
PESSOAS — I
O vereador Fabricio Polezi

(Patriotas), na tentativa de reba-
ter publicação deste jornal sobre
os votos contrários dos vereado-
res à emenda do vereador Zezinho
Pereira (DEM), em vídeo, nas re-
des sociais, referiu-se à pessoa
com deficiência como portador do
autismo. Errado. As pessoas não
portam uma deficiência porque
não é algo que possa ser portado
ou carregado ocasionalmente,
como um documento de identi-
dade ou um guarda-chuva.

PESSOAS — II
O vereador Fabrício Polezi, em

seu discurso "verborrágico", pare-
cendo cheio de ódio, esse sim "por-
ta" desconhecimento da causa so-
cial, "porta" até um pouco de ar-
rogância, porque parece ser bravo
demais. Vale a pena ser assim, ou
estar assim? Bom é dialogar, prin-
cipalmente os políticos que, dig-
namente, representam o povo.

PESSOAS — III
Um parlamentar, que re-

presenta a população, quando
se propõe a fazer um vídeo para
as redes sociais, deveria, no mí-
nimo, estudar sobre o que vai
falar. Excelência, vamos com
calma, paciência, porque, am-
bas com chá de erva-doce, não
fazem mal para ninguém.

CORREÇÃO
A deputada federal Joice Has-

selmann (PSDB), que foi uma das
campeãs de votos na campanha de
2018 em Piracicaba (teve 17.048
votos), diferente do que foi publi-
cado neste jornal, em foto-legen-
da no dia 23 de novembro do de-
putado federal Cezinha de Madu-
reira e do suplente de vereador
Edilson de Madureira (DEM). Ela
fez, sim, emendas parlamentares
para entidades da cidade.  O Cen-
tro de Reabilitação Piracicaba
(CRP) é uma dessas entidades, que
receberá emenda de R$ 200 mil
reais para reforma. Registrado.

MADALENA
O Capiau sempre prestigiou,

com especial respeito, a primeira
vereadora transexual de Piracica-
ba, a saudosa Madalena. Ela foi
síntese do folclore piracicabano,

com alegria e amizade com o povo.
Não será diferente no respeito e
prestígio com uma “nova” Mada-
lena que se apresente. Não é preci-
so dar detalhes, importante é que
este Capiau não tem preconceitos.

CRISTÃO
O novo ministro do STF An-

dré Mendonça — cristão, pas-
tor da Igreja Presbiteriana do
Brasil (IPB) — reiterou que a
união de pessoas do mesmo sexo
é algo que deve ser respeitado.
Como cristão, segue a Bíblia Sa-
grada; como ministro, segue a
Constituição. Não poderia ser
diferente, com tantos anos de
estudos do Direito. A posse será
na segunda quinzena deste mês.

SEGURANÇA
Perguntar não ofende: é per-

mitido andar armado (mesmo
com porte) no espaço público?
Como este Capiau, idoso e cansa-
do, está desatualizado, pouco
sabe, melhor perguntar do que
contar o que está acontecendo.

CANDIDATOS
Na relação de pré-candidatos

a deputado federal em Piracicaba,
há o nome do presidente do Dire-
tório local do MDB, Fernando Fa-
voreto. Empresário e pastor (ele é
presidente do Conselho de Pasto-
res de Piracicaba), Favoreto é dos
nomes que circulam em todas as
áreas e tem chances de fazer o que
o falecido Eduardo Pereira dese-
java: colocar o MDB em destaque
em Piracicaba, onde foi governo e
com ampla liderança. Também
Érica Gorga, do Partido Patriota,
está na fila de pré-candidatos.

FECHADOS
Os líderes do PL (Partido

Liberal) em Piracicaba não co-
mentam outra coisa sobre elei-
ções em 2022, porque estão fe-
chados com Milton Monti para
deputado federal e Rafa Zimbal-
di, estadual. Isso quer dizer que
o vereador Laércio Trevisan Ju-
nior, presidente do PL local, não
será candidato, mas quer fazer
muitos votos para Monti e Zim-
baldi, com apoio do professor Adol-
pho Queiroz, titular da Semac.

CIDADÃO
Nesta sexta (03), às 10h, o

Secretário estadual de Desenvol-
vimento Regional, Marco Antô-
nio Scarasati Vinholi, receberá o
100º título de Cidadania outor-
gado por um município paulista.
Gestor público, Vinholi é nasci-
do na capital, viveu nas cidades
de Santos e Catanduva, porém
agora se torna cidadão de uma
em cada seis cidades do Estado
de São Paulo. Quer dizer: é pré-
candidato a deputado federal.
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Comunicação Acipi

Lançamento do Luz&Arte foi ontem (02), na sede da Acipi

Começa sábado mais uma edição do
Luz&Arte e vai até 24 de dezembro
Acipi e Prefeitura promovem shows, trenó, casinha do Papai Noel e iluminação
no Natal de Piracicaba; programação será em diversos pontos da cidade

A 13ª edição do projeto
Luz&Arte contará com progra-
mação repleta de atrações gra-
tuitas, de sábado (4) a 23 de de-
zembro, para encantar o público
e fomentar as vendas de Natal
no comércio de Piracicaba. O lan-
çamento da ação, realizada em
parceria com a Prefeitura de Pi-
racicaba, ocorreu ontem (02), em
coletiva de imprensa, nas depen-
dências da Acipi (Associação Co-
mercial e Industrial de Piracica-
ba). A parceria com a Prefeitura
se dá por meio da Semdettur (Se-
cretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Trabalho e
Turismo) e Semac (Secretaria
Municipal da Ação Cultural). O
projeto Luz&Arte conta ainda

com o patrocínio da Sicoob Co-
cre e Unimed Piracicaba e o
apoio da rádio Educativa FM,
MBM Escritório de Ideias, Casa
de Noel e Senac Piracicaba.

