna “momentâneaeterna” despedida. Então, aprendemos, ainda com o poetinha, que “a vida é a
arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela
vida.” E nos resignamos, seguimos adiante – resilientes que somos – plenos de uma memória
afetiva que nunca termina e cheios de um ávido amor pelos que
se foram e pelos que ainda encontraremos no por vir.
Como disse Vinícius, há amigos que nem sabem que gostamos
tanto deles. Pior: há amigos que
nem sabem que são nossos amigos. Há amigos que conquistam
esse status, mas nem imaginam
que os colocamos em nosso “seleto” grupo de amigos – e, diante
de um repentino convite para
uma cerveja ou para um jantar,
chegam mesmo a esboçar um
olhar de supremo espanto ante
nossa afetividade subitamente revelada. Há amigos que vemos
poucas vezes ao longo da vida,
mas que estão sempre presentes
em nossos melhores pensamentos. Aliás, quantos bons amigos
só estão presentes apenas em nosso pensamento, quantos assumem apenas a forma incorpórea
do sonho, da ilusão – e seguem

Tenho a garantia
de que, estejam
onde estiverem
os meus amigos,
estarão eles
sempre
reverberando
dentro de mim
conosco por nossa vida afora: firmes, justos – porém etéreos.
Tal como conta Vinícius, a
mim também alguns amigos me
vêm à mente quando abro um livro. Outros me saltam à memória quando, mecânica e ternamente, balanço o gelo de um
(raro) copo de uísque. Outros
ainda falam com minhas lembranças se, diante de uma paisagem fantástica, me vejo estupefato e sem ação. Ainda outros
estão comigo quando de minhas
preces (também bem raras e desacreditadas) e orações (mesmo
que mecânicas), quando mais
deles preciso em minhas mais íntimas reflexões. Então, um gesto, um olhar, um cheiro, uma palavra deles me chega pelo ar – afinal, “o ar tem cheiro de lembrança,” (e isso quem nos conta é Guimarães Rosa, não Vinícius). Por
fim, há amigos fiéis com os quais,
em espírito, durmo e acordo todos os dias – e deles não espero
nada mais do que o simples fato
de continuarem a existir exatamente como e onde estão.

Antes de fechar a janela das
minhas noites, lembro modesta
e coletivamente dos meus amigos, desses de se pegar com as
mãos – e desejo que se construa
segura e perfeita a estrada sob
seus pés, que se entrelacem exatas (no texto vital de cada um) a
força do espírito, a sabedoria do
existir e a beleza de estar vivo.
Então, agradeço ao Universo
pelo fato de existirem amigos em
minha vida e sinto, em verdade,
– e ainda parafraseando Vinícius, é claro – que eu sofreria
se morressem todos os meus
amores, mas que eu desabaria
e também morreria se eu perdesse todos os meus amigos.
Por isso, neste ano tantas
vezes tão triste e tantas vezes
(ainda) tão duro que se finda
ao piscar das luzes de natal na
janela daquela casa mais simples e mais singela ao fim da rua,
vibro com elas a certeza de que
um brilho maior me une aos
meus amigos para sempre. Ao
sentir brilhar a estrela do natal
– a mim tão falsa, dolorosa e
urgente – no presépio mais angelical e mais repleto de animais
o possível, tenho a garantia de
que, estejam onde estiverem os
meus amigos, estarão eles sempre reverberando dentro de
mim a sua centelha humana
(muito mais bonita e real que a
divina) a me animar sempre.
———
Alê Bragion, doutor em
literatura, cronista desta Tribuna desde 2017

O crescimento evangélico, eleição e o pastor no STF

H

oje, no Brasil,
nenhuma discussão política
séria pode desconsiderar o crescimento massivo dos evangélicos. A
fé evangélica tem se capilarizado em nosso
país, estando visivelmente presente em
todo o tecido social. Segundo estatística divulgada pelo Instituto
DataFolha, um em cada três
adultos no Brasil se identifica
como evangélico. Eu, que venho de tradição evangélica —
sendo apresentado e criado
numa igreja Batista histórica no
início dos anos 90, (quando os
evangélicos eram apenas 9% da
população), e que vivi o final da
minha adolescência no começo
dos anos 2000, quando já representavam 15,6% —, me surpreendo a cada nova pesquisa que
aponta para o aumento numérico do grupo religioso no país.
Conforme uma pesquisa realizada em 2020 pelo Instituto
DataFolha, os evangélicos representam 31% da população (mais
de 65 milhões de pessoas). A
adesão à religião evangélica no
Brasil se dá predominantemente entre indivíduos das classes
mais baixas; a maioria se filia
as igrejas pentecostais e neopentecostais. De acordo com o Censo Brasileiro, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), em 2010, 60% (25,3

milhões), dos evangélicos eram pentecostais.
Em uma projeção
linear do cenário religioso no Brasil, o doutor em Demografia
pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
José Eustáquio Diniz
Alves, prevê que em 2036 os
evangélicos chegarão a 40,3 %
da população, ultrapassando os
católicos, que cairão para 39,4%.
Se essa projeção se cumprir, em
15 anos o Brasil se tornará uma
nação predominantemente
evangélica, com um número
cada vez maior de jovens e crianças se juntando as suas fileiras.
Diante desse cenário a pergunta “Por que os evangélicos crescem tanto?” tem recebido olhares
de sociólogos, antropólogos, pesquisadores e cientistas da religião.
Dentre os diversos fatores desse
crescimento, destaca-se a presença social das igrejas nas periferias
e rincões do Brasil. Em “Povo de
Deus”, o sociólogo Juliano Spyer
descreve o modo como as igrejas
evangélicas (sobretudo as pentecostais) estão abraçando as pessoas esquecidas pelo Estado. Segundo Spyer: “As igrejas evangélicas funcionam como estado de
bem-estar social informal ocupando espaços abandonados pelo Poder Público”. As igrejas doam ces-

Muito
provavelmente a
próxima eleição
presidencial será
definida pelo
voto do eleitor
evangélico
tas básicas, mediam conflitos
conjugais, cuidam dos doentes,
acolhem os marginalizados, visitam os aprisionados e promovem a aculturação de uma massa de pessoas invisibilidades.
Até mesmo o conservadorismo
evangélico, em certa medida,
conforme recentes pesquisas,
impacta positivamente famílias,
inclusive jovens que estão próximos ao crime organizado e
vulneráveis ao uso de drogas.
Esse fator de crescimento das
igrejas evangélicas é menosprezado ou ignorado pela grande mídia, assim como pela intelectualidade brasileira que costumam
atribuir o êxito evangélico à manipulação religiosa conduzida
por lideres e pastores com interesses escusos e à atração da lógica neoliberal que é reverberada
nos púlpitos pela “teologia da
prosperidade” que enfoca o individualismo e a meritocracia.
Enquanto a fé evangélica e
os evangélicos não receberem um
tratamento sério por parte da sociedade como um todo e a medida que forem estereotipados

como fascistas, ignorantes e
autoritários, a “revolução silenciosa” (expressão utilizada
por Eustáquio para denotar a
transição religiosa na qual os
evangélicos assumem a hegemonia no país), ocorrerá, distanciando-os de propostas políticas identificadas como progressistas e mais centristas e
aproximando-os decandidatos
populistas e reacionários. Isso
aconteceu em 2018, na eleição
de Jair Bolsonaro que angariou
os votos de aproximadamente
21 milhões de evangélicos.
Muito provavelmente a
próxima eleição presidencial
será definida pelo voto do eleitor evangélico. Enquanto a eleição não chega, presenciaremos
a corrida dos diversos setores
do espectro políticopara conquistar o favor e o coração dos
fiéis. Como se pode ver Bolsonaro já iniciou essa corrida acenando mais uma vez ao seguimento religioso com a indicação
do pastor André Mendonça
para a vaga do STF – um candidato que pode vir a ser um ministro terrivelmente evangélico.
———
Rodolfo Capler, teólogo, escritor e pesquisador do Laboratório de Política,
Comportamento
e
Mídia da Fundação
São Paulo/PUC-SP; email: rodolfocapler@
gmail.com/Instagram

O nervo da guerra
Almir Pazzianotto
Pinto

A
COM ANDRÉ MENDONÇA
O primeiro suplente de vereador em Piracicaba Edilson
de Madureira (DEM), ao lado
do novo ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) André
Mendonça (direita), em confraternização de ministros
evangélicos. "O pastor André
Mendonça tem notável saber
jurídico, um homem de repu-

tação ilibada, tive o prazer de
conhecê-lo através do meu
pastor Dilmo dos Santos, e
acredito que será um ministro que fará história no STF",
afirma Edilson de Madureira,
que integra a Assembleia de
Deus-Ministério Madureira.
Mendonça é pastor da Igreja
Presbiteriana do Brasil (IPB).
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credito que as
eleições de 2022
serão as mais
acirradas desde 1989,
quando Fernando
Collor suplantou 24
candidatos no primeiro turno, alguns
de peso como Ulysses
Guimarães, Luís Inácio Lula da
Silva, Aureliano Chaves, Leonel
Brizola, para, na segunda rodada de votação, derrotar Lula
por larga margem de votos.
Para a presidência da República não existem eleições fáceis, O
prêmio ao vencedor será tão substancioso quanto a crise que herdará. Assumirá o comando de país
dividido por paixões políticas, rivalidades pessoais, obstáculos econômicos, descrédito internacional,
conflitos sociais, gigantesco desemprego e enorme abatimento moral.
Apesar da importância da disputa, cujos resultados definirão os
destinos do País, parcela considerável da população com direito a
voto permanece distante, calada,
absorvida pelos problemas do dia a
dia. O presidente Bolsonaro renegou a promessa feita em campanha
de não tentar a reeleição. Promessa de candidato, entretanto, só
compromete a quem escuta. Lan-

çou-se na campanha no
primeiro ano do mandato fazendo da reeleição a
preocupação dominante
dos últimos dois anos.
A força de Jair Bolsonaro reside na debilidade das oposições.
O PSDB, outrora a
esperança de renovação
e de modernização das
práticas políticas, começou a definhar a partir do segundo
mandato do presidente Fernando
Henrique, assim como o PMDB entrou em queda livre com o Plano
Cruzado II e o PT após a vitória de
Dilma Roussef. Estarei enganado?
O MDB é a sombra do que foi
o PMDB em 1985/1986, com a vitória de Tancredo Neves-José Sarney no Colégio Eleitoral. O PT vive
na dependência de Lula e o PSDB
de Fernando Henrique Cardoso.
Ao PT resta algo do capital político acumulado nos doze anos que
esteve tranquilo no poder. Patrimônio que se esvai à medida em
que o tempo passa, a idade do candidato pesa, o discurso se torna
repetitivo e começa a enfadar.
Ser apolítico (expressão dicionarizada) é uma espécie doença, de
religião ou mero pretexto para
quem não deseja se envolver. O alistamento eleitoral e o voto não resultam de decisões espontâneas, livres, consciente. São obrigatórios

“Senhores, somos
governados
pela infecção”
(Rui Barbosa)
por norma constitucional (Art. 14, §
1º, I). Boa parte do eleitorado reage
permanecendo alheio às questões da
política. Disso se prevalecem demagogos e populistas para se infiltrarem à procura do voto gratuito, alienado, não comprometido e descompromissado. É frequente se
ouvir entre parentes, amigos e
conhecidos que não se lembram em
que votaram nas eleições passadas.
Modelo de resposta evasiva a
pergunta política foi dada pelo economista Pérsio Arida, um dos autores dos planos Cruzado I e Real.
Entrevistado por Sonia Racy, de O
Estado (24/11), lhe foi perguntado
por que o Brasil “encalha sempre
nos mesmos desafios nas esferas
da infraestrutura, educação e saúde”. Respondeu o ilustre professor, como o faria o conselheiro
Pacheco, personagem célebre de
Eça de Queiroz: “É uma questão
difícil de responder, profunda e
ao mesmo tempo complexa”.
Semelhante escapismo é utilizado por parte das classes privilegiadas, quando fingem desconhecer as raízes do nosso atraso. Se
renomado intelectual se furta a
responder pergunta elementar, o

que esperar dos integrantes das denominadas classes C e D. A mesma
questão, entretanto, submetida a
mulher ou homem do povo receberia resposta curta e grossa com uma
única palavra: corrupção, a “enfermidade moral que se alastra penosamente esterilizando tudo por onde
passa”, como pregava o Pe. Vieira.
O dinheiro é o nervo da guerra, diz o adágio popular. Da guerra e da política. Antes de registrar
o voto na urna eletrônica o cidadão deverá consultar a consciência para decidir a quem entregará
o dinheiro do Tesouro Nacional e
o comando supremo das Forças
Armadas. Afinal, a isso se reduz
no Brasil a tarefa de governar.
A Lula? Bolsonaro? Moro?
Ciro Gomes? Dória? Simone Tebet?
Datena? Cabo Daciolo? Rodrigo
Pacheco? Se errar na escolha, não
se queixe depois da corrupção,
da ignorância, da incompetência,
da boçalidade, do autoritarismo.
Afinal, se alguém chega
à Presidência da República
no regime democrático não é
pelo golpe, mas pela eleição.
———
Almir Pazzianotto Pinto,
advogado, foi ministro do
Trabalho, presidente do
Tribunal Superior do Trabalho (TST); autor dos livros A Falsa República e 30
Anos de Crise 1988-2018
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R EFORMA A GRÁRIA

Bebel barra aprovação de
projeto que atingia terras
Divulgação

A RCEL
OR M ITT
AL
CELOR
ITTAL

Piracicaba recebe projeto de
grafite no Jardim Primavera
Projeto da Fundação ArcelorMittal faz parte do Programa de Ação
Cultural do Governo do Estado de São Paulo, com o apoio da Semac

Bebel e lideranças reuniram-se com o líder do governo na Alesp,
deputado Vinícius Camarinho, visando aperfeiçoar o projeto

A pressão exercida pela deputada estadual Professora Bebel
(PT), com apoio de trabalhadores
do MST (Movimento dos Sem Terra) e da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp), conseguiu barrar a
votação do projeto de lei 410/2021,
do governador João Doria, que,
se aprovado, permitirá que terras
da Reforma Agrária sejam tomadas pela especulação imobiliária e
transferidas para as mãos do agronegócio e de latifundiários. Contrária à propositura, a deputada
articulou com seus pares na sessão da noite de terça (30), da
Alesp, e conseguiu que o governo
pedisse a retirada da propositura.
Para Bebel, o adiamento da
votação deste projeto impede que
ocorra a reconcentração de terras,
a destruição ambiental e o fim dos
assentamentos, que têm papel essencial na produção de alimentos.
É que o projeto, de autoria do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), regulamenta a titulação de terras da reforma agrária
no Estado. “Nós, da bancada do
Partido dos Trabalhadores, estamos atuando no sentido de salvaguardar a função social da
terra, em conjunto com o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra, MST, que hoje lotou
as galerias”, diz a parlamentar.
Com o objetivo de melhorar
o projeto, a deputada Bebel,
acompanhada de lideranças políticas, entre eles Lafaiate Biet
(Sumaré), Walter Durante (Mogi
Mirim), Adriana Novaes (MST),
Delwek Mattos (MST – Itaberá)
e Alberto Vasques, se reuniu com
o líder do governo na Alesp, o
deputado Vinícius Camarinho.
O maior receio da deputada
Professora Bebel é de que se aprovado o projeto essas terras pú-

blicas acabem nas mãos do agronegócio. Isso porque, o “PL da
Grilagem” pode favorecer grandes fazendeiros e empresas do
setor, que estejam em áreas do
Estado, que podem receber até
500 mil hectares de terras, segundo o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).
Bebel destaca que a retirada
da propositura só ocorreu porque
a bancada do PT na Assembleia
Legislativa atuou para garantir a
manutenção da terra dos trabalhadores rurais, assim como tem cobrado apoio técnico e financeiro
para aqueles que produzem alimentos que abastecem nossas mesas.
A deputada Professora Bebel, que é líder da bancada do
PT na Assembleia Legislativa de
São Paulo, destaca que na semana passada também foi costurado
um acordo entre as lideranças dos
partidos para que o PL 410, conhecido como “PL da Grilagem”,
tivesse sua votação adiada.
O PL determina que quem
estiver na área pública deve pagar 5% do valor do terreno ao
Estado, para garantir o Título de
Domínio (TD). No entanto, a exigência pode comprometer assentados que vivem em lotes e assentamentos rurais, que podem não
conseguir custear essas áreas.
Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), que costurou o
acordo no colégio de líderes, o projeto inclusive pode eliminar a agricultura familiar do interior de São
Paulo. “No caso da aprovação
deste projeto, certamente, o avanço do agronegócio será brutal.
Esse projeto é muito irresponsável, pois quem alimenta o povo é a
agricultura familiar, que não tem
condições de se comprometer com
o alto custo da terra e ficará vulnerável”, alerta a parlamentar.