SOLIDARIEDADE — Ha-
verá apresentações musicais no
auditório da Acipi e nos terminais
da cidade (inclusive com pontos
de arrecadação de fraldas e/ou
alimentos em prol do Fundo So-
cial de Solidariedade), foodtrucks
no Engenho Central, chegada do
Papai Noel de helicóptero, sho-
ws do Papai Noel, apresentações
de Orquestras, bandas e corais,
feira de artesanato, trenó e ca-
sinha do Papai Noel com a Acipi
Móvel – com paradas nas ruas
do comércio – e muito mais.

OBJETIVO — O objetivo
principal da entidade e do municí-
pio, com as atividades, é estimu-
lar o movimento no comércio e
também no turismo local, ainda
mais agora que Piracicaba é uma
Região Metropolitana e referên-
cia para as cidades do entorno.
Todas as ações seguirão os pro-
tocolos e normas de segurança
à saúde, devido à pandemia.

“As pessoas vão se surpreen-
der com o projeto, que trará a espe-
rança de volta. Todos os dias tere-
mos atividades para todos os gos-
tos, integrando uma programação
ampla e eclética. Agradecemos mui-
to pela parceria, pois quando uni-
mos esforços podemos realizar o
melhor para a população. E para o

ano que vem prepararemos outras
diversas ações”, ressaltou o presi-
dente da Acipi, Marcelo Cançado.

CUIDADO — O secretário
da Semdettur, José Luiz Guidotti
Júnior, que representou o prefeito
Luciano Almeida, comentou que a
programação foi preparada com
muito cuidado e carinho pela Aci-
pi, Semdettur e Semac. “Sem a Aci-
pi não conseguiríamos realizar este
projeto sozinhos. Agradeço demais
à entidade por essa parceria. Para
este projeto, estamos investindo na
esperança, na alegria, para fomen-
tar a economia, o comércio, servi-
ços, que foram duramente afeta-
dos na pandemia.” A programa-
ção detalhada pode ser conferida
nos sites da Acipi e Semdettur.

Divulgação

DESTAQUE AO IPASP
“É com muito orgulho e sa-
t isfação que recebemos
essa avaliação extremamen-
te positiva do TCESP, princi-
palmente diante do contexto
que foi 2020, no que diz res-

peito a pandemia e a insta-
bilidade econômica, assim
como a Reforma Previdenci-
ária”, destaca o presidente
do IPASP, Antônio Carlos
Gonçalves Alves, Kaká. A5

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é comemorado hoje
Reflexão e inclusão. São esses

os propósitos do Dia Internacio-
nal das Pessoas com Deficiência,
comemorado hoje (03), e instituí-
do pela Organização das Nações
Unidas em 1992. A Prefeitura de
Piracicaba disponibiliza uma série
de atividades gratuitas para as
pessoas com deficiência no muni-
cípio, além de oferecer diversos
serviços. Neste ano, somente em
parcerias com Organizações da So-
ciedade Civil, foram investidos mais
de R$ 2,6 milhões (leia abaixo).

CLAREAR — Um dos exem-
plos de atividades é o Projeto Cla-
rear, realizado pela Secretaria de
Esportes, Lazer e Atividades Mo-
toras (Selam). O programa inclui
atividades físicas, esportivas e de
lazer destinadas a pessoas com
deficiência física, sensorial, inte-
lectual e múltipla de todas as fai-
xas etárias. Atualmente, o Clarear
realiza aulas recreativas, esporti-
vas e cognitivas no Parque do Pi-

racicamirim, em três horários: se-
gundas-feiras, às 8h30 e às 16h, e
quartas-feiras, às 16h. Coordena-
da pelo professor Clevis Spada, a
iniciativa também possui aulas de
natação, que acontecem no Cen-
tro Cultural e Recreativo Cristó-
vão Colombo, de segunda a sexta-
feira, das 13h45 às 15h45, e nas
quartas e sextas-feiras, das 8h30
às 10h45. As inscrições estão aber-
tas e podem ser feitas pelo telefo-
ne (19) 3403-2648 ou diretamen-
te no local e horário das aulas
com os professores responsáveis.

FELLIPE — Pessoa com de-
ficiência intelectual, Felipe Mateus
de Melo Santos, 24, é aluno do pro-
grama há quase uma década. No
período, apresentou evolução no
desenvolvimento físico e intelectu-
al, como relata a mãe Maria Fran-
cisca. "A minha vida é cuidar dele.
Vi como melhorou a coordenação
dele, o desenvolvimento motor.
Isso sem contar que o Felipe era

'danado de sacudido' e agora é
mais calmo", disse, antes de se
emocionar. "Ele era uma criança
rejeitada, não pela família, mas
fora. Para uma mãe, vê-lo mais

sociável faz a maior diferença do
mundo. Fico emocionada. É a
alegria por termos ido atrás de
tantas coisas e ver que conse-
guimos os resultados", falou.

A mãe Maria Francisca e a professora Márcia Fabiana
acompanham o aluno Felipe Mateus de Melo Santos

Leonardo Moniz/Selam
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cas exceções, como, por
exemplo, perseguição
política, mudança da
ideologia partidária,
não atingimento da clá-
usula de barreira pelo
partido, dentre outras.

A diferença entre
a eleição majoritária
(Presidente, Senador,
Governador e Prefei-

to) e a proporcional (Deputados
Federais, Estaduais, Distritais
e Vereadores) é que, no caso da
primeira, o mandato pertence
ao eleito, já no caso da segun-
da, o mandato pertence (ou de-
veria pertencer) ao partido.

Diz-se deveria, pois, apesar
de ser esse o conceito insculpido
no Capítulo V da Lei nº 9.096/95
e ser o entendimento consolida-
do pelo Tribunal Superior Eleito-
ral e pelo Superior Tribunal Fe-
deral, assistimos com frequência
parlamentar “dar uma banana”
para o partido, traindo compro-
missos e regras estatutárias.

Nesses casos, o relaciona-
mento entre partido e parlamen-
tar acaba se desgastando, e mes-
mo quando havia o entendimen-
to para o que eleito deixasse a
agremiação, sem que estareivin-
dicasse a cadeira, o Ministério
Público Eleitoral possuía, e
possui,legitimidade para propor
a ação de perda de mandato.

Mas, com o novo dispositivo
inserido na Constituição Federal
pela Emenda Constitucional nº
111/2021, se houver anuência ex-
pressa do partido, a troca está li-
berada, sem que haja risco de per-
da de mandato (Os Deputados Fe-
derais, os Deputados Estaduais, os
Deputados Distritais e os Verea-
dores que se desligarem do parti-
do pelo qual tenham sido eleitos
perderão o mandato, salvo nos
casos de anuência do partido).

———
Max Pavanello, advoga-
do, 1º vice-presidente do
PDT de Piracicaba

Max Pavanello

Uma importante
inovação legis-
lativa introdu-

zida recentemente,
mas que passou de-
sapercebida, de boa
parte de políticos e
dirigentes partidá-
rios, foi a prevista
no parágrafo 6º, do artigo 17,
da Constituição Federal.

O mencionado dispositivo foi
introduzido no arcabouço legal
pela Emenda Constitucional nº
111, de 28 de setembro de 2021,
e possui a seguinte redação:

“§ 6º Os Deputados Federais,
os Deputados Estaduais, os Depu-
tados Distritais e os Vereadores que
se desligarem do partido pelo qual
tenham sido eleitos perderão o
mandato, salvo nos casos de anu-
ência do partido ou de outras hipó-
teses de justa causa estabelecidas
em lei, não computada, em qual-
quer caso, a migração de partido
para fins de distribuição de recur-
sos do fundo partidário ou de ou-
tros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão.”

Quando a Constituição Fede-
ral nasceu em outubro de 1988,
seu artigo 17 deixava a cargo dos
estatutos dos partidos políticos
tratarem o assunto da fidelidade,
porém, não se admitia a perda de
mandato do parlamentar infiel. Na
prática, como não existia uma pu-
nição, o troca-troca corria solto.

Isso era ruim, pois, não era
raro, tornando-se prática até co-
mum, parlamentar, durante o
mandato, trocar de partido.

Muitas vezes, por alguns
políticos não possuírem iden-
tidade ideológica, acabavam
trocando um partido de direi-
ta por um de esquerda ou vice-
versa, traindo seu eleitor.

Para estancar o problema, a
Lei nº 13.165/2015 acrescentou à
Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos
Políticos) o artigo 22-A, passando
a ser prevista a perda de mandato
para quem trocasse de partido.

A perda de mandato para
quem troca de partido atinge ape-
nas os cargos eletivos pela regra
da proporcionalidade (Deputados
Federais, Estaduais, Distritais e
Vereadores) e possui algumas pou-

Mudanças de partido antes
da “janela partidária”
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Cotas, sim
igual, não basta o querer ou se de-
clarar ser igual. É preciso poder
ser igual. É este poder que as cotas
e ações afirmativas lhes oferecem
para negros, negras, pardos e ín-
dios para poderem ser iguais. É
o caso do ajudante de pedreiro
e camelô, nascido na Bahia, que
sempre quis ser diplomata.

Porem, ante as dificuldades
de acesso àquela instituição,
Instituto Rio Branco, acrescida
da sua negritude marcado,
pois, com o racismo estrutural,
não teve duvidas: desistiu.