D EMANDA

Vereador reivindica ponte entre os
bairros Jardim Planalto e Jaraguá
Fabrice Desmonts

Acontece nesta quinta (02), a
partir das 9h30, a inauguração do
projeto Arte na Comunidade, no
Centro Comunitário do Jardim
Primavera, com a apresentação
dos muros pintados no local por
artistas. O projeto é da Fundação
ArcelorMittal e faz parte do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo,
com o apoio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac).
Para o muralismo, um conjunto de artistas (entre locais e
convidados especiais) realizou
a confecção de vários murais
que retratam a sustentabilidade, elementos da cultura, da
história de Piracicaba e a cidadania. Funcionários da ArcelorMittal Piracicaba também foram convidados para fazer parte deste ato de pintura coletiva.
“A seleção dos artistas é
pautada pela equidade de gênero, por isso tivemos o cuidado
de convidar mulheres e homens
para compor a curadoria artística, oferecendo iguais oportunidades. Essa é uma prerrogativa da ArcelorMittal desde
2019, ano de criação do seu Programa de Diversidade e Inclu-

são. Também estamos buscando trazer cada vez mais mulheres para todas as unidades da
nossa empresa” destaca Paulo
Henrique Raso, gerente de Pessoas da ArcelorMittal Piracicaba.
A Semac auxiliou na articulação da escolha dos artistas
e dos locais em que os murais
foram desenvolvidos, e também
nas oficinas, com aulas expositivas e práticas, que aconteceram nas dependências do Parque do Engenho Central.
Os locais escolhidos para
receber os painéis foram a Escola Municipal Professor Luiz
Cláudio Alves (com quatro muros pintados), os três recuos da
rua Dr. Jacob Diehl Neto e o
Centro Comunitário, à rua Cecílio Elias, 7 – Jardim Primavera. Participaram do projeto 240
pessoas da comunidade e 30
multiplicadores. As obras, que
atingem uma proporção de mais
de 900 metros quadrados, tiveram a intervenção artística concluída e serão expostas para
toda a comunidade como um
grande presente da empresa pela
comemoração dos 100 anos do segmento de aços longos no Brasil.

Divulgação/ArcelorMittal

Piracicaba recebe projeto de grafitti no bairro Jardim Primavera

“É bonito Piracicaba ser tomada pelas cores, por expressões artísticas tão fortes, e que acima de
tudo envolva, de forma mais ampla, a comunidade. Nós da Semac
nos sentimos orgulhosos de fazer

parte deste projeto. Parabéns a todos os envolvidos. Que ações como
essa tomem conta da nossa cidade, trazendo mais arte e mais
alegria”, disse Adolpho Queiroz,
secretário da Ação Cultural.

C OMPRA

Câmara define licitação de materiais de limpeza
A Câmara Municipal de Piracicaba definiu, no último dia
19, a licitação 21/2021, que trata
do fornecimento parcelado de
materiais de limpeza, com o objetivo de atender a demanda da
Casa para o próximo ano. O Legislativo está instalado no prédio
principal, com quatro andares, e
no anexo, com quatro andares,
os quais contam com a necessidade do serviço diariamente.
De acordo com o edital da
licitação, foram apresentados
21 itens, no entanto um deles,
de número 19, para aquisição
de esponja mágica, foi fracassado. O restante foi disputado
por seis empresas, sendo uma
delas, a Tecno Wave Loja de Departamentos Eireli foi desabilitada por falta de documentação.
A empresa D.F. Astolpho –
EPP venceu o item 2 (copo plástico
descartável de 80 ml, caixa com
2.500 unidades), com valor unitário de R$ 105,9 e total de R$
2.118,00; o item 5 (luva de vinil
antialérgica sem talco da marca
Medix), R$ 31 un. / total R$
1.240,00; o item 8 (limpador desengordurante, frasco 500ml da
marca Triex), R$ 3,21 un. / total

R$ 770,40); o item 11 (saco de lixo
preto de 60 litros da marca RP),
R$ 52,9 un. / total R$ 3.703,00; o
item 12 (saco de lixo preto de 100
litros da marca RP), R$ 52,9 un. /
R$ 3.174,00; o item 17 (detergente
para cerâmica e azulejo, galão de
5 litros, da marca Azulim), R$ 30,9
un. / total R$ 803,40; e o item 18
(álcool líquido 70º INPM, frasco
de um litro, da marca Damaza),
R$ 7,1 un. / total de R$ 2.130,00.
A empresa Luana Baiocchi
Gonçalves Eireli venceu o item 4
(copo plástico descartável de 180
ml, caixa com 2.500 unidades),
com valor unitário de R$ 93,00
e total de R$ 3.720,00; o item 6
(sabão em pó, caixa ou pacote,
da marca Flash), R$ 4,84 un. /
valor total de R$ 96,80; o item 7
(sabão em pedra da marca Ype),
R$ 2,68 e total de R$ 536,00; e o
item 13 (lustra móveis, frasco de
500ml, da marca Fuzetto), R$
2,95 e total de R$ 236,00.
A empresa Comercial Concorrent Eireli venceu o item 1 (pano
de cozinha da marca Valetex), com
valor unitário de R$ 4,79 e total
de R$ 191,60; o item 3 (mexedor
de plástico para café, pacote com
500 unidades, da marca Goldenip),

Davi Negri

Licitação para compra de materiais de limpeza aconteceu no dia 19

R$ 6,29 un. / R$ 754,80; e item 16
(água sanitária, 4 em 1, galão de 5
litros da marca Candura), R$
11,99 un. / total de R$ 1.966,36.
A empresa Comercial K Nunes Ltda venceu o item 9 (limpador multiuso, galão de 5 litros, da
marca Proax), com valor unitário
de R$ 8,35 e total de R$ 1.169,00; o
item 14 (pastilha/gel adesivo para
vaso sanitário da marca Pato), R$
6,50 e total de R$ 1.560,00; e o item
21 (desodorizador de ar aerossol,
lata 360ml, da marca Ultrafresh),
R$ 8,30 e total de R$ 415,00.

E a empresa Ana Valéria Tonelotto – ME venceu o item 10
(desinfetante líquido, galão de
6,050 litros, da marca Bufalo),
com valor unitário de R$ 14,00 e
total de R$ 2.100,00; o item 15
(fibra verde para limpeza geral da
marca Betanin), R$ 1,90 e total
de R$ 91,20; e o item 20 (saco de
lixo preto de 20 litros, com pacote
com 100 unidades, da marca
ITA), R$ 10,00 e total de 300,00.
A ata da licitação está
disponível no Portal da
Transparência da Câmara.

P ROGRAMA

"Temos que cuidar da zona rural", diz Zezinho ao "Primeiro Tempo"

Moradores da região sofrem com o aumento do fluxo de veículos
depois que a direção de rua no Jardim Planalto foi alterada

O vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania), esteve na manhã desta quarta-feira
(1º) na passarela que liga a rua
Maria Isabel da Silva Mattos, no
Jardim Planalto, à rua Abel Francisco Pereira, no bairro Jaraguá,
com o objetivo de apontar demandas dos moradores da região. Ele está trabalhando para
que uma ponte para carros e pedestres seja construída no lugar da
passarela que liga os dois bairros.
Paraná relatou que a alteração do sentido da rua Maria Isabel da Silva Mattos de duas mãos
para mão única “atrapalhou a
vida dos condutores da região”
e, por esse motivo, está reivindicando a construção da ponte.
“Quando a via era de mão dupla, o pessoal descia a rua Maria
Isabel de manhã para ir trabalhar e à tarde voltava de Santa
Terezinha e toda região pela

mesma rua. Com essa mudança
de mão, todos têm que ir para a
Avenida Doutor Antônio Mendes
de Barros Filho, que dá acesso ao
Cantagalo, e o fluxo de veículos
fica muito grande, sendo que poderia ser dividido com a rua Maria Isabel da Silva Mattos”, disse.
Em fevereiro, Paraná encaminhou ao Executivo a indicação 858/2021, que pede a realização de um estudo técnico
para construção da ponte. O vereador afirmou que irá reivindicar emendas com o deputado
estadual Roberto de Moraes
(Cidadania) e o deputado federal Cezinha de Madureira
(PSD) para que a Secretaria
Municipal de Obras (Semob) realize a construção. “Passando
pela ponte, os moradores terão
livre acesso às ruas Abel Pereira, Dona Anésia e Avenida Raposo Tavares”, explicou o vereador.

O vereador Zezinho Pereira
(DEM), em entrevista ao programa Primeiro Tempo na noite desta segunda-feira (29), transmitido ao vivo minutos antes do início da 48ª reunião ordinária de
2021 da Câmara Municipal de Piracicaba, falou sobre as demandas da população com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA),
sobre discussões relativas à melhoria da mobildiade urbana na
cidade, sobre o papel da Guarda
Civil Municipal de Piracicaba, sobre furtos de fios de cobre e sobre a zona rural piracicabana.
O parlamentar, ao iniciar a
entrevista, falou sobre a emenda
02 por ele proposta ao Plano Plurianual 2022-2025, e que buscava
o remanejamento de verbas dentro da pasta da saúde para a criação e manutenção de Centro de
Referência das Pessoas Portadoras do Autismo: "essa emenda que
nós colocamos em função das crianças com transtorno do espectro
do autismo, nós não pensamos em
questões eleitorais, nada disso.
Nós pensamos realmente no sofrimento dessas mães que, hoje,
no meu gabinete, há uma deman-

da muito grande de pessoas que
vão lá e não tem, por exemplo, um
neuropediatra para assinar receita para a compra de remédio.
Então, precisa nessa cidade que
realmente se faça alguma coisa
para esse povo", disse Pereira.
Em relação à audiência pública, que será realizada no próximo dia 15 de dezembro para discutir a mobilidade urbana na cidade, o vereador disse que "não
dá para aceitar que vidas vão
embora", e destacou a necessidade de se pensar em "uma forma
de o ciclista ter o direito de andar
para a cidade e ter segurança".
Sobre a Guarda Civil Municipal, o parlamentar destacou
que a GCM "faz um papel extremamente importante em Piracicaba. Ela faz um papel, inclusive, da polícia", e lembrou que
esse papel pode ser determinante
para a redução dos furtos de fios
de cobre na cidade, crime que teve
aumento substancial nos últimos
anos: "a gente precisa melhorar
para que eles tenham condições
de dar um resultado positivo. É
custo benefício. Se você não investe na GCM, vocês têm esses

Fabrice Desmonts

Vereador foi o entrevistado do programa Primeiro Tempo no dia 29

furtos que geram gastos da mesma forma", destacou o vereador.
Por fim, Zezinho Pereira
também falou com carinho sobre
a zona rural piracicabana: "eu até
fico meio emocionado de falar,
pois eu nasci em Ibitiruna, e tenho um carinho muito grande
pela zona rural", e destacou a necessidade de se evitar o êxodo
rural: "a zona rural tem que ter

transporte escolar, tem que ter
internet, tem que ter boas estradas. Se não tiver condições de
morar lá, com certeza ela vai vir
para a cidade, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da cidade, pois o homem da zona rural
é que produz o alimento. Temos
que cuidar deles lá na zona rural.
Tudo que for bom temos que levar
para eles", concluiu o vereador.
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Prêmio será entregue domingo
no Teatro do Engenho Central

Deputada Bebel propõe
a meia-entrada para
a rede pública federal
Divulgação

Primeira edição do Prêmio Pirarazzi de Cultura fará homenagem à escritora e
contadora de histórias Carmelina Toledo Piza; domingo, às 19h, no Engenho
A apresentação do evento
ficou sob a responsabilidade
de Danilo Telles e Mariana
Meneghinni. As atrações confirmadas são Evinha do Forró
& banda e LabellyAskovit.
PREMIADOS – Os fazedores de arte e cultura a serem premiados no dia 5 de dezembro, e
suas respectivas áreas, são: Marcos Godoy e Barbosa Neto (apresentador), Felipe Nunes (ator),
Rafaela Arthuso (atriz), Douglas
Neves (cantor), Aninha Barros e
Pa Moreno (cantora), Evair Sousa
(contador de história), Fernanda
Ferreira e Marcio Felicio (coreógrafo), Larissa Mori (DJ), Leo
Bueno &Julio Cesar (duplas sertaneja), Mamma Mia – AllegroVocale (espetáculo), Tiago Rochetto
(fotógrafo), Casa do Hip Hop (instituição cultural), Mundo Multicor
– Composição de Dunga e Luis
Henrique, com interpretação de
Aninha Barros no álbum Neguinha
(música), Arte no Largo (projetos
Culturais) e Elis Justi (radialista).