Contudo, e em tempo, surge
o Enem com cotas para negros e
negras, oriundos da escola públi-
ca. O postulante retomou seu so-
nho e hoje é diplomata, membro
da instituição de difícil acesso
para brancos e proibitiva para
negros e negras não fora o Enem,
política de cotas. Querem saber de
quem se trata? Procurem no Ita-
maraty  por Jakson Lima e ouçam
a historia dele por ele mesmo.

Portanto, sem nenhuma dú-
vida, ações afirmativas, cotas, sim.

Para felicidade do povo ne-
gro e por que não do Brasil?  Há
um numero expressivo de negros
e negras em todos os setores do
saber universitário, comprovan-
do eficientemente e com rapidez o
objetivo proposto: “... inclusão
dos negros e negras na sociedade
brasileira, via universidade”.

A primeira proposta de im-
plantação de um sistema de quo-
tas raciais no Brasil foi apresenta-
da em 17 de novembro de 1999,
durante a Semana da Consciência
Negra, na Biblioteca Central da
Universidade de Brasília por Rita
Segato e José Jorge de Carvalho,
que viria a ser aprovada em 2003
e finalmente implantada em 2004.

Em pouco tempo, em dados
estatísticos, após sete anos de pro-
mulgação da Lei Federal de Co-
tas  e de 15 anos do início da polí-
tica de cotas no Brasil – o vesti-
bular da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro (Uerj) foi a pio-
neira no país -, temos, pela pri-
meira vez, um percentual de 50,3
dos estudantes do ensino superior
que se declaram pretos ou pardos.
Isso revela o sucesso das cotas no
Brasil – pelo menos em parte.

Os dados da pesquisa Desi-
gualdades Sociais por Cor ou Raça
Brasil foram divulgados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e

José Maria Teixeira

Há uma necessidade de dis-
cutir, ou melhor, avaliar
a lei de quotas estabeleci-

da para negros , pardos e indíge-
nas e saber com maior profundi-
dade a sua importância  para a
nação brasileira a partir de resul-
tados já obtidos, pois, aproxima-
se o prazo de sua vigência previs-
to para 08/2022. A lei de cotas
sob numero 12.711/2012, criada
pela presidenta Dilma Rousseff
(PT), sendo ministro da Educa-
ção Aloisio Mercadante (PT).

As cotas visam a acabar com
a desigualdade racial e o racismo
estrutural resultantes de anos de
escravidão no Brasil, que ainda
excluem pessoas negras, pardas e
indígenas da universidade, do
mercado de trabalho e dos espa-
ços públicos. A desigualdade raci-
al é caracterizada pelas diferenças
sociais entre brancos e negros. No
Brasil, de acordo com o IBGE, Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística, por exemplo, os negros
representam 75,2% do grupo for-
mado pelos 10% mais pobres.

Quando, então, cidadãos ne-
gros e negras sem condição eco-
nômica financeira acessam insti-
tuições  de ensino superior e al-
cançam   seus objetivos mediante
cota racial; quando empresas (Lo-
jas Marisa e outras ) se iniciam
em política de cotas abrindo espa-
ço para trabalhadores negros e
negras com programas em todos
os níveis do setor empresarial, as-
sim como vem ocorrendo em ou-
tros setores da vida civil  e publi-
ca. Tudo isso permite não sonhar,
mas viver a esperança concreta de
um Brasil no estado democrático
de direito. Acredita-se nisso, ape-
sar do presidente atual  ser com-
pletamente destituído de racionali-
dade e destruidor das medidas pro-
tetivas. Dele, pode-se dizer, guar-
dadas as devidas proporções, foi
eleito pelo voto negro.  Apesar dele,
amanhã,  tudo será diferente.

A alma dessa transformação
é a política de cotas para  negros,
pardos e indígenas . É esta polí-
tica que se constitui efetivamen-
te no instrumento fundamental
capaz de quebrar o formalismo e
dar concretude ao artigo 5º da
nossa Lei Maior: “todos são
iguais perante a Lei”. Mesmo
porque  todos sabem que, para ser

Estatísticas (IBGE). O estudo re-
vela que para alcançar um pata-
mar como esse é necessário um
conjunto de políticas públicas,
como a das políticas afirmativas.
Por isso, elas são importantes,
dando conta de apontar medidas
que beneficiam especialmente a
parcela da população que não con-
segue acessar bens e serviços por
conta da exclusão social. Não se
pode esquecer que a luta se trava
contra o racismo estrutural fruto
dos cento e tantos anos de escra-
vidão negra neste Brasil feito tam-
bém e particularmente pelos ne-
gros e negras. Para assim enten-
der tomem na historia os ciclos
econômicos, e digam o que seria o
Brasil hoje sem aqueles ancestrais?
ainda hoje, sob o manto da falsa
democracia racial traçada por Gil-
berto Freire, sociólogo, mulheres
e homens negros, no mundo do
trabalho em condições iguais ga-
nham menos que os homens e mu-
lheres brancas. Em que pese a ex-
tensão das demandas para o en-
frentamento das desigualdades e o
bem estar social, no que tange o
povo negro, o Brasil tem a segunda
maior população negra do mundo,
mesmo assim a pesquisa do IBGE
mostra o sucesso das cotas. Por-
tanto, honestamente assegurando
a dignidade humana:  cotas sim.