HISTÓRIA

Elson de Belém, o idealizador
EU NA ARTE — passado, presente e futuro por Elson de Belém
(depoimento do idealizador):
Sempre tive vontade de fazer algo ligado a arte, mas a inibição era meu grande obstáculo até
que um dia tomei coragem e dei o
primeiro passo ainda adolescente
nos encontros de jovens da igreja
do bairro do Guamá, onde brinquei
de "atuar", mas foi um desastre e
desisti completamente. Com 17
anos no ano de 1982 participei
como Calouro do Chacrinha recebendo o "troféu abacaxi" do saudoso Chacrinha que estava com
sua caravana em Belém para escolher o melhor cantor do Pará.
Participei com a musica "leão ferido" do Biafra, que me rendeu uma
bronca do Chacrinha que disse:
"Meu filho, você não merece nem
o troféu abacaxi, pois vai me dar
prejuízo". Aquelas palavras foram
suficientes para desistir de uma
vez por toda da vontade cantar,
atuar etc. Mas isso não foi o suficiente e com 20 anos me veio a
vontade de ser ator e de novo
aquele "bichinho" do teatro me veio
perturbar, foi quando me inscrevi
numa oficina de teatro do SESC
Pará e iniciei meus primeiros estudos teatrais. Foi no ano de 1986,
quando realmente percebi a magia do teatro. Das oficinas participei de diversas montagens, até
que fui chamado para fazer parte
do grupo da entidade, denominado GENT´s PA, juntamente com
minha trupe realizamos a primeira
montagem profissional de uma
peça teatral, dirigida pelo saudoso e meu grande incentivador e
"mestre" Luiz Carlos Moraes",
juntamente com o diretor e amigo
Carlos Alberto. A peça se chamava "Tragédia numa caixa de brinquedos" de Érico Verissimo, ficamos em cartaz durante 3 anos,
inclusive com apresentações no
Teatro Margarida Schivasappa do
CENTUR. Dentro do grupo participei de diversos eventos pelo
SESC como escritor, ator e até
dançarino do grupo folclórico.
No ano de 1989 participei
de algumas oficinas no grupo
experimental do Mosqueiro
com o saudoso "Albertinho
Bastos" e tive uma participação em uma peça do grupo juntamente com Agenor Del Valle.
Outra atividade ligada a arte
foi a promoção como curador de
três exposições referentes as
obras musicais de Fafá de Belém
no Hilton Hotel, 2000 e Assembleia
paraense 2003. A terceira proposta foi em 2008 com uma mostra
sobre a carreira artistica da cantora Nazaré Pereira no hall do Teatro margarida Schivasappa.
Como viver da arte em Belém
sempre foi uma calamidade, me
preocupei em me voltar para a minha vida profissional e depois de
uma grande temporada retorno
para mais uma oficina, era em
1998, na Universidade CESUPA,
com o diretor Alberto Silva Neto,
foram várias oficinas que culminou com uma montagem denominado "teatro de rua", foi uma experiência fantástica, onde atuávamos com reações das pessoas por onde passávamos.
E, em meio a todas essas
passagens uma das grandes incentivadoras da minha carreira foi
a cantora Fafá de Belém, o qual
possuo uma admiração imensurável, que de tanto assistir seus
shows, curioso como sou, percebi como era fantástico a magia
infra-estrutural dos shows musicais,. tendo como mestra a produtora cultural Carmem Ribas e
pensei em fazer algo mais sério.
Foi quando me voltei a estudar mais sobre a arte e participei de diversos cursos na
área cultural até que decidi me

voltar para a parte técnica, bastidores, o mundo por trás dos holofotes e ingressei no curso superior Gestão e Produção de eventos culturais da UNAMA, o qual me
fortaleceu de conhecimentos.
Em seguida outro curso superior "Comunicação institucional" pela Faculdade de Tecnologia da Amazônia, o qual me fez
entender melhor sobre leis de incentivo a cultura, organização
de eventos, cerimonial, radio,
jornal, televisão entre outras disciplinas inerentes ao curso.
Depois disso participei de diversas atividades e outros cursos
como: Elaboração de projetos culturais, captação de recursos, maquiagem, adereço, roteiro teatral,
rold, marketing cultural, fórum mundial da cultura entre outros.
No ano de 2006 adaptei, produzi e dirigi a peça "E se fosse comigo" com os funcionários da empresa Casa Granado em Belém, o
qual foi um dos maiores desafios,
despertou em mim o desejo de realizar teatro empresarial com cunho
social, como forma de contribuir
para amenizar conflitos internos
dentro de empresas. Os atores
eram totalmente inexperientes e fizeram do espetáculo um grande
acontecimento daquela empresa.
Em 2007 participei da oficina de
teatro de bonecos com o grupo In
bust, tendo como instrutor Anibal
Pacha. O curso agregou as atividades desenvolvidas no curso de Pedagogia que estava fazendo pela
UVA, o qual deu inicio a uma serie
de apresentações com o teatro
universitário enfatizando a contribuição do teatro para incentivo e
dinamizar os acadêmicos na parte
da oratória em meio aos fantasmas do medo de falar em publico.
Em 2008 participei da Oficina de teatro da UNAMA e apresentamos a peça "Liberdade, liberdade" com o ator e diretor
Adriano Barroso que me fez o
convite para participar do grupo
profissional de teatro Nós outros,
com a peça "O glorioso auto do nascimento do Cristo rei", dirigido por
Ailson Braga e Hudson Andrade.
Neste mesmo ano tive o privilégio e grande contentamento de
assessorar a cantora Nazaré Pereira nos diversos shows que
apresentou em Belém, atuando em
todas as esferas dos espetáculos desde a criação dos shows
até a montagem final, fato este que
me deixa muito envaidecido através do meu trabalho ter até hoje o
reconhecimento desta grande artista brasileira que me abriu novamente as portas para fazer parte
do universo artístico de Belém.
Hoje depois de todas essas
experiências meu desejo na arte é
dirigir, produzir, escrever, me tornar um mantenedor da arte, isso
virou um fascínio e que me desafiou a remontar a peça "E se fosse
comigo" com os alunos do Projeto
Social Renascer Quarenta Horas.
Cheguei em Piracicaba SP em
2009, consegui tirar o DRT, criei o
Projeto Relacionalizando-se que através do personagem Charles Chaplin
ministrava palestras motivacionais.
No ano de 2011, dirigi e atuei
na peça teatral "Os presentes de
Jesus menino", designada especificamente para comunidade do
bairro de São Jorge Piracicaba SP.
Em seguida fui convidado a integrar o elenco do espetáculo “Vida
de vedete” da CIA 4X4 o qual permanecemos 1 ano em cartaz.
Em 2012 depois de uma entrevista na Rádio Pira fui convidado
para apresentar um programa, dei
o nome de “Cultsocial” o qual ficamos 3 anos entrevistando artistas
de Piracicaba e região. Nesse mesmo ano integrei o elenco do mega
espetáculo Paixão de Cristo atuando em 3 edições. Depois ministrei a
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HOMENAGEM — A primeira edição do Prêmio Pirarazzi
de Cultura fará homenagem à escritora e contadora de histórias
Carmelina Toledo Piza. “A Carmelina é referência literária da cidade de Piracicaba. Ela muda vidas
através das histórias e isso faz diferença na nossa sociedade, tornando nosso meio muito mais
humano”, diz Elson de Belém.
São parceiros do Prêmio Pirarazzi de Cultura - 1ª edição: Semac (Secretaria Municipal da
Ação Cultural), Portal Nova 15
Rádio e TV, A Tribuna Piracicabana, Rádio Metropolitana, TV
Ativa de Piracicaba, Engenho da
Notícia – Comunicação Integrada, Eco Promoções e Eventos e
Dona Mara Geleias. A produção
cultural é de Cirilo Brancaleone.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: Abertura com os apresentadores jornalistas Danilo Telles e Mariana Meneghinni; Breve
discurso do idealizador do Prêmio, Sr. Elson de Belém; Breve disoficina Guarantã na comunidade a
convite do Projeto Guarantã. Também em 2012 iniciei as oficinas de
teatro para 3ª idade na Estação
Paulista e no Centro de apoio as
vítimas de Bullyng - CAVIBU.
PIRARAZZI — Dentro do programa de rádio criei a revista Pirarazzi, uma espécie de TV Fama da
região, com intuito de promoção de
visibilidade artística. A Pirarazzi é
uma Revista de entretenimento
que objetiva levar informações culturais para todos os públicos, promovendo visibilidade a classe artística de Piracicaba e região, fomentando a produção da cultura
local. A Pirarazzi ocupa espaço na
mídia impressa, rádio, TV, redes
sociais e plataformas digitais,
conquistando cada vez mais seu
público e a classe artística pela
qualidade, responsabilidade e
credibilidade do seu conteúdo.
Em 2019 a Pirarazzi passou a
ser Coluna publicada pelo Jornal
impresso e digital A Tribuna Piracicabana, um marco na comunicação
cultural da cidade pelo pioneirismo
por abordar a produção artística local, ganhando grande repercussão
na região. Em 2020 migrou para o
rádio com o nome “Pirarazzi nas
ondas do rádio” transmitido pelo
Portal Nova 15 radio, noticias e TV.
PPCULT — Neste mesmo ano
foi criado o Prêmio Pirarazzi de
Cultura idealizado por Elson de
Belém, que reconhece os artistas
de vários segmentos artísticos. Em
dezembro de 2021 acontecerá o
evento de entrega do prêmio aos
melhores de 2019 no Teatro Erotides de Campos – Engenho central.
PROJETO TARUBÁ — Desde
2014 Elson de Belém, ator, produtor
cultural, radialista, colunista, vem
difundindo a cultura amazônica através dos seus trabalhos em Piracicaba e região. Sentiu necessidade
de criar o projeto “Tarubá” que nasceu com objetivo de apresentar e
oportunizar a abertura da cultura
nortista, mas especificamente o que
é produzido em Belém do Pará,
como as famosas lendas e as danças e ritmos como o famoso carimbó, que se tornou patrimônio cultural paraense. O Projeto Tarubá já
apresentou diversas ações nas
escolas e instituições, assim como
a dança do carimbó foi apresentado em eventos culturais no estado
de São Paulo. Trouxe artistas paraenses para se apresentarem em Piracicaba como os cantores Pedrinho Callado, Jeanne Darwiche e a
dançarina Cecilia Mani Chanti.
FIOFHÓ DE BELÉM - Nascida
na década de 2000 na ABR - Associação Cultural Babadeiros na Roça.
Batizada pelo escritor, folclorista,
diretor e ator Harles Oliveira, com
concepção e interpretação do ator
Elson de Belém que dá vida e conta
suas histórias estapafúrdias utilizando-se de palavrões escancarados, como ela batizou de “deslize
de língua”, que tem reação instantânea da plateia. Fiofhó tem características nortistas, caribenhas, indígenas e sua linguagem é da mulher ribeirinha dos rios de Belém
do Pará. De acordo com ela já foi
possuída pelo boto, cruzou com a
Matinta Pereira, histórias de suas
passagens pelas lendas amazônicas. Saiu da sua cidade para
tentar a vida na grande São Paulo,
ela conta que saiu de Pôpôpô pelos rios do Pará e por onde passa
deixa sua marca que são os banhos que encantam os homens
como os cheiros, perfumes, patuás e balangandãs, tendo como
misticismo as encantarias da Amazônica com sua fauna e flora.
Dentro de seus shows que
tem nomes inusitados e exóticos
como: “Te faz de doido que o pau
te acha”, “Tem muita goma no meu
tacacá”, “Diva sinistra”, “Suor de
fêmea”, “Enfoguetada” e o mais
recente “Fogo no cabaré”, onde
distribui especiarias típicas do
Pará como farinha, andiroba, patchoulli entre outros que fazem
parte do “kit paraense”. Na gastronomia é cozinheira de mão cheia

Homenagem aos artistas
de Piracicaba

curso do Secretário de Cultura de
Piracicaba, Sr. Adolpho Queiroz;
Atração artística: Drag queen LabellyAskovitty; Início das premiações; Atração artística: Evinha do
Forró e banda; Continuação das
premiações; Entrega da placa a
Homenageada do ano a escritora
e contadora de histórias Carmelina Toledo Piza; Participação da
cantora Aninha Barros interpretando a música vencedora; Atração surpresa e Encerramento.
Divulgação

O evento para entrega do Prêmio Pirarazzi de Cultura - 1ª edição, de reconhecimento aos fazedores de arte e cultura em Piracicaba, já tem data marcada. Será dia
5 de dezembro (domingo), às 18h,
no Teatro Erotides de Campos, no
Engenho Central, com diversas
atrações artísticas. A idealização é
do artista cênico, radialista e colunista de jornal Elson de Belém.
Conforme Belém, a premiação nasceu com o propósito de estimular os trabalhos dos gestores, produtores e empresários da
classe artística. “O insight deste
prêmio surgiu quando eu apresentava em 2012 o programa de
rádio Cultsocial, pela Rádio Pira.
Eu tentava dar visibilidade aos artistas, dos mais variados segmentos, com as entrevistas que eu fazia. A arte é fundamental para a
sociedade e temos trabalhos impecáveis realizados pelos artistas
da cidade, então, nada mais justo que reconhecer isso e fomentar
a produção local”, comenta.

Elson de Belém por ele mesmo
do “Pato no tucupi”, “maniçoba”,
“Tacacá” “Turu” entre outros. Fiofhó também é “Erveira” e prepara
os famosos cheiros atrativos que
são: “Chama dinheiro”, “Chama
marido”, “Segura pé de calça”
“Pega e não me larga”, chega-te a
mim”, “Vai buscar quem mora longe”, “Chora nos meus pés”, além do
“chá do tamacuaré” e o “Xiri da bota”.
Já trocou de nome duas vezes por conta da numerologia.
Uma vez disseram que ela só iria
fazer sucesso se inserisse uma
letra no nome. Assim o fez, inseriu o H e hoje ela assina "Fiofhó"
até para dissociar do suposto
buraco negro. Fiofhó já apresentou programa na TV Ativa de Piracicaba, foi apresentadora do quadro Pirarazzi na TV dentro do Programa Verinha Figueredo, já concedeu diversas entrevistas em
programas locais e nacionais.
Fez shows em diversas cidades do interior paulista inclusive em
São Paulo capital. Em Piracicaba
participou da Festa das nações,
Encontro nordestino, se apresentou na pubPiratchay, etc. Participou
do quadro de humor do Programa
Eliana do SBT. Atualmente escreve
a Coluna Nem te conto maninha, no
youtube posta vídeos no “Canal profundo da Fiofhó” e agora tem seu
próprio programa "ShowChá da Fiofhó" apresentado todas as quartas feiras as 17 h pelo Portal Nova
15 rádio e TV, onde criou o quadro
Chá da Fiofhó onde grava na casa
do artista e presta homenagem levando seus convidados as lagrimas.
Seus próximos projetos são: novo
show que conta com uma mega produção para depois da pandemia e o
Podcast “Fiofhó para maiores”.
RÁDIO E TV — Programa Vozes femininas pela Rádio Cultura
do Pará (projeto experimental) 2005; Programa Cultsocial via Web
pela Rádio Pira - 2012; Programa
Recanto Nordestino pela Rádio
AM/FM Difusora de Piracicaba –
2014; Programa Verinha Figueredo, quadro Pirarazzi na TV pela
TV Ativa de Piracicaba - 2016; Programa Ativa no ar, quadro Pirarazzi na TV pela TV Ativa de Piracicaba - 2017; Programa Pirarazzi nas
ondas do rádio e Showchá da Fiofhó pelo Portal Nova 15 - 2019.
PRÊMIOS — 2015 – Reconhecimento pela contribuição no evento Encontro nordestino CTN Piracicaba SP; 2018 – 7º Prêmio da Radio
Cotia São Paulo; 2019 - Pela segunda vez Prêmio da Radio Cotia; 2019
– Prêmio Internacional Ibero Americano pela contribuição cultural – Brasil X Argentina; 2019 – Voto de congratulações concedido pela Câmara
de Vereadores de Piracicaba; 2021
– Moção de Aplausos concedido pela
Câmara de Vereadores de Piracicaba; 2021 - Prêmio Destaque Pontual
concedido pelo Portal SB 24 h de
Santa Barbara do Oeste SP; Nesses
56 anos de existência posso dizer
que a arte faz parte da minha vida,
que me move e motiva em tudo que
realizo. Viva os deuses da arte! Viva
Fernanda Montenegro. Viva Bibi ferreira. Viva Gerald Thomas. Viva Nazaré Pereira. Viva Fafá de Belém.
Viva Shakespeare. Viva Chaplim.

Bebel explica que o projeto visa reparar uma situação que
deixou de fora os profissionais da rede federal de ensino

Em projeto de lei que protocolou nesta semana, na Assembleia
Legislativa de São Paulo (Alesp), a
deputada estadual Professora Bebel (PT) propõe incluir professores
da rede pública federal no benefício da meia-entrada em estabelecimentos que proporcionem lazer
e entretenimento. Se aprovado o
projeto, serão beneficiados os professores da rede federal de ensino,
cujos estabelecimentos de ensino
ficam no Estado de São Paulo.
Para corrigir esta situação, a
deputada propõe no seu projeto
que seja alterada a Lei n. 10.858,
de 2001, modificada pela Lei
14.729, de 30 de março de 2012,
que instituiu a meia-entrada para
professores da rede pública estadual de ensino em estabelecimentos que proporcionam lazer e entretenimento. No projeto, a parlamentar estabelece que o “caput” do
artigo 1º da Lei nº 10.858, de 31
de agosto de 2001, alterado pela

Lei nº 14.729, de 30 de março de
2012, passe a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 1º - É assegurado o pagamento de 50%
(cinquenta por cento) do valor realmente cobrado para o ingresso
em casas de diversões, praças desportivas e similares, aos professores das redes públicas estadual,
federal e municipais de ensino,
cujos locais de trabalho se encontrem no Estado de São Paulo”.
A Professora Bebel justifica a
apresentação do projeto porque, a
despeito da lei original e sua modificação resolverem com justiça
conceder melhores condições de
aculturamento dos professores
das redes públicas, mas deixou de
fora os professores da rede pública federal, cujos estabelecimentos de ensino ficam no Estado de São Paulo. “Por isso, apresento o presente projeto, e peço o
apoio de meus pares para sua
aprovação”, justifica a deputada.

C HARQUEADA

Leite arrecadado no
torneio de futebol é
revertido para o CRAS
Divulgação

Ao todo, foram entregues 220 litros de leite na sede do CRAS

O Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) de Charqueada recebeu uma remessa de
leite doado pelos atletas participantes do torneio de futebol amador
Reginaldo César da Silva, o Cocão.
A competição começou no
último domingo e é organizada
pelo Departamento de Esportes.
Para efetivar a inscrição, os atletas tinham que fazer a doação de
um litro de leite que, posteriormente, seria entregue ao CRAS.
“Uma ação social importan-

te e nós só temos a agradecer a
todos os esportistas e participantes por este olhar sensível com
quem mais precisa”, disse o prefeito Rodrigo Arruda (DEM).
Ao todo, foram entregues
220 litros de leite na sede do
CRAS. Acompanharam a entrega os vereadores Paulo Fattore, Maria José e Tião Paraná, além do diretor de Esportes Danilo Matraia e a diretora de Desenvolvimento Social,
Amanda Roncatto Macaúbas.

P ROGRAMA

Resistentes: “Cidadania Política”
aborda os direitos humanos
O programa “Cidadania Política em Movimento”, do canal no
Youtube “Resistentes”, entrevista,
hoje, a partir das 20h, as pesquisadoras Célia Rossi, da Unesp/SP,
e Thais Dibbern, da Unicamp. Célia Rossi é professora da pós em
Educação Sexual e Educação Escolar e coordenadora da Rede
Acampa Brasil pela Paz e o Direito
a Refúgio. Thais Dibbern é doutoranda em Política Científica e Tecnológica pelo Departamento de Po-

lítica Científica e Tecnológica da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Mestra em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e bacharela em Gestão de Políticas Públicas. É pesquisadora
vinculada ao Laboratório de Estudos do Setor Público (Lesp/
Unicamp) e ao Grupo de Análise
de Políticas de Inovação (GAPI/
Unicamp). Realiza pesquisa sobre a relação Universidade-Sociedade e direitos humanos.
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Defensoria é 'ferramenta para o
exercício de justiça', diz Kawai
Assessoria Parlamentar

SOLIDARIEDADE

Concerto marca lançamento de
campanha em prol do Ilumina
Tributo a Andrea Bocelli, hoje, na Igreja do Monte Alegre, é o
ponto de partida da campanha “Eu quero ter um milhão de amigos”

Pedro Kawai e a coordenadora Carolina Romani Brancalion

A coordenadora da Defensoria Pública de Piracicaba, Carolina Romani Brancalion, recebeu nesta segunda-feira (29), a
visita do vereador Pedro Kawai
(PSDB). Ele colocou o seu mandato à disposição da defensoria,
que é voltada exclusivamente ao
atendimento dos cidadãos que
não possuem recursos para pagar custos de um advogado.
Hoje, devido a pandemia
da Covid-19, os atendimentos
da defensoria são feitos de
forma híbrida, ou seja, presencialmente, pela internet
(defensoria.sp.gov.br) e também
por telefone (0800.773-4340).
De acordo com a coordenadora,
a Defensoria em Piracicaba atua
em diversas áreas jurídicas e é
formada por dez defensores e estagiários do curso de Direito.
Kawai destacou a grande relevância do serviço prestado pelos defensores, lembrando que,
em muitos casos, as conciliações
promovem acordos e entendimentos entre as partes, evitando que
a justiça acumule ainda mais processos. “A Defensoria desenvolve

um belo trabalho no atendimento jurídico a quem mais precisa
do amparo da lei”, comentou.
Além disso, complementou o
vereador, “a entidade promove
vários ciclos de conferências com
temas que passam pela diversidade racial, habitação e urbanismo,
direitos do consumidor, infância
e juventude, saúde, entre outros”.
ATUAÇÃO - A Defensoria
Pública do Estado de São Paulo
atua em áreas como o Direito de
Família e de Sucessões, Direito
do Consumidor, Direito Urbanístico, Direito Ambiental, Direito à Saúde, Garantias Constitucionais, entre outras. Na esfera criminal, possibilita o direito de pessoas acusadas, assim
como às vítimas que sofrem assédio e violência doméstica.
Outras áreas nas quais a Defensoria Pública possui papel importante se relaciona à Infância e
Juventude, pedidos de adoção ou
de guarda, e processos de destituição do poder familiar. No âmbito do Direito Coletivo, propõe
ações civis públicas e TACs, que são
os termos de ajuste de conduta.

D IÁLOGOS

Pasca promove ciclo sobre
a infância e a adolescência
Com o tema “Perspectivas sobre a Infância e a Adolescência
em Piracicaba”, começa hoje o II
Ciclo de Diálogos da Pasca. O
evento será em formato online,
pelo canal Pasca Piracicaba, no
Youtube, e tem como objetivo promover reflexões sobre o tema e os
projetos executados pela organização social, todos voltados à
promoção e defesa dos direitos
das crianças e dos adolescentes.
O primeiro encontro estará
voltado às ações do Gaap (Grupo
de Apoio à Adoção de Piracicaba),
com o tema “A história de vida das
crianças e o processo de Adoção”.
A sessão tem início às 14 horas e é
aberta aos interessados. Não há
necessidade de inscrição prévia e
haverá emissão de certificado.
Sob a mediação da psicóloga
Patrícia Dutra, coordenadora de
projetos da Pasca, o encontro incluirá uma exposição da coordenadora do Gaap, Jhenifer Eleutério, que apresentará informações
sobre o trabalho da instituição e
dados sobre a adoção em Piracicaba, incluindo as estratégias de
acompanhamento de famílias que
desejam adotar e no pós-adoção.

A programação no dia 2 inclui ainda exposições da psicóloga Débora Vigevan, idealizadora do Projeto Histórias Cruzadas, do Instituto Fazendo História, e da assistente social Sara
Luvisotto, coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar
do Instituto Fazendo História.
Para a coordenadora da
Pasca, Patrícia Dutra, a iniciativa ressalta a importância de
uma ação conjunta entre organizações da sociedade civil e
Poder Público, na busca de ações
que ampliem e aperfeiçoem o alcance das políticas públicas voltadas à infância e à adolescência.
“Também é uma oportunidade
para que avaliemos os projetos desenvolvidos pela própria Pasca,
suas contribuições e possibilidades de aprimoramento”, afirma.
O segundo encontro, dia 9,
terá como referência o trabalho do
Projeto CCI (Centro de Convivência Infantil), no bairro Novo Horizonte, com o tema “A brincadeira da criança e seu papel no desenvolvimento humano”. No encerramento, dia 16, o diálogo será
a partir do Projeto Preventivo.
Divulgação

PARADA OBRIGATÓRIA
Os proprietários do Restaurante Parada OBRIGATÓRIA comemoram a retomada da economia, anunciando o retorno do churrasco para seus clientes.

Localizado no centro de
Porto Ferreira, é um dos
mais frequentados da cidade, Silvio Marcos e Idneia
Alves convidam os Piracicabanos para conhecerem.

Está tudo pronto para o Show
“Concerto Iluminado - Tributo a
Andrea Bocelli”, hoje, na Igreja do
Monte Alegre. A igreja é um patrimônio histórico e artístico, com
pinturas do renomado pintor Alfredo Volpi. O show beneficente
marca o lançamento nacional da
campanha “Eu quero ter um milhão de amigos”, que visa dar autonomia financeira ao Hospital
Ilumina por meio de doações.
Um grande número de empresas de Piracicaba e região deu
apoio para a viabilização do evento. Serão duas sessões: às 17 horas, presencial, e às 20 horas, presencial e virtual, com transmissão
pelo canal do Youtube da Associação Ilumina. Todos os protocolos
sanitários serão observados nas
apresentações. Ainda há alguns
ingressos à venda para as duas sessões no site www.sympla.com.br.
Para assistir ao vivo é solicitado o preenchimento de um rápido cadastro e uma doação.
ARTISTAS - O Show “Concerto Iluminado - Tributo a Andrea Bocelli”, de fama internacional, contará com os artistas Germano Brissac (tenor) e Fabiola

Cariatti (soprano). Ambos são reconhecidos internacionalmente e
pela própria equipe de Andrea Bocelli como representantes oficiais.
Serão apresentados os maiores
sucessos da carreira do tenor
italiano, com acompanhamento
de um renomado quarteto formado por Mário Tirolli, pianista
e maestro; Ulisses Bamba, Rossana Nicolai e Anderson KB. Estará presente a versátil pianista
piracicabana Gislaine Viccino.
ROBERTO CARLOS E
ROUPA NOVA - A campanha
“Eu quero ter um milhão de
amigos” foi inspirada na famosa música de Roberto Carlos. O
projeto do show do dia 2 e o RAO
sensibilizaram o cantor e um de
seus grandes amigos e parceiros, o maestro Eduardo Lages,
que gravou depoimento apoiando integralmente a campanha.
Outro artista famoso é o guitarrista e vocalista do grupo musical Roupa Nova, Kiko. Ambos
gravaram depoimentos que estão
nas mídias sociais do Ilumina.
PARA ONDE IRÁ O DINHEIRO - Os recursos arrecadados serão utilizados no Rastre-

D ANÇA
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Germano Brissac e Fabiola Cariatti farão tributo a Andrea Bocelli

amento Ativo Organizado (RAO),
projeto inédito, lançado em Piracicaba e que já salvou mais de 880
vidas por meio do diagnóstico
precoce do câncer. Os casos estão
documentados cientificamente.
O RAO tem despertado o interesse de um grande número de
prefeituras e de planos de saúde, porque além de salvar vidas,
custa 17 vezes menos para os sistemas públicos e privados de

saúde. O Rastreamento pode ser
implantado em todas as cidades
brasileiras, daí a iniciativa da
Campanha em nível nacional.
As informações são da médica especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, Dra. Adriana Brasil, fundadora e Presidente do Conselho de Administração da Associação Ilumina que administra o
Hospital do mesmo nome, a carreta e o Centro de Educação.

I NTERCÂMBIO

Cedan realiza audição Alex de Madureira se encontra
para novos integrantes com Cônsul-Geral do Japão
A Cedan (Companhia Estável
de Dança de Piracicaba) realizará hoje, das 12h30 às 16h, na Estação da Paulista, audição para
novos integrantes para seu corpo
de bailarinos em 2022. Como prérequisito a idade mínima é 13
anos. Para meninos o tempo de
prática em dança é de 2 anos e
para meninas o tempo de prática
em dança é de 4 anos. A prática
em ponta é de 1 ano no mínimo.
Os candidatos serão avaliados durante aula técnica de balé
clássico e prova prática de aptidão,
sendo que somente os aprovados
durante a aula técnica estarão
credenciados a realizar a prova
prática de aptidão. A avaliação
obedecerá aos seguintes critérios:
relação corpo e espaço (compreensão da utilização do espaço
dentro do estúdio e em relação
aos demais bailarinos), presença
cênica, musicalidade, capacidade
de apreensão das seqüências propostas, qualidade de movimentação, habilidade de improvisação,
domínio técnico e saúde geral e
harmonia músculo esquelética.
CRONOGRAMA - 13h às
13h45 - Prova escrita em forma de
redação com duração de 50 minutos. Prova para entendimento
intelectual do candidato, sem caráter eliminatório, porém, obrigatório. Tema a ser escolhido pelo
candidato de uma lista fornecida
junto com a ficha de inscrição. 14h
- Aula técnica de balé clássico (Pontas para meninas). 15h20 - Lista
dos selecionados para a prova
prática de aptidão logo em seguida. 15h30 - Prova prática de apti-

dão com apresentação de uma variação do repertório clássico do
século XVIII ou XIX de no máximo 3 minutos ou um solo livre de
no máximo 3 minutos (Pontas
para meninas). Se o candidato não
tiver uma variação ou solo preparado, a diretora artística da Cedan
irá apresentar uma sequência que
deverá ser seguida. 06/12/2021 –
13h - Lista dos selecionados para o
ingresso na Cedan. As fichas de
inscrição já podem ser solicitadas,
retiradas e entregues na portaria
do Teatro Municipal Dr. Losso
Netto ou na Secretaria Municipal
de Ação Cultural ou pelo e-mail
para camillapupa@hotmail.com ou
pelo WhatsApp (19) 99746-4977.
CEDAN - A Companhia Estável de Dança de Piracicaba é vinculada à Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac). Atualmente é composta por 20 bailarinos
permanentes, selecionados por
meio de audição pública, sob direção artística da maître de balé clássico Camilla Pupa, que tem por finalidade incentivar e possibilitar
a criação de um corpo de baile
amador permanente, que apresente periodicamente espetáculos de
dança em Piracicaba e em outras
cidades, propiciando a formação
teórica e prática de bailarinos.
SERVIÇO
Audição para novos bailarinos da Cedan (Companhia
Estável de Dança de Piracicaba). Dia 2/12, das 12h30
às 16h na Estação da Paulista, localizada a avenida Dr.
Paulo de Moraes, 1580.