É o que diz José Vicente, rei-
tor da Universidade Zumbi dos
Palmares em relação ao prazo de
vigência da Lei de cotas, agosto
de 2022: “Não existe outra me-
dida com tamanho grau de jus-
tiça, assertividade e impacto so-
cial. É inimaginável pensar ou-
tro caminho e solução que não a
prorrogação da lei por mais 10,
20, 50 anos ou a eternidade de
anos que for necessária ate que
as desigualdades da exclusão e
dos inacessos sejam dirimidas”.

Não há duvida.  Lidar com as
especificidades desta natureza de-
manda uma política de perspecti-
va universal dificilmente limitada
pelo tempo mesmo porque inseri-
das na própria dinâmica da natu-
reza humana. Isto indica definiti-
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vamente uma revisão para melho-
ra da lei de cotas e sua continui-
dade, jamais o seu fim. Cotas, sim.

Se as pessoas têm diferen-
tes condições de acesso, jamais
poderão ocupar os mesmos lu-
gares apenas por um esforço
pessoal. A população mais po-
bre, excluída e vulnerável, deve
ser priorizada numa busca por
maior equilíbrio e justiça social.

Cotas, sim. Entendendo  que
se trata de um passo inicial. Isso
porque a presença nas universida-
des públicas não é suficiente para
garantir a permanência e conclu-
são do curso, muito menos de que
será garantido o exercício da pro-
fissão em iguais condições que a
outra parcela de pessoas brancas
formadas. Portanto, cotas, sim.

Para mudança do atual qua-
dro sócio-politico econômico brasi-
leiro em que se vive, ainda,  o lema:
onde tudo é menos o negro é mais;
onde tudo é mais o negro é menos
é fruto do conceito de brasilidade
criado pelo sistema e consagrado
na obra obra de Gilberto Freire,
sociólogo. Conceito que não passa
de uma construção oficial sofistica
que permitiu acolher pela celebra-
ção da mestiçagem uma suposta
cordialidade de  convívio interraci-
al acoplada ao silencio das desvan-
tagens impostas aos negros, negras,
pardos e indígenas. Esse discurso
pregado aos quatro ventos, impren-
sa escrita e falada, além da apren-
dizagem nas escolas públicas e par-
ticulares, encobriu a pratica siste-
mática da descriminilização racial.
Neste contexto, vale o ditado: “o
peixe morre pela boca, o homem pela
cabeça”. Portanto, cotas, sim.

Pelas cotas na universidade.
De lá, pela ciência e reflexão no
mundo da vida. Por agora preci-
sa-se de cotas como de vacinas
para sobreviver. A lei de cotas deva
ser avaliada e sua vigência conti-
nuada. Pois de cujos resultados já
comprovados um maior respeito
para com a pessoa dos negros, ne-
gras, pardos e indigenas impede-
ria as autoridades constituídas  de
as custas do trabalho deles cria-
rem um novo touro de ouro a ser
filetado e saboreado por poucos
na mesa do congresso sob a deno-
minação de orçamento secreto.

Urgente,  cotas, sim.
———
Jose Maria Teixeira,
professor

VITÓRIA DA SOBERANIA
— Com retirada do projeto de
lei 591/2021, a pedido do atu-
al ocupante da cadeira de
“presidente”, demonstra o
quanto a categoria ecetista,
como toda a sociedade, está
atenta à relação quanto à for-
ma e o modelo de gestão es-
colhida vem causando trans-
torno e descrédito perante à
comunidade internacional.
Tudo leva a crer que, embora
frágil, a Democracia resiste,
sustentada por movimentos
sociais, culturais, artístico,
sindicais, manifestação de
entidades de classes, supe-

rando tempos difíceis e som-
brios. Não existe(m) salva-
dor(es), o povo, eleitor cale-
jado, percebe claramente que
a Democracia é a melhor for-
ma de tentar melhorar a po-
lítica e que a terceira via
(eleitoral), que alguns ainda
insistem, nada mais é do
que tentar pavimentar a rup-
turas causadas por não res-
peito à separação dos pode-
res em nosso País, que tem
projeto, proposta para a na-
ção, respeito ao saber popu-
lar e, com certeza, contribui-
rá para o País crescer nova-
mente. (Marcelo Muchá)

atendimento@atribunapiracicabana.com.br

“7 Tornou, pois, Je-
sus a ensinar-lhes: Em
verdade, em verdade
vos digo que Eu sou a
porta das ovelhas.

“8 Todos quantos
vieram antes de mim
são ladrões e saltea-
dores, mas as ovelhas
não os ouviram.

“9 Eu sou a porta;
se alguém entrar por meu inter-
médio, será salvo, e ingressará, e
sairá, e encontrará pastagens.

“10 O ladrão não vem senão
para roubar, e matar, e destruir;
Eu vim para que as ovelhas tenham
vida e a tenham sobejamente.

“11 Eu sou o Bom Pastor. O
Bom Pastor dá a sua vida pelas
ovelhas.

“12 Mas o mercenário, que
não é pastor, de quem não são
as ovelhas, vê vir o lobo, e as
abandona, e foge; e o lobo, en-
tão, as arrebata e dispersa.