Aldo Guimaraes

Kayo Yoshida, Débora Barros, Ryosuke Kuwana,
Alex de Madureira e Paulo Fiorilo

Na manhã de terça-feira
(30), o deputado Alex de Madureira esteve em audiência com o
Cônsul-Geral do Japão em São
Paulo, Ryosuke Kuwana, e a
Vice-Cônsul, Kayo Yoshida. “Entramos em contato com o Consulado Geral do Japão para oficializarmos uma visita da comitiva consular japonesa a Piracicaba, com o objetivo de trazer investimentos e desenvolvimento
para a cidade e toda a região”,
afirmou Alex de Madureira.
“O intuito é o de trazer, para
esta parte do estado, empresas
japonesas que tenham interessem em investir em municípios
pertencentes a Região Metropolitana de Piracicaba, completou

o deputado estadual e Coordenador de Projetos Parlamentares da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp).
A reunião contou com a
participação da gestora de marketing e projetos incentivados
da equipe de futebol do XV de
Piracicaba, Débora Barros, que
apresentou um projeto de parceria com times de futebol japoneses, para intercâmbio de jogadores das categorias de base.
O encontro ocorreu na Residência Oficial do Cônsul-Geral,
em São Paulo, onde foi agraciado com uma camisa oficial da
equipe da futebol piracicabana. A
audiência ainda teve a participação do deputado Paulo Fiorilo.
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C AMINHADA

2º Caipirandando será no próximo dia 11
A atividade é aberta ao público com idade a partir dos 18 anos e tem a concentração marcada para as 6h

A segunda edição do Caipirandando, evento gratuito realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), será realizado no dia
11/12, e terá um percurso total de
17 km de caminhada. A atividade
é aberta ao público com idade a
partir dos 18 anos e tem a concentração marcada para as 6h,
em frente ao clube da Associação
dos Funcionários Públicos Municipais de Piracicaba (rua José Vicente Pedreira, 35, Jardim Caxambu). Interessados em participar podem se inscrever e obter
mais informações pelos telefones
(19) 3422-0233 ou 3403-2648.
A caminhada inicia pela avenida Luciano Guidotti e passa pela
avenida Laranjal Paulista, com
uma pausa de 30 minutos para
descanso e hidratação no Centro
Comunitário do Campestre. Na
sequência, o trajeto segue pela Estrada Municipal Antonio Dias Rodrigues, com o destino final no
município de Saltinho. A Selam
disponibilizará um micro-ônibus

para o retorno ao ponto de largada às 13h. O 2º Caipirandando tem
o apoio da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transporte (Semuttran)
e da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema).
A expectativa da Selam é ampliar o número de participantes em
relação à primeira edição, quando
cerca de 40 pessoas completaram
um percurso de aproximadamente 17 km, partindo do Engenho
Central rumo ao balneário de Artemis. "A primeira caminhada foi
um sucesso, os participantes elogiaram muito a organização e também houve uma sintonia bem legal entre as pessoas que participaram. A expectativa é que cada vez
haja mais adeptos", destacou o
chefe do setor de Eventos da Selam, Alexandre Nascimento, que
fez uma série de recomendações
para o público que deseja participar da próxima caminhada.
"Nós recomendamos aos participantes que udem tênis confortáveis e macios para a caminhada,
por se tratar de um percurso longo. Além disso, vale ressaltar a

importância de vestir roupas leves
e também levar protetor solar. É
importante ainda ter em mãos a
alimentação própria para a atividade, como frutas ou barras de
cereais, e garrafas de água para
hidratação", afirmou Nascimento.
De acordo com o chefe do setor de
Eventos, a Selam vai monitorar
todo o percurso e dará o suporte
necessário em caso de imprevisto.
A coordenadora do Programa de Atividades Motoras
(PAM), Mônica Graner, também
está otimista em relação à presença de público no 2º Caipirandando. "Ficamos entusiasmados com
o bom ambiente que houve na
edição anterior. Vale destacar que
nós respeitaremos o ritmo de cada
participante, dividiremos a turma se houver necessidade, teremos dois professores acompanhando. A ideia é proporcionar
uma experiência além do exercício físico, que traz benefícios para
os aspectos mental e social. No
evento passado, tivemos pessoas de diferentes idades, mas com
o mesmo objetivo", ressaltou.

Alexandre Nascimento/Selam

Primeira edição do Caipirandando reuniu cerca de 40 participantes

S OLIDARIEDADE

D ANÇA FLAMENCA

“Ilumine-se” será apresentado no palco do Teatro Municipal LBV: “Um Brasil que se
Tocar o coração do público
está na essência do Flamenco e
também no tema do espetáculo
que a escola de dança Alumbre
traz ao palco do Teatro Municipal de Piracicaba no próximo dia
7 de dezembro, às 20 horas, com
o título “Ilumine-se”. Dirigido
pela produtora e professora Nicoli Ayres, o espetáculo contará
com 30 bailaoras e música flamenca ao vivo, tendo Flávio Rodrigues como cantor e guitarrista, Fernando de Marília e Ana
Maria Fioravante como cantores
e Gustavo Rosa na percussão.
O show traz ao público uma
reflexão sobre o período sombrio
da pandemia com sentimentos de
medo, isolamento, adaptação e ao
mesmo tempo o renascer com alegria, amor e paixão nos pequenos
gestos, temas também presentes na
história da arte flamenca. “O flamenco é a expressão da alma humana, de toda essa gama de sentimentos que compõem nossas
vidas. Por isso, o show vai rapidamente dos momentos de profundo sofrimento às grandes
alegrias”, explica Nicoli Ayres.
Durante o espetáculo, o público assistirá a uma variedade
de palos, termo usado para se referir aos diferentes ritmos flamencos. Durante aproximadamente uma hora e meia, serão
apresentados 9 ritmos: Tientos,
Farruca, Guajira, Tangos, Fandangos, Solea por Bulerias, Alegrias, Sevillanas e Solea. A dife-
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rença entre eles depende do compasso, da escala utilizada, da progressão de acordes e do tema abordado na letra. Haverá também um
número de dança do ventre da
professora Josiany Longatto.
Em contato com a dança flamenca desde os dez anos, a professora e coreógrafa realizou parte dos seus estudos na Universidade de Sevilla e estuda com maestros nacionais e internacionais.
“A dança tem um poder que transcende nosso corpo e, durante esse
período difícil que passamos na
pandemia, o flamenco nos trouxe
momentos de respiro e lucidez
para muitas de nós. O resultado
desse trabalho pode ser visto no
espetáculo”. O próprio nome da
escola “Alumbre” significa “ilumine-se” em espanhol. Não poderia
haver nenhum termo mais genuíno para definir a dança flamenca.
“Ilumine-se” oferece ao público a oportunidade única de
vivenciar a música e a dança
flamenca numa explosão de alegria feminina. Um baile e um
sapateado ágil e minucioso
prometem encantar os olhos.
SERVIÇO
Espetáculo “Ilumine-se”, próxima terça-feira (7), a partir
das 20h. Teatro Municipal de
Piracicaba. Entrada: R$ 55,00
à venda antecipadamente
pelo telefone (19) 99636.
5553, até 3 de dezembro, ou
na bilheteria do teatro, a partir do dia 4, a R$ 110,00.

“Flamenco é a expressão da alma humana”, diz Nicoli Ayres

A LGODOAL

S ERVIDORES

Moção apela ao Estado
por passarela na SP-304

Prefeitura organiza programação
especial de Natal em três sextas

Moção aprovada pela Câmara Municipal de Piracicaba
apela ao governador de São
Paulo, João Doria (PSDB), e ao
DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para que seja
instalada uma passarela para
a travessia de pedestres próximo ao km 167+200 da rodovia
Geraldo de Barros (SP-304), na
altura do bairro Algodoal.
O vereador Thiago Ribeiro
(PSC), autor da moção de apelo
252/2021, cita que o dispositivo é
necessário em razão da alta velocidade com que carros e caminhões
trafegam pela rodovia e pelo alto
fluxo de veículos que se dirigem a
São Pedro e Águas de São Pedro,
principalmente nos fins de semana, sem contar as pessoas que
vão a chácaras de veraneio e a
empresas instaladas nessa região.

Também são fatores que tornam a construção da passarela
"uma medida necessária e urgente para dar mais segurança aos
moradores", como reforça Thiago Ribeiro, o surgimento de novos loteamentos na região, os
"relatos de diversos acidentes e
atropelamentos" e o fato de o trecho ter pontos de parada de ônibus em ambos os lados da rodovia, "o que gera aumento no fluxo de pedestres que a cruzam".
O anúncio de que uma rede
de supermercados vai se instalar
às margens da SP-304 também
gera preocupação. "Agora, com a
instalação de um grande atacado
na região, o fluxo deve aumentar",
salientou Thiago Ribeiro, ao comentar sobre a moção de apelo
aprovada nesta segunda-feira
(29), na 48ª reunião ordinária.

alimenta e outro que não”
A fome no Brasil aumentou
mais ainda com o agravamento da pandemia do novo coronavírus. São 116,8 milhões de
pessoas vivendo em situação de
insegurança alimentar no país,
número equivalente a duas vezes a população da Argentina.
O percentual de lares em insegurança alimentar grave (fome)
nas regiões brasileiras corresponde a 18,01% no Norte; 13,8%, no
Nordeste; 6,9% no Centro-Oeste;
e 6% no Sul e no Sudeste; além
disso, 11,1% dos lares chefiados
por mulheres enfrentam a fome.
Os dados são do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da
Covid-19 no Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança
Alimentar (Rede PENSSAN).
A pandemia também contribuiu para o aumento dos índices
de desemprego, atingindo a marca de 14,1 milhões de pessoas desempregadas, de acordo com a
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad), feita
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada em dezembro de 2020. Outra
preocupação que tem tirado o sono
das famílias brasileiras, principalmente as mais vulneráveis, é a alta
nos preços dos alimentos.
Milhares de pessoas não têm
o que comer: falta-lhes o alimento básico. Por isso, além de todo
o trabalho que realiza ao longo
do ano, a Legião da Boa Vontade também promove a sua tradicional campanha Natal Perma-

nente da LBV — Jesus, o Pão
Nosso de cada dia!, com o objetivo de fortalecer esse espírito de
Solidariedade e angariar doações
em prol de quem mais precisa.
Sob o lema “um Brasil que
se alimenta e outro que não”, a
campanha da LBV está mobilizando doações para entregar, no
mês de dezembro, 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 que são
assessoradas e atuam em parceria com a Legião da Boa Vontade. O objetivo é proporcionar a
elas um Natal digno e sem fome.
Celebrar o Natal é também
ajudar quem mais precisa. Doe
itens que compõem a cesta: arroz,
feijão, óleo, açúcar, café, leite em
pó, macarrão, farinha de mandioca, fubá, farinha de milho, mistura para mingau, extrato de tomate, biscoito de maisena, canjiquinha, sardinha enlatada e sal.
Doe o valor da cesta e a
quantidade que puder: acesse o
site www.lbv.org.br . Faça doações via transferência bancária
pelo PIX: e-mail: pix@lbv.org.
br. Leve sua doação na LBV:
consulte www.lbv.org/enderecos. Informe-se pelo telefone:
0800 055 50 99. Acompanhe
as ações realizadas pela Legião
da Boa Vontade nas redes sociais, pelo endereço @LBVBrasil
no Facebook e no Instagram.
Assessoria Parlamentar

A Prefeitura de Piracicaba
organizou uma programação
natalina especial destinada aos
servidores públicos e munícipes neste fim de ano, intitulada Vozes do Natal. Para isso
convidou vários grupos musicais, dos mais variados estilos,
que se apresentarão às sextasfeiras, a partir das 11h, no
Térreo 1 do Centro Cívico.
A programação se inicia
nesta sexta (03), com a apresentação dos músicos Hermes Petrini e Cidinha Marin. No dia
10/12 é a vez do Coral Cante Outra da 3ª Idade da Estação da
Paulista se apresentar. A programação se encerra no dia 17/12
com o Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Piracicaba.
O secretário de Administração, Dorival José Maistro, disse
que a iniciativa foi uma forma
de prestigiar os servidores municipais e os cidadãos que transitam pelo prédio da Prefeitura.
“Tivemos recentemente experiências bem-sucedidas com as
apresentações do saxofonista
Leonardo Ramos dos Santos e
do Coral de Flauta Infantil do
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FRENTE PARLAMENTAR

Hermes Petrini e Cidinha Marin
se apresentam nesta sexta

projeto Educando para o Esporte. Nosso intuito é utilizar a
música, independente do estilo,
para deixar o dia-a-dia das pessoas mais leve durante essa época do ano”, frisou Maistro.

A Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, coordenada pelo vereador André
Bandeira (PSDB), se reuniu
nesta terça-feira (30), na Assembleia Legislativa de São
Paulo, com o deputado estadual Mauro Bragato (PSDB),
presidente da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça
e Redação) para apresentar
demandas do segmento da
pessoa com deficiência, so-

bretudo pela manutenção da
isenção do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores). A frente é
formada por vereadores de
diversas cidades do Estado
de São Paulo, com algum
tipo de deficiência. “Demos
início à uma grande luta inclusiva, reivindicando direitos e indo atrás de manter
conquistas antigas”, afirmou
o coordenador da Frente
Parlamentar, André Bandeira.
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D EZEMBRO V ERMELHO

Ação na USF Tatuapé 1
marca abertura do mês
Felipe Poleti/CCS

V ITÓRIA

Piracicaba vence prêmio
Top Destinos Turísticos

Município concorreu na categoria Turismo de Negócios e Eventos; resultado
foi divulgado ontem à noite em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes

Autoridades e representantes dos moradores participaram
da abertura das ações do Dezembro Vermelho 2021

A Unidade de Saúde da Família (USF) Tatuapé 1 recebeu,
ontem (01), as primeiras ações do
Dezembro Vermelho, que marca o
mês de conscientização e luta contra o HIV/Aids em todo o mundo.
Além das ações educativas, com
entrega de informativos e panfletos sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e preservativos, testes rápidos para detecção de HIV e Sífilis foram ofertados gratuitamente à população.
Além de autoridades de saúde, a
atividade contou com a presença
de vereadores, profissionais de saúde, Conselho Municipal de Saúde,
ONG Caphiv e moradores da região.
Na abertura das ações, o coordenador de Vigilância em Saúde, Moises Taglietta, enfatizou a
importância da prevenção e promoção do diagnóstico precoce. “Intensificar estas ações neste mês
serve exatamente para isso, trazer
a população para fazer os testes
rápidos que estão disponíveis em
todas as unidades de saúde, não
somente agora, mas ao longo de
todo ano. O teste serve para saber se temos doenças como HIV
e Sífilis, por exemplo. A partir
disso, precisamos saber se estamos transmitindo, como procurar tratamento, etc”, reforçou.
O médico e subsecretário de
Saúde, Augusto Muzilli Jr., reforçou a necessidade destas atividades. “Vou completar 45 anos de
exercício da medicina como médico vascular. Quando comecei a
atuar como profissional da saúde, a sífilis era causa de grande
parte dos problemas vasculares
na população brasileira. Houve,
naquele tempo, uma grande campanha de prevenção e a doença foi
erradicada. Infelizmente, voltamos a registrar essa doença e devemos incentivar que a população
busque o atendimento na rede
pública. É gratuito”, destacou.
Marilene Souza Santos, 47,
profissional da área de logística,
compareceu a USF Tatuapé 1
para fazer o teste rápido. “É muito bom saber que temos estes
exames disponíveis aqui. Fiquei
sabendo e vim fazer o meu, para
me prevenir. A gente nunca sabe
se está com a doença ou não, por
isso precisamos nos cuidar. Temos tudo aqui, de graça, não tem
porque não fazer”, lembrou.
As irmãs Maria C. A. dos Santos, 64, e Maria Geralda P. da Silva, 75, também fizeram o teste rápido. “É importante lembrar que
não é só no sexo desprotegido que
se pega HIV. Quem usa drogas
pode pegar também, é preciso se
prevenir”, disse Maria Santos.
“Fico triste em ver tanta gente
nova se contaminando. Quando eu
era jovem não tínhamos todos os
cuidados e métodos de prevenção que temos agora. Temos que
ficar sempre atentos na prevenção”, completou Maria Geralda.

A prevenção foi ressaltada
pelo presidente da ONG Caphiv,
Paulo Soares, que trouxe toda sua
equipe para auxiliar na organização da testagem realizada pelos
profissionais de saúde da USF
Tatuapé 1 e 2. “A união faz a força
e isso vemos ao longo dos anos em
que realizamos esta campanha.
Nós estamos há oito anos nesta
ação que é de igual relevância ao
outubro rosa e ao novembro azul,
voltados à prevenção do câncer em
homens e mulheres”, afirmou.
Também participaram do
evento os vereadores Gilmar
Rotta (presidente da Câmara) e
Pedro Kawai, Adriana Ferezin,
assessora parlamentar que representou o vereador Josef Borges; Tatiana Bonini, coordenadora de enfermagem da Atenção
Básica (DAB); Luciana Ovídio,
apoiadora DAB região Leste;
Karina Corrêa Contiero, enfermeira do Programa Municipal de
IST/AIDS e Hepatites Virais;
Lucilene do Carmo Martins Pereira, enfermeira coordenadora
da USF Tatuapé 1; Solange Spironello, membro do Pacto pela
Redução da Mortalidade Infantil; e José Machado, membro do
Conselho Municipal de Saúde.
AÇÕES – Em parceria com o
Governo do Estado, a cidade também recebe a 14ª edição da campanha Fique Sabendo, que visa levar os testes de HIV e Sífilis a mais
pessoas, com garantia de sigilo,
confiança, qualidade no processo
diagnóstico, vinculação à referência e acesso oportuno ao tratamento. As ações seguem até o próximo
dia 7 com a intensificação da testagem rápida nas unidades de
saúde da rede de Atenção Básica
da cidade. Neste sábado, dia 4/
12, os testes também acontecem
nos CRABs (Centro de Referência
da Atenção Básica) da Vila Sônia,
Vila Cristina e Piracicamirim.
Além disso, também haverá
ações extramuros realizadas por
algumas unidades. O PSF Monte
Líbano 2 fará testagem na sextafeira, 03/12, das 8h às 12h, no Centro Comunitário Jardim São Paulo; o PSF Jardim Vitória fará testagem no Terminal São Jorge, sábado (04/12), das 9h às 16h; e o
PSF Jardim Gilda fará testagem
no dia 10/12 das 13h30 às 16h, no
Centro Comunitário do bairro.
A Secretaria de Saúde também participará das ações do
programa USP na Comunidade,
que acontecem nos dias 4 e 5/12,
das 9h às 16h, na Estação da
Paulista. Em parceria com as
ações do USP Diversidade e colaboração da ONG Caphiv, a pasta vai oferecer gratuitamente à
população testes rápidos de IST
(HIV, Sífilis e Hepatite C), além
de preservativos, gel lubrificante
e distribuição de materiais educativos sobre prevenção às infecções sexualmente transmissíveis.

E DIT
AL
DITAL

Câmara abre licitação para compra
de garrafas térmicas com ampola
A Câmara Municipal de Piracicaba publicou o edital da Licitação 25/2021, com o objetivo de aquisição de garrafas térmicas com
ampola. A disputa será na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor valor unitário, e ocorrerá, a partir das 9 horas, no próximo dia 14.
Podem participar empresas
que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto
do pregão, atendam às exigências
constantes no edital e anexos, inclusive quanto à documentação,
e estejam registradas no CAUFESP, com senha para participar
de procedimentos eletrônicos.

A justificativa para a licitação é em virtude de substituir as
garrafas que vão sofrendo desgaste devido ao uso e as entregas deverão ser feitas em até 45
dias após o recebimento do termo de ciência e notificação.
De acordo com o Anexo II
do edital, serão licitadas 15 unidades de garrafa térmica de
pressão, de 500ml; 10 garrafas
térmicas de pressão, de 1,8 litro; e 60 unidades de garrafa
térmica de pressão, de 1 litro.
Os detalhes da disputa
estão disponíveis no Portal
da Transparência.

Piracicaba venceu o prêmio
Top Destinos Turísticos 2021, na
categoria Turismo de Negócios e
Eventos. O anúncio foi feito terça
(30), à noite, em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, em São
Paulo. A premiação é considerada
a maior e mais importante certificação aos municípios que investem no turismo como potencial gerador de riqueza e autoestima da
população. Essa é a primeira vez
que Piracicaba vence o Top Destinos Turísticos. O prefeito Luciano
Almeida, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur), José Luiz
Guidotti Jr., a diretora de Turismo, Rose Massarutto, e a diretora
do Centro de Comunicação Social
da Prefeitura, Tássia Espego,
participaram da cerimônia. Piracicaba concorreu com os municípios de Santos e Praia Grande.
Participaram, também, do
evento o governador João Doria e o secretário de Turismo e
Viagens, Vinícius Lummertz.
“Agradeço a todos que votaram para que o município ficasse entre os três finalistas, o
que já nos encheu de orgulho.
Agora, como número um da categoria, Piracicaba ocupará um
local de maior destaque ainda no
turismo do Estado de São Paulo,
título que contribuirá ainda
mais para o desenvolvimento do
município”, avalia Luciano.
Rose Massarutto lembrou
que, para chegar como uma das
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Prefeito Luciano Almeida, secretário José Luiz Guidotti Júnior e a diretora de
Turismo, Rose Massarutto, estiveram em São Paulo para receber o prêmio

finalistas, Piracicaba concorreu
com outras 30 cidades e que a vitória ajuda na retomada do setor
no período de pós-pandemia.
“Esse prêmio é de vital importância para fortalecer a economia local por meio da geração
de emprego e renda. Foi um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido”, comemorou Rose.

CRITÉRIOS – Os municípios concorreram em 16 categorias, que incluíram turismo
de aventura, compras, cultural,
ecoturismo, esportes, gastronômico, de estudos e intercâmbio,
náutico, negócios e eventos,
parques temáticos e parques naturais, pesca, saúde, religioso,
rural, social e sol e praia.

A escolha dos vencedores
das 16 categorias foi feita pela
internet, por meio de votação
popular que se encerrou no dia
15/10. Além disso, os municípios receberam uma pontuação
técnica, que variava de 10 a 100,
por uma comissão julgadora formada por especialistas em cada
uma das categorias envolvidas.

T URISMO

Elevador Turístico será reaberto ao público sábado
O Elevador Turístico Alto do
Mirante, instalado na ponte Caio
Tabajara Esteves de Lima, que
liga o Centro e a Vila Rezende,
será reaberto no próximo sábado (4). O espaço estará aberto ao
público gratuitamente, das 12h
às 20h, aos sábados, domingos e
feriados. O local, considerado
um dos principais atrativos turísticos do município, possui
uma vista privilegiada do rio Piracicaba e da cidade a 24 metros
de altura e tem capacidade para
receber até 50 pessoas no terraço.
A diretora de Turismo,
Rose Massarutto, informou
que o elevador vai contar com
uma iluminação especial e
atendimento com monitoramento especializado, com funcionários responsáveis por

fornecer informações turísticas e
coordenar o fluxo dos visitantes.
“Em tempos normais, o Elevador Turístico costumava receber até 3.000 pessoas por fim
de semana. Como existe uma demanda reprimida e com a proximidade dos festejos de Natal,
acreditamos que voltaremos a
atingir essa média de público rapidamente”, frisou Rose.
O Elevador Turístico foi
inaugurado em 2013 e se encontra sobre a Ponte Caio Tabajara
Esteves de Lima, ao lado do Parque do Mirante, entre as avenidas Renato Wagner e Juscelino
Kubistchek de Oliveira. O espaço
ficou fechado no ano de 2020 e
em 2021 por causa das restrições
impostas pelo Plano São Paulo
de combate ao Coronavírus.

Divulgação

O espaço estará aberto ao público gratuitamente a partir do dia 4
de dezembro, das 12h às 20h, aos sábados, domingos e feriados

P REGÃO

Câmara abre licitação para compra de gás de cozinha
A Câmara Municipal de Piracicaba publicou a Licitação 26/
2021, para a compra de gás de cozinha, com o objetivo de preparar
café e chá aos gabinetes dos vereadores e departamentos da Casa.
Na modalidade pregão presencial, a compra será pelo tipo menor
preço global e acontecerá no próximo dia 15, a partir das 9 horas.

De acordo com o texto do edital, o objeto da licitação é fornecimento parcelado de gás liquefeito
de petróleo (GLP) a granel, com
cessão de um cilindro de 190 quilos em regime de comodato, como
também de tanque de armazenamento e abastecimento, incluindo
tanque reserva. O contrato terá a
validade pelo período de 12 meses.

Poderão participar empresas
que desempenhem atividades
pertinentes e compatíveis com o
objeto do pregão, assim como
atendam às exigências constantes no edital e nos anexos, incluindo a documentação requerida.
O gás liquefeito de petróleo
a ser fornecido deve seguir especificações técnicas quanto às

suas características, devendo
ser rigorosamente atendidas,
perante as normas técnicas pertinentes, no que diz respeito a grau
de pureza, perfil físico-químico,
manuseamento e prevenções.
Os detalhes da Licitação 26/
2021 estão disponíveis no Portal da
Transparência, no site oficial da
Câmara Municipal de Piracicaba.
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CHICLETES E CÁRIES
O chiclete pode auxiliar na prevenção
às cáries por meio da remoção mecânica dos alimentos que ficam nos dentes
por estimular a produção de saliva.
“Sabe--se que, ao mascar uma goma
sem açúcar, o fluxo salivar é aumentado
em até dez vezes, e essa saliva estimulada tem maior potencial remineralizante,
pois é rica em bicarbonato, cálcio e fosfato”, detalha Sérgio Brossi Botta, presidente da Câmara Técnica de Dentística do

Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo. Mas as vantagens só se aplicam a
chicletes sem açúcar fermentável. Além
disso, mascar a goma não substitui a escovação. “Uma higiene bucal eficiente é
feita com creme dental fluoretado e fio dental. As cerdas da escova fazem a remoção
de sujeiras e placas bacterianas. O fio limpa as regiões próximas aos dentes e o creme dental reduz o pH crítico de desmineralização do esmalte e da dentina.
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C ÂMARA

A PLAUSOS

Evento tem apelo por
política pública para
distribuição de absorventes

Moção reconhece ação
'silenciosa' que beneficia
pessoas carentes
Fabrice Desmonts

O debate serviu para jogar luz sobre a chamada "pobreza menstrual", realidade
que afeta centenas de mulheres em Piracicaba e atinge milhões em todo o Brasil
O diálogo em torno da construção de uma política pública
municipal para o fornecimento
gratuito de absorventes higiênicos
a adolescentes e adultas de baixa
renda ganhou novas vozes nesta
terça-feira (30), com a realização
de reunião pública na Câmara. O
debate serviu para jogar luz sobre a chamada "pobreza menstrual", realidade que afeta centenas de mulheres em Piracicaba e
atinge milhões em todo o Brasil.
O problema, como analisado
na reunião, situa-se em um contexto maior, sobre o qual pesam,
por exemplo, o acesso precário de
parte da população ao saneamento básico e os tabus que persistem
mesmo diante da urgência de se
discutir o tema. Já a solução, também encaminhada durante o encontro, passa por envolver distintas áreas (como as pastas de Saúde, Educação e Assistência e Desenvolvimento Social), garantir
recursos para criar um programa
de distribuição permanente e fomentar conversas em torno do
assunto, como forma de dirimir
resistências e preconceitos.
Promovida pelo vereador
Gustavo Pompeo (Avante) e pelas vereadoras Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, e Rai de Almeida
(PT), a reunião pública foi transmitida ao vivo pela TV Câmara e
integra a programação dos "16
Dias de Ativismo pelo Fim da
Violência contra as Mulheres".
O debate sobre o tema foi
motivado após projeto de lei de
Gustavo Pompeo e Anilton Rissato (Patriota) tramitar na Câmara
Municipal de Piracicaba propondo o fornecimento de absorventes
higiênicos para estudantes e mulheres de baixa renda como meio
de prevenção de doenças e da evasão escolar, segundo os autores.
Diante de parecer contrário
exarado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei 83/2021, sob a justificativa de que a matéria "invadiu
a esfera da gestão administrativa, que cabe ao Poder Executivo",
os autores decidiram retirá-lo
para reformular o texto. Com a
realização da reunião e a participação de segmentos da sociedade
no debate, a ideia agora é enca-

minhar a proposta ao Executivo
como indicação para que, então,
o governo Luciano Almeida (DEM)
envie projeto de lei ao Legislativo criando a política pública.
"Propusemos o PL, mas veio
com vício de iniciativa, foi só esse
o entrave que tivemos naquele
momento. Teríamos votos, sim,
para derrubar o veto e aprovar o
projeto, mas, mais do que a aprovação, quero um programa instituído de fato, de rede, em que o
Executivo se envolva e as diversas secretarias se comprometam",
comentou Gustavo Pompeo.
"A menstruação não pode ser
vista como tabu, a adolescente não
pode sentir nojo, vergonha ou
medo quando ela tem um processo natural do próprio corpo dela,
que é a menstruação. Quebrar o
tabu é mais importante do que o
próprio PL; propusemos o PL, mas
estamos tentando avançar na política pública de fato. Vamos fazer
debates públicos e 'engrossar' o
projeto, para que possa ser executado de forma mais eficiente pelo
Executivo", completou o vereador.
Silvia Morales fez menção à
sanção, em outubro, da lei federal
que criou o Programa de Proteção
e Promoção da Saúde Menstrual,
porém com veto do presidente Jair
Bolsonaro à distribuição gratuita
de absorventes a estudantes de
baixa renda de escolas públicas e
pessoas em situação de rua ou de
vulnerabilidade extrema, sob o
argumento de que a proposta não
apontava as fontes de custeio.
A vereadora também chamou
a atenção para o fato de 30% das
meninas no Brasil não terem acesso a produtos de higiene e serem
afetadas pela pobreza menstrual.
"Tivemos recentemente os vetos do
presidente em artigo de um projeto de lei. Essa discussão é bem importante para que pensemos nessas questões de saneamento e pobreza menstrual e em como podemos colaborar no município."
Rai de Almeida afirmou que
viveu, quando adolescente, a realidade enfrentada ainda hoje por
milhares de brasileiras. "Lembro
que não tinha absorvente naquela época, idos dos anos 1960, e o
quanto era terrível aquela situação de menstruar e ir para a escola. Aquilo servia de piada para