“13 Ora, o mercenário foge,
porque é mercenário e não tem
preocupação com as ovelhas.

“14 Eu sou o Bom Pastor, e
conheço as minhas ovelhas, e
por elas sou conhecido.

“15 Assim como o Pai me
conhece a mim, também Eu co-
nheço o Pai e dou a minha pró-
pria vida pelas ovelhas.

“16 Ainda tenho outras ove-
lhas que não são deste aprisco
[rebanho]; a mim me convém
conduzi-las, e elas ouvirão a mi-
nha voz; então, haverá um só
rebanho para um só Pastor.

“17 Por isso, o Pai me ama,
porque Eu dou a minha vida pe-
las minhas ovelhas e posso tor-
nar a tomá-la.

“18 Ninguém me tira a mi-

Paiva Netto

Minhas Irmãs e
meus Amigos,
minhas Ami-

gas e meus Irmãos da
Terra e do Mundo Es-
piritual — porque os
mortos não morrem!
— que me honram
com a sua leitura: o
Evangelho e o Apocalipse de Je-
sus são riqueza pura. Nessa aná-
lise fraterna sobre a Suprema
Autoridade do Senhor do Tudo,
vamos à narrativa do Evangelis-
ta-Profeta, João, 10:1 a 21.

Disse o Cristo, no Evangelho:
Jesus, o Bom Pastor
“1 Em verdade, em verdade

vos digo que aquele que não en-
tra pela porta no abrigo das
ovelhas, mas sobe por outra
parte, é ladrão e salteador.

“2 Aquele, porém, que entra
pela porta é o pastor das ovelhas.

“3 A este o porteiro abre, e
as ovelhas escutam a sua voz,
e ele as chama pelo nome, e as
conduz para fora.

“4 E, quando as traz para
fora, vai adiante delas, e as
ovelhas o seguem, porque co-
nhecem a sua voz”.

Notem que há um grande
significado em Jesus levar
para fora as ovelhas do cur-
ral. Esse ato libertador por si
só representa bastante coisa.
Voltemos ao texto de João.

“5 Mas, de modo algum, se-
guirão o estranho; antes, fugi-
rão dele, porque não reconhe-
cem a voz dos estranhos.

“6 Jesus contou-lhes esta
parábola, mas eles não enten-
deram o que era que lhes dizia.

“Eu sou a porta; se“Eu sou a porta; se“Eu sou a porta; se“Eu sou a porta; se“Eu sou a porta; se
alguém entrar poralguém entrar poralguém entrar poralguém entrar poralguém entrar por
meu intermédio,meu intermédio,meu intermédio,meu intermédio,meu intermédio,
será salvo, eserá salvo, eserá salvo, eserá salvo, eserá salvo, e
ingressará, eingressará, eingressará, eingressará, eingressará, e
sairá, e encontrarásairá, e encontrarásairá, e encontrarásairá, e encontrarásairá, e encontrará
pastagens”pastagens”pastagens”pastagens”pastagens”
(Jesus Cristo)(Jesus Cristo)(Jesus Cristo)(Jesus Cristo)(Jesus Cristo)

Jesus, o Pastor Zeloso, não abandona ninguém

nha vida de mim, mas Eu de mim
mesmo a doo; tenho poder para
doá-la e poder para reavê-la. E este
mandato Eu recebi de meu Pai.

“19 Tornou, então, a ocorrer
divisões entre os adversários por
causa dessas palavras de Jesus.

“20 E muitos deles comenta-
vam: Ele tem demônio, Ele está fora
de si; por que dais atenção a Ele?

“21 E diziam outros: Não,
estas palavras não são de al-
guém que tenha demônio. Pode,
porventura, um espírito do mal
abrir os olhos aos cegos?”

O próprio João transcreve,
no quinto versículo do capítulo
15, esta afirmativa do Cristo: “(...)
Sem mim nada podereis fazer”.

Quer dizer, sem essa porta
que se abre para o aprisco das
ovelhas, que é a Iluminação Divi-
na dos ensinamentos do Educa-
dor Celeste, haverá o trabalho de
ladrões e salteadores. E eles não
vêm para doar de si, mas para
tirar; não vêm para salvar, con-
tudo para explorar; não vêm para
instruir, desejam manter-nos na
sombra; não vêm para educar,
buscam incivilizar; não vêm para
espiritualizar, pois espreitam a fim
de massacrar na ignorância, na
perseguição, no desrespeito à sa-
grada criatura humana. O que
ensinariam se nada sabem? E, se
arvoram conhecer, quando pen-
sam elucidar, fazem-no mal.

Entretanto, Jesus, o Pastor
Zeloso, cuida das ovelhas com a
Sua própria vida e as educa com o
Conhecimento além do conheci-
mento para toda a Eternidade.

———
José de Paiva Netto, Jorna-
lista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br —
www.boavontade.com
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Luiz Carlos Motta

As compras de fi-
nal de ano come-
 çam a melhorar

a oferta de empregos
em todo o Brasil. O
comércio costuma
contratar mais tra-
balhadores acredi-
tando no aumento de
vendas geradas pelo
dinheiro do 13º salário, cuja
primeira parcela é paga até o
dia 30 de novembro e a segun-
da até o dia 20 de dezembro.

A maior procura por novos
profissionais surge como um re-
flexo do avanço da vacinação
contra a Covid-19 e do retorno dos
consumidores às lojas, segundo
a Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC). A instituição calcula
que este Natal será o melhor
dos últimos anos em relação à
criação de vagas temporárias.

OPORTUNIDADES -  A
CNC estima que sejam contrata-
dos 94,2 mil trabalhadores para
atender ao aumento sazonal das
vendas de fim de ano. No ano
passado, o volume de vagas tem-
porárias criadas foi 27,5% me-
nor, de apenas 68,3 mil, a menor
oferta dos últimos cinco anos.

Já pesquisa da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e do Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil) estima a
abertura de 105 mil vagas até de-
zembro pelos setores varejista e de
serviços. O número é próximo ao
de 2019, período pré-pandemia. A
Associação Brasileira de Trabalho
temporário confirma essa tendên-
cia, com aumento de 20% das va-
gas temporárias em relação a 2020.

Praticamente um terço dessas
vagas estão no Estado de São Pau-
lo, segundo cálculos da Fecomer-
cio-SP. A entidade espera a cria-
ção de 35 mil novos empregos
formais no bimestre outubro-no-
vembro, o que estará próximo do
registrado no período anterior à
pandemia, ou seja, em 2019.

DIREITOS I -  A lei deter-
mina que o empregado temporá-
rio tem quase os mesmos direitos
previstos do trabalhador com con-
trato por tempo indeterminado
com carteira assinada. No entan-

to, pesquisa da CNDL
mostra que a maior par-
te das empresas vai op-
tar por contratações in-
formais: 57% das em-
presas não pretendem
registrar o trabalho
temporário em carteira,
o que é preocupante.

A taxa de efetiva-
ção dos temporários
após o Natal deverá

ser a maior dos últimos cinco
anos, com a expectativa de ab-
sorção definitiva de 12,2% des-
ses trabalhadores, segundo a
CNC, o que ainda é um número
considerado muito tímido.

DIREITOS II - É bom lem-
brar que o trabalho temporário,
previsto na Lei Federal 6.019/74
e Decreto nº 10.060/2019, é pres-
tado por pessoa física contrata-
da por uma empresa de trabalho
temporário que a coloca à dispo-
sição de uma empresa tomadora
de serviços ou cliente. E essa con-
tratação é somente para atender
à necessidade de substituição
transitória de pessoal permanen-
te ou à demanda complementar
de serviços. A duração do con-
trato de trabalho máxima é de
até 180 dias, com a possibilidade
de ser prorrogado (uma única
vez) por até 90 dias corridos, in-

dependentemente de a prestação
de serviço ocorrer em dias con-
secutivos ou não. É bom ficar
atento para esse prazo que deve
ser contado de forma corrida,
considerando a contagem tam-
bém dos intervalos contratuais,
e não apenas considerando só os
dias efetivamente trabalhados.

A geração de novas vagas é
uma boa notícia. Mas os traba-
lhadores devem ficar de olho em
seus direitos trabalhistas, não
abrindo mão da segurança sani-
tária, segurança no trabalho e
quais as possibilidades e critéri-
os para efetivação. Em caso de
dúvidas, procure o sindicato dos
comerciários mais próximo.

———
L u i z  C a r l o s  M o t t a ,
d e p u t a d o  f e d e r a l
(PL/SP),  presidente
da Fecomerciários

Direitos do trabalhador temporário
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Alesp aprova abono, mas Bebel
quer incorporação aos salários
A deputada Bebel já encaminhou ofício ao secretário da Educação do
Estado; é preciso uma política salarial aos da ativa e aos aposentados

Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp) aprovou na noite
desta última quarta-feira, dia pri-
meiro de dezembro, o Projeto de
Lei Complementar (PLC) 37/2021,
do Executivo, que institui o Abono
Fundeb (Fundo de Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação), a ser pago de imediato
aos professores da rede estadual
de ensino. No entanto, a deputa-
da estadual Professora Bebel (PT),
que trabalhou intensamente pela
aprovação do projeto, inclusive
chegou a apresentar diversas
emendas, que se tivessem sido aca-
tadas, estenderiam o benefício aos
demais profissionais da educação,
inclusive aos das escolas técnicas
e aposentados e pensionistas, diz
que 70% das verbas do Fundeb
são devidas aos profissionais da
educação e, portanto, quer  a sua
incorporação aos salários, “uma
vez que não são uma concessão e
ou uma dádiva do governo”.
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Bebel coordena o lançamento
do livro “Memorial da Verdade’

A deputada Professora Bebel, que, com a bancada do PT,
coordena o lançamento do livro que aborda porque
tentaram destruir o ex-presidente Lula

Material de divulgação do evento que acontece no
plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo

Fotos: Divulgação

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT), líder da bancada
do PT na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo (Alesp),
coordena na noite desta sexta
(03), juntamente com os demais
deputados da bancada petista, o
lançamento do livro “Memorial
da Verdade”. O evento acontece a
partir das 19h30, no plenário Jus-
celino Kubtschek e reunirá o ex-
ministro chefe da secretaria da
presidência, Gilberto Carvalho,
assim como o ex-presidente do
Uruguai, Pepe Mujica, o ex-depu-
tado federal Jean Wyllys; a se-
cretária municipal de mulheres do
PT/SP, Bete Silvério; o advogado
e ex-deputado federal Luiz Eduar-
do Greenhalgh, e a presidenta da
Associação dos Juízes para a De-
mocracia, Cristiana Cordeiro.