Guilherme Leite

Homenagem foi entregue pelo vereador Gustavo Pompeo no dia 29

Reunião pública promovida pela Câmara reforça defesa
para criação de programa municipal que ofereça o item
de higiene a mulheres de baixa renda

a turma toda, porque éramos as
pobres da classe. Passei por essa
situação de vexame e muita vergonha. Depois de décadas, estamos quebrando esse tabu."
A parlamentar defendeu a
discussão pública sobre o tema e
o envolvimento dos homens no
debate. "Precisamos fazer as
pautas saírem dos muros; esta
não é uma luta só das mulheres.
Falar da dignidade menstrual:
se não fizermos isso, não romperemos com esse tabu." Ela também cobrou a consolidação de
programas que garantam a distribuição dos absorventes higiênicos. "Têm que ser de fácil acesso a todas as mulheres, para que
possam ter a dignidade respeitada e a intimidade protegida."
Marcela Buoro, coordenadora de saúde da mulher na Secretaria Municipal de Saúde,
jogou luz sobre a pobreza menstrual em Piracicaba com dados
de questionários respondidos
por 784 professores e mais de 4
mil alunas, em uma ação que
reuniu vários órgãos e entidades. Enquanto 90% dos docentes disseram conhecer a existência do programa Dignidade Íntima, do governo paulista, que direciona recursos às escolas para
a compra de absorventes, 35,5%
das alunas responderam não saber da existência da iniciativa. Entre as estudantes que participaram da pesquisa, 9 em cada 10
afirmaram que já menstruavam e 18 declararam que utilizaram pano como absorvente.

Diretora da Escola Estadual
"Sud Mennucci", Marcia Aparecida Lima Vieira compartilhou como
o programa estadual impactou a
vida das alunas da instituição.
"Este ano, pela primeira vez, tivemos uma ação direcionada a essa
questão. Reuni o grêmio e disse
que as meninas assumiriam esse
programa. E elas assumiram inclusive a cotação de preços, com
muita responsabilidade e alegria."
Os recursos do Estado chegaram à escola em junho, a campanha teve início em agosto e, em
outubro, kits individuais foram
entregues às adolescentes. Os absorventes passaram a ser oferecidos em uma caixinha instalada
pelo grêmio nos banheiros femininos. A iniciativa na "Sud Mennucci" também envolveu os garotos, "com uma conversa grande
sobre o tema, já que não é uma
questão só da mulher, mas de respeito à dignidade humana", como
destacou a diretora. "Nossa luta
é para que isso não seja pontual,
já que a necessidade de absorventes é o tempo todo. Temos que
garantir o acesso a esses itens regularmente", ressaltou Marcia.
Também contribuíram com a
discussão os vereadores Acácio
Godoy (PP) e Thiago Ribeiro (PSC),
a presidente do Conselho Municipal da Mulher, Lia Mara de Oliveira, a advogada da Sociedade
Metodista de Mulheres Rosalia
Ometto, a coordenadora de atenção secundária na Secretaria Municipal de Saúde, Rafaela Penedo, e a jornalista Thalita Sotero.

Avessos a divulgarem o que
fazem, Jardel Campos e Paulo
Henrique Grandis já mudaram a
forma de dezenas de pessoas enxergarem a vida, literalmente. Sócios no laboratório Amigos Lentes
Oftálmicas Ltda., eles são parceiros também em uma ação voluntária que doa óculos a quem não
tem condições de pagar por um.
O projeto "Ajude seu amigo a
enxergar" alcança uma média de
cinco pessoas por mês e teve seu
mérito reconhecido pela Câmara
com a moção de aplausos 226/
2021, entregue pelo vereador Gustavo Pompeo (Avante) na noite
desta segunda-feira (29). A homenagem foi recebida por Jardel, em
ato solene na sala da Presidência.
"Fui conhecer a empresa e lá
eu descobri que o Jardel tinha essa
ação social, 'silenciosa', pois ele não
faz a divulgação em massa. É
quando as pessoas vão até ele, e
ele percebe a falta de condição de
poder comprar os óculos. Essa sensibilidade que ele tem e o que os
óculos podem proporcionar mu-

dam a vida da pessoa. E o maior
público dele nessa ação social são
as crianças, os primeiros óculos
que elas têm", comentou Gustavo.
Cada óculos custaria, pelo
menos, R$ 350. Em 15 anos, desde que Jardel e Paulo Henrique
começaram a doar o acessório,
quando ainda eram empregados
em uma outra empresa do ramo,
moradores de bairros como Jardim Boa Esperança, Santa Teresinha e comunidade Pantanal têm
sido beneficiados pelo gesto.
Jardel, que se considera "de
coração mole", emocionou-se ao
explicar o intuito da ação.
"Quando aparece a pessoa, eu
faço a entrevista com ela e, se
vejo a dificuldade, faço a doação. Venho de uma família muito pobre, faço isso de coração mesmo, um sentimento de gratidão
por ajudar as pessoas", disse.
O laboratório Amigos
Lentes Oftálmicas foi fundado em 2011 e hoje atende mais
de 30 óticas de Piracicaba e
outras cidades vizinhas.

P REGÃO

Legislativo divulga licitação para
compra de materiais de escritório
A Câmara Municipal de Piracicaba publicou o edital da licitação 24/2021, para contratação de
empresas para fornecimento parcelado de materiais de escritório.
Definido na modalidade pregão
presencial, do tipo menor valor,
o certame ocorrerá no próximo
dia 9, a partir das 9h, no segundo andar do prédio anexo.
Conforme o termo de referência, anexo ao edital da licitação, a
solicitação se justifica em virtude
da necessidade de atendimento ao
consumo dos itens nos gabinetes,
departamentos e setores da Casa
de Leis. A empresa contratada ficará obrigada a dar garantia integral de, no mínimo, 90 dias con-

tra qualquer defeito de fabricação,
incluindo avarias no transporte.
Foram definidos 49 itens,
dentre eles apontador em metal
para lápis, borracha branca, caderno de brochura, caneta esferográfica, clips galvanizados, cola branca líquida, cola bastão, régua em
plástico, lápis preto, pasta de plástico, pasta de papelão, pasta AZ registradora, extrator de grampo,
envelopes plásticos, tesoura multiuso, caneta marca texto, grampo, porta lápis e clips, papel lembrete, perfurador para papel, fita
adesiva tipo crepe, caneta para
retroprojetor, entre outros.
O edital está disponível no Portal da Transparência da Câmara.
Divulgação

MOTO PARA SEMAC
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), que
tem como secretária Jane
Franco, entregou uma motocicleta da marca Honda modelo XRE300 para a Secretaria Municipal da Ação Cultural
(Semac). O veículo será utilizado pela Guarda Civil no patrulhamento e segurança do
Parque do Engenho Central e
do Parque do Mirante. A solicitação partiu do vereador Laércio Trevisan. "Com a motocicleta, será possível ampliar a
área de vigilância de mais de

85 mil metros quadrados de
área de todo o complexo", disse o vereador. “É uma área,
entre os dois parques, muito
grande, e é de nossa responsabilidade manter a ordem e
a segurança também nesses
espaços. Uma nova motocicleta vai nos auxiliar, e muito,
no patrulhamento junto à Guarda Civil”, reforçou o secretário
da Semac, Adolpho Queiroz.
Para o comandante da GC,
Sidney Nunes, a motocicleta facilitará os deslocamentos internos desde a ponte do Morato até o Parque do Mirante.
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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 ven d a s ,
pacote office e
referências – trabalho de segunda a sexta. 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

SR. JOSE WILSON SOUSA DE
OLIVEIRA faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 59 anos, filho dos finados
Sr. Manoel Pereira de Oliveira e
da Sra. Elsa de Sousa Oliveira,
era casado com a Sra. Maria de
Fátima da Silva, deixa os filhos:
Cesar Rodrigo da Silva; Alessandra da Silva Joia e Vilson da Silva
Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Rio
das Pedras/SP para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. SILVIA MOSCHINI DANELON faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos
finados Sr. Luigi Moschini e da
Sra. Stephania Zenatti, era viúva

do Sr. Luiz Danelon; deixa os filhos: Maria Eloisa Danelon Bellini,
casada com o Sr. Renaldo Bellini;
Pedro Danelon; Maria Cicilia Danelon, já falecida; Paulo Danelon,
já falecido; Silvana Danelon, já
falecida; Francisco Marcos Danelon, já falecido e Antonio Danelon, já falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório da Saudade, sala
04, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANTONIA DE LOURDES VENTURINI LIBARDI faleceu ontem,
nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Virviginio Venturini e da Sra. Izolina Tabai Venturini,
era viúva do Sr. Jose Paulo Libardi,
deixa os filhos: Eliana Cistina Libar-

di Packer, já falecida; Rosangela
Maria Libardi Zanoni, casada com o
Sr. Jordano Zanoni e Antonio Roberto Libardi. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h30 do
Velório do Cemitério Municipal de
Charqueda – SP, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARLI ORSI VAZ DOS
SANTOS faleceu ontem, nesta
cidade, contava 78 anos, filha
dos finados Sr. Pedro Orsi e da
Sra. Rosa Silvano Orsi, era viúva do Sr. Roberto Vaz dos Santos; deixa as filhas: Roberta Vaz
dos Santos e Elisabete Cristina
Vaz dos Santos. Deixa netas,
bisneto, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação
será realizada hoje, saindo o fé-

retro às 12h00 do Velório da Saudade sala 04 para o Crematório
Unidas de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFESSOR GONÇALO VITOR
DOS SANTOS faleceu ontem, na
cidade de São Pedro – SP, contava
61 anos, filho dos finados Sr. Vitor
Albertino dos Santos e da Sra. Maria Celestina de Jesus, era casado
com a Sra. Sonea Vanderli Pinto dos
Santos; deixa as filhas: Osana Dias
Moreira; Hosliene Dias Moreira e
Hoslaine Dias Moreira, casada
com o Sr. Ivan Gomes da Silva.
Deixa irmãos, sobrinhos, netos,
bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30
do Velório do Cemitério de Santa
Maria da Serra – SP, para a referida
necrópole, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. JOÃO DE ARAUJO faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos
90 anos de idade e era viúvo da
Sra. Ottilia Maria de Araújo. Era filho do Sr. Antônio de Araújo e da
Sra. Maria Nunes Gonçalez, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Ivone
de Araújo, Matilde Araújo Lara casada com Jose Carlos Lara, Clarice de Araújo Miranda casada com
Manoel Henrique A. Miranda, Alfredo de Araújo, falecido, Fernandes
de Araújo casado com Kely Cristina Araújo e Alda da Penha de Araújo Camargo casada com Luiz Carlos de Camargo. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:30 hs, saindo
a urna mortuária do Velório “B” do
Cemitério Parque da Ressurreição
para a referida necrópole, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LEONINA DE OLIVEIRA SILVA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e
era viúva do Sr. Jose Gomes da
Silva. Era filha do Sr. Alcídio Antônio de Oliveira e da Sra. Francisca
Correa de Campos, falecidos. Deixa os filhos: Antônio Gomes da Silva, Maria Helena Gomes da Silva,
Santos Gomes da Silva, já falecido, Luiz Aparecido Gomes da Silva, Cristina Aparecida de Campos,

Nair Gomes da Silva, Pedrina Gomes da Silva Pereira, Jose Carlos
Gomes da Silva; Daniel Gomes da
Silva; Ananias Gomes da Silva;
João Elias Gomes da Silva e Fabiana Gomes da Silva Pinheiro. Deixa
ainda netos, bisnetos, tataranetos
e demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal da Vila Rezende – Sala
02, para a referida necrópole, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. OSVENIS ERLER faleceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 82 anos de idade e era casado
com a Sra. Maria Elidia Guarda Erler. Era filho do Sr. Angelino Erler e
da Sra. Amabilia Iraydes Erler, ambos falecidos. Deixou os filhos:
Marcos Alessandro Erler casado
com Claudia dos Santos Erler, Marcelo Fernando Erler casado com
Daniela Morato Erler, Ana Lucia Ap.
Erler Pereira casada com Joel Correa Pereira e Osvenis Erler Junior
casado com Iolanda Guirão Erler.
Deixa ainda netos, bisneta e demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 13:30 hs
saindo a urna mortuária do Velório
Parque da Ressurreição – Sala C,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1002479-27.2018.8.26.0451. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Piracicaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Sartori Astolphi, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Infinity Comercio Internacional Ltda, CNPJ: CNPJ - 04.851.590/0001-17, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de Impactorimpex Ltd, alegando em síntese: Esta demandante concretizou a venda e importação ao Brasil de rolamentos diversos em benefício da ré na data de 13 de junho de 2011,
a qual representou a importância comercial da monta de US$ 52.125,35. A demandada não providenciou o
pagamento das importância acordadas, vindo a efetuar o pagamento parcial de US$ 9.955,00, tendo deixado
de quitar a importância de US$42.170,35. Segundo a tabela pratica dos tribunais e para fins de atribuição de
valor à causa, dá-se para efeitos fiscais o importe de R$ 203.363,31 (duzentos e três mil, trezentos e sessenta
e três reais e trinta e um centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piracicaba, aos 22 de novembro de 2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4008925-68.2013.8.26.0451. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Piracicaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Fabíola Giovanna Barrea Moretti, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOO YUP PARK, RG RNE nº V605348-F, CPF 233.790.098-30, Jaeho Song,CPF
- 234.749.938-60, RG – M61763131 e Ramez Ahmad Bakri, CPF nº 011.894.588-29, que por este Juízo, tramita de
uma ação de Cumprimento de sentença, movida por DELANO BR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
CNPJ -06.052.561/0001-10. Encontran- do-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º,
IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$239.205,48 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos
e cinco reais, e quarenta e oito centavos, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piracicaba, aos 22 de novembro de 2021.

SRA. SONIA MARIA DO NASCIMENTO faleceu ontem na cidade
de Araras, aos 75 anos de idade
e era casada com o Sr. Cleuber
José do Nascimento. Era filha do
Sr. Luiz Main e da Sra. Alzira Ribeiro Main, falecidos. Deixa os filhos: Kleber, Lucimara e Soninha.
O seu sepultamento deu-se ontem as 15:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Araras seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA APPARECIDA MARTINS COUTINHO faleceu na cidade
de Rio Claro/SP aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Gilson Coutinho. Filha da Sra. Alvina Mendes
Martins e do Sr. José Vieira Martins,
falecidos. Deixa os filhos: Gilson
Junior casado com Helena, Gilse
Jane, Gilceli Maria e Gilnei casado
com Ester. Deixa também 06 netos,
04 bisnetos e demais familiares. O

seu sepultamento deu-se anteontem às 14:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Cidade Jardim seguindo para Cemitério
Memorial Cidade Jardim de Rio Claro/SP para referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO DO NASCIMENTO
faleceu anteontem na cidade de Rio
Claro/SP, aos 74 anos de idade e
era casado com a Sra. Conceição
Fernandes do Nascimento. Filho da
Sra. Maria Evidia do Nascimento e
do Sr. João Francisco do Nascimento. falecidos. Deixa os filhos: Rogério, Paulo casado com Andréia, Patricia, Laion. Deixa também parentes e amigos. O seu sepultamento
deu-se em ontem às 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio Claro/SP seguindo para
o Cemitério São João Batista – Rio
Claro/SP para referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Rio das Pedras cancela festa
e investimento será na Saúde
Nessa semana ficou oficialmente decidido que a prefeitura
não vai realizar o carnaval de rua
de Rio das Pedras. Em respeito aos
103 cidadãos de Rio das Pedras
que perderam a vida para a Covid-19 19 e pensando na melhor
forma de evitar mais uma onda
de contágio, a Secretaria de Cultura e Turismo juntamente com o
Prefeito Marcos Buzetto decidiram
por não realizar as festas de carnaval e destinar o dinheiro que
seria gasto para apoiar a saúde e a
educação do município. “ É uma
decisão que tem que ser muito

consciente para não colocar em
risco a vida de mais pessoas e destinar os recursos pra os setores
que mis precisam neste momento” disse o Secretário Zé Ferreira.
EVENTOS — Contudo, o
Carnaval na cidade não está
proibido. O Estado de São Paulo já liberou a realização de
eventos e cidades vizinhas já
estão fazendo shows, festas e
outros tipos de evento. Portanto, clubes, condomínios, escolas ou famílias que desejarem
fazer sua festa de carnaval por
iniciativa própria poderão fazer.

C ASOS

Mutirão de exames do
Novembro Azul detecta
Divulgação

P ROJETO

Jovens Músicos se apresentam para
alunos do Barão de Serra Negra
"O Projeto dá oportunidade aos nossos alunos a partir dos 7 anos
de idade de terem contato com a música clássica”, afirma secretário
O Projeto Jovens Músicos,
uma iniciativa da Associação Amigos da Música de Piracicaba
(Ampi) apresentou o Concerto Didático na segunda (29), para os
alunos da Escola Municipal Barão
de Serra Negra. A atividade com
patrocínio da iniciativa privada
levou música, diversão e conhecimento aosalunos em dois horários e esteve sob a coordenação do
maestro Anderson de Oliveira.
Para o secretário municipal
de Educação de Rio das Pedras,
Daniel Gonçalves, o Projeto Jovens Músicos é uma iniciativa sociocultural e educacional. "O
Projeto dá oportunidade aos
nossos alunos a partir dos 7 anos

de idade de terem contato com a
música clássica, e desta forma
traz a eles vivências e experiências culturais e de inclusão social."
A apresentação acertou em
trazer uma mistura de músicas clássicas e populares que
foram de Mozart a Luiz Gonzaga passando por temas de
filmes e desenhos animados
que empolgaram as crianças
Durante a atividade, os
músicos fizeram interações,
explicando as funcionalidades
dos instrumentos, brincadeiras rítmicas, além do papo descontraído com o maestro Anderson de Oliveira. "É um verdadeiro despertar na busca de
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envolvimento tentando trazer
as crianças para dentro do
mundo de alegria para a sensibilidade como ser humano,
além de tomarmos muitas

obras de compositores brasileiros, valorizando nossa cultura e ensinando a profundidade
das nossas raízes", conclui o
maestro Anderson de Oliveira.

C ÂMARA

Vereadora quer limpeza em terreno

O mês de combate ao câncer
de próstata terminou em Rio das
Pedras com um mutirão de 150
exames gratuitos realizados no
Centro Médico Dr. Francisco
Gorga Filho. A ação já trouxe os
primeiros resultados na semana
seguinte. Cerca de 6 pacientes tiveram exames inconclusivos e

foram encaminhados para fazerem um diagnóstico mais preciso com exames de sangue e alguns já encaminhados para cirurgia. Segundo o médico responsável pela campanha é preciso perder o medo que os homens tem
de passar por exames para que as
chances de cura sejam maiores.

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas
e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
OSMAIR FELICIANO JUNIOR e JHENNIFER QUEIROZ RAMALHO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de máquina de solda, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 03/07/1999,
residente e domiciliado Na Rua João Cibim Netto, nº 193, Residencial
Vitório Cezarino, Rio das Pedras - SP, filho de OSMAIR FELICIANO e de
OZANA DOS SANTOS FELICIANO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 08/05/
1999, residente e domiciliada Na Rua Alexandre Defavari, nº 121, Residencial Parque Bom Retiro, Rio das Pedras - SP, filha de JENNER
BORGES RAMALHO e de LUCIANA QUEIROZ DOS SANTOS BORGES.
PEDRO HENRIQUE GRANDIN e BEATRIZ CAROLINA RODRIGUES SANTOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de
produção, nascido em Campinas - SP, aos 27/09/1994, residente e domiciliado rua Lino Bianchim, nº 22, bairro Lucia Taranto Marrano - SP, filho
de NIVALDO GRANDIN e de MARCIA CRISTINA DE ANDRADE; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 26/02/1998, residente e domiciliada rua Lino Bianchim, nº
22, bairro Lúcia Taranto Marrano, Rio das Pedras - SP, filha de JUCELINO
CRISPIM SANTOS e de NELCI RODRIGUES DA SILVA SANTOS.
FÁBIO AUGUSTO LENCIONE e VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS
BUENO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, cervejeiro, nascido em Santa Rita do Passa Quatro - SP, aos 01/01/
1994, residente e domiciliado na rua Nove, nº 196, Residencial Jardim Ouro Fino, Rio das Pedras - SP, filho de EDSON RICARDO LENCIONE e de ANTÔNIA PAULA FORMIGARI; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida em Americana - SP,
aos 09/04/1992, residente e domiciliada na rua Nove, nº 196, Residencial Jardim Ouro Fino, Rio das Pedras - SP, filha de IVAN APARECIDO BUENO e de MARIA LUÍSA DOS SANTOS BUENO.
FERNANDO DE MEIRA e MARJORIE APARECIDA MACHADO DE LIMA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista,
nascido em Rio das Pedras - SP, aos 20/10/1985, residente e domiciliado
Na Rua Graciano Penteado Morales, nº 550, Residencial Bom Jardim, Rio
das Pedras - SP, filho de VANDETE DE MEIRA e de HELENA DE MATOS
MEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Piracicaba - SP, aos 08/02/1996, residente e domiciliada Na Rua
Graciano Penteado Morales, nº 550, Residencial Bom Jardim, Rio das
Pedras - SP, filha de CIRO DIAS DE LIMA e de ELISABETE MACHADO.
FELIPE JOÃO GUASTALA e THAÍSA MARTINS SOARES, sendo o
pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, analista de pcp, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 24/06/1988, residente e domiciliado Na Rua Natal Luiz Martim, nº 43, Vitória Perin Cezarino, Rio das
Pedras - SP, filho de CARLOS ALBERTO GUASTALA e de MARIA
SANTOS DA SILVA GUASTALA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, projetista, nascida em Piracicaba - SP, aos 28/
10/1991, residente e domiciliada na Rua Natal Luiz Martim, nº 43,
Vitória Perin Cezarino, Rio das Pedras - SP, filha de AGUINALDO
SOARES e de PATRICIA ALEXANDRA MARTINS SOARES.

A vereadora Vanessa Stocco
Botam (PV), apresentou, durante o Expediente da 31ª sessão da
Câmara Municipal de Rio das
Pedras Projeto de Lei denominando como “Rua Antônio Stocco” logradouro no Residencial
Alvorada e também, Indicações
de ações para a Prefeitura Municipal. A 31ª sessão ocorreu nesta última segunda-feira, dia 29
de novembro no Auditório Vereador José Valdir Defavari.
As Indicações de Vanessa foram para seja feita a limpeza e retirada do lixo do terreno situado
à Rua Cristina Taranto Pariz, na
esquina da via que dá acesso ao
Bairro Jardim Alvorada; Demarcação das vagas de estacionamento de veículos nas ruas Prudente
de Moraes, Dr. Mário Tavares e
suas transversais, com a devida
pintura de solo e que seja analisada a possibilidade da criação de
uma unidade do CRAS (Centro de

Referência de Assistência Social)
para atender a região dos bairros
Santo Antônio, Bela Vista, Bom
Retiro, Ouro Fino, Alvorada, Bom
Jardim, São Pedro, São Carlos e
Vitória Cezarino (Pombal), pois
essa região concentra uma boa
parte da população rio-pedrense.
Ao utilizar a palavra, da tribuna Vanessa comentou sobre
suas Indicações, apresentando
imagens que justificaram seus
pleitos. A vereadora, durante eu
pronunciamento acabou recebendo em apartes concedidos,
informações sobre suas petições,
como a necessidade de operações cata-trecos e a aquisição
pela Administração, de tinta
para execução da remarcação
das vagas de estacionamento.
Vanessa ainda parabenizou,
pela reinauguração da biblioteca
da Escola do bairro Nosso Teto, à
Diretora Flávia e sua equipe. Também à Diretora Lú pelo Encontro

E XPOSIÇÃO

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico
pela Imprensa Local. RIO DAS PEDRAS,02 de dezembro de 2021.
A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA

para amenizar ou resolver o problema do mau cheiro exalado pelo
Ribeirão Tijuco Preto. “Tenho recebido muitas reclamações quanto ao fedor do Rio, sendo necessária uma ação imediata para
acabar com esse problema que é
constante”, declarou Vanessa.

R O TARA
CT
ARACT

Escola Bruna realiza mostra com trabalhos do ano todo
Fotos: Divulgação

Ver a evolução dos filhos
pequenos é sempre um momento mais que especial. E os pais e
mães de quem estuda na E. M.
Bruna ManiassiZeppelini puderam ir ver o trabalho do ano
todo exposto de uma só vez.
Os trabalhos que foram feitos pelos alunos tanto na fase
de ensino remoto quanto nas
aulas presenciais envolveram temas como: água, bullyng leitura,
fauna brasileira, trânsito, brinquedos clássicos e muito mais.
Várias famílias estiveram
na exposição e ficaram surpresos com a qualidade da educação que a escola oferece.
O comentário de uma das
mães que melhor descreve a situação foi a frase:
“Todo dia eu pergunto
para o meu filho o que ele fez
na escola e ele responde: nada.
Quando fui ver as fotos, ele
participou de tudo!”
E assim a educação infantil
da E. M. Bruna dá as suas crianças acesso a músicas, arte, experiências, conhecimento que formarão a base para todo o estudo.

Um projeto
social para
fazer mais
gente feliz
As festas de fim de ano estão
se aproximando e com elas um
turbilhão de emoções e momentos
felizes também de aproximam e
que tal você nos ajudar nessa nobre causa!? O Rotaract Club de Rio
das Pedras, em parceria com o
projeto social “arroz com feijão”,
desenvolve um projeto social em
conjunto e estarão, nos dias 4, 11 e
18 de dezembro, das 10:30h às
12h, em uma instalação em frente
à Igreja Matriz fazendo uma arrecadação de alimentos não perecíveis, com o intuito de montar cestas básicas e distribuir para famílias mais necessitadas aqui de nossa cidade. Também há a opção de
doação em dinheiro via pix, onde
qualquer quantia será muito bem
vinda: Chave pix: veprdp@hotmail.
com. O Rotaract conta com a
ajuda e solidariedade de todos.
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E BENÉZER

Orquestra faz concerto sábado

GEDIVAM CALIXTO DE OLIVEIRA e ANA CAROLINA CANCILIERO
PIRES DE ABREU, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, motoboy, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 18/11/1999, residente
e domiciliado Na Rua Maria Poliniato Froner, nº 737, Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filho de GERMANO CALIXTO DE OLIVEIRA e
de ROSENEI REZENDE DE FRANÇA OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em Rio das Pedras - SP,
aos 16/09/2003, residente e domiciliada Na Rua Maria Poliniato Froner,
nº 737, Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filha de LUIZ
ALBERTO MONTEBELO PIRES DE ABREU e de ANA MARA CANCILIERO.
MARCOS AURÉLIO DE MOURA e FRANCISCA DA SILVA BEZERRA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, funcionario público municipal, nascido em Natal - RN, aos 30/12/1961, residente e domiciliado na Rua Leonel Giovanini, nº 52, Residencial Bom
Jardim, Rio das Pedras - SP, filho de JOÃO FERREIRA DE MOURA e de
MARIA DA GLÓRIA DE MOURA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de limpeza, nascida em Cedro - CE, aos 08/
09/1967, residente e domiciliada na Rua Leonel Giovanini, nº 52,
Residencial Bom Jardim, Rio das Pedras - SP, filha de ANTONIO MARCULINO DA SILVA e de ESMERINDA MARIA DE LOURDES.

Cultural da Escola Bruna. “É preciso valorizar que trabalha com afinco e boa vontade para proporcionar qualidade de bem estar às nossas crianças, disse a vereadora”.
A parlamentar encerrou suas
manifestações apontando a urgênciana realização de trabalho
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COPA SUPER LIGA
Rio das Pedras está sendo
representada na final da Copa
Super Liga de Futebol, na categoria Veterano. A final acontece neste domingo (5), no
Estádio Barão de Serra Negra
em Piracicaba a partir das 8 da
manhã. Para quem quiser ir
torcer e apoiar o time, a entrada é apenas 1Kg de alimento

não perecível. O time de Rio
das Pedras traz atletas que já
se destacaram em times de
renome nacional e internacional. Como Matheus Hansen
que já jogou na Ucrânia, Danilo Sacramento com passagens pela Espanha e Itália,
além de outros jogadores com
destaque em times do Brasil.

Dezembro, começa com boa
música em Rio das Pedras. A Orquestra Ebenézer, de Indaiatuba,
estará se apresentando no sábado
dia 04 de dezembro no Centro Pedagógico Eng. Antônio Costa Galvão, a

partir das 19:30. O repertório é de
músicas evangélicas e louvores e a
entrada é de 1Kg de alimento que será
doado na entrada do evento. E
lembrando que todos os eventos
precisam ainda do uso de máscara.
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