O livro “Memorial da Ver-
dade”, que tem o prefácio da de-

putada federal e presidenta na-
cional do PT, Gleisi Hoffmann,
aborda “porque Lula é inocente
e por que tentaram destruir o
maior líder do Brasil”.  O livro
trata ainda como a defesa do ex-
presidente Lula desmontou a
farsa da “lava jato” e as menti-
ras que envenenaram o país.

A deputada Professora Bebel
destaca que o livro aborda todo
processo que levou a prisão do ex-
presidente Lula e apresenta no
convite para o evento trecho do
prefácio assinado por Gleisi Ho-
ffmann: “A quem interessa cri-
minalizar a política? Àqueles que
têm dinheiro, que são a elite do
país e não precisam da política
como instrumento de construção
da sociedade. Criminalizam a po-
lítica quando tem seus interesses
confrontados, não é a primeira vez
na história que vivemos isso”.

 Na realidade, Bebel diz que
as verbas do Fundeb não deveri-
am ser destinadas a abono e sim a
uma política salarial justa para
todos os profissionais da educa-
ção, da ativa e aposentados. De
acordo com a deputada, que tam-
bém é presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo),
que participou ativamente da luta
para a aprovação do novo Fun-
deb, com os recursos obtidos pelo
Estado seria possível conceder um
reajuste de 15% a toda categoria.
“A aprovação do abono Fundeb
aos professores, sem dúvida, re-
presenta um alívio momentâneo.
Não é concessão, é resultado de
luta, porque conquistamos que
70% do fundo seja destinado à
valorização.  Mas é preciso
mais”, enfatiza a parlamentar.

Justamente por isso, a de-
putada diz que  “nossa luta, por-
tanto, continua. Já oficiamos ao
secretário da Educação, Rossieli

A deputada Professora Bebel queria a extensão do benefício aos
demais profissionais da educação, assim como aos das escolas
técnicas, aposentados e pensionistas

Divulgação

Soares, para que esse abono seja
incorporado aos salários. De
imediato, precisamos de um rea-
juste de 29.25% para que tenha-
mos a equiparação de nossos sa-
lários ao piso nacional, na pers-

pectiva do cumprimento da meta
17 do Plano Nacional e do Plano
Estadual de Educação, ou seja,
salários equivalentes aos dos de-
mais profissionais com formação
de nível superior”, ressalta.
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Engenho recebe Training Camp e torneio de ginástica acrobática
Leonardo Moniz/Selam

As aulas de ginástica acrobática acontecem no Engenho Central

Dois eventos realizados pela
Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam) mo-
vimentam o próximo fim de se-
mana no Centro Multiesportivo
do Engenho Central (Barracão
14C). No sábado, 4, acontece o
Training Camp de Ginástica
Acrobática. No domingo, 5, é a
vez do Troféu Lineg - Liga Naci-
onal de Esportes Gímnicos.

A iniciativa é do Programa
Desporto de Base (PDB), que
será representado nas ativida-
des por 60 alunas e alunos divi-
didos em grupos femininos (tri-
os), além de pares femininos,
masculinos e mistos (duplas).

Aberto a todos os professores
de educação física interessados, o
Training Camp de Ginástica Acro-
bática começa às 9h e está previs-
to para terminar às 18h. No perío-
do da manhã, serão realizadas vi-
vências com alongamentos, aque-
cimento, preparação física geral e
específica, e exercícios estáticos. A
tarde está reservada para os exer-
cícios específicos, dinâmicos e acro-
báticos. "É um evento que tem o
objetivo de divulgar, estimular,
desenvolver e vivenciar as experi-
ências técnicas, proporcionado aos
alunos de ginástica acrobática do

PDB a possibilidade de evolução
técnica. Também visamos oportu-
nizar o conhecimento das técnicas
da modalidade aos profissionais de
educação física em Piracicaba", afir-
mou o secretário Hermes Balbino.

O Training Camp inclui ain-
da três oficinas com as professo-
ras Jessica Prado Lima, técnica de
ginástica artística e acrobática da
Sociedade Esportiva Palmeiras
desde 2001; Claudia Garcia, mes-
tre em ciência do movimento e co-
ordenadora da Assedec/Santo
André (Associação Educacional,
Esportiva e Cultural), e Maria Di-
lailça, a Dila, mestre em ciência do
movimento humano e responsá-
vel por comandar a modalidade
no Projeto Desporto de Base.

"Durante os anos de 2020 e
2021, algumas equipes treinaram
juntas em plataformas virtuais
para manter o condicionamento
físico, a técnica e ainda incentivar
ginastas a não desistirem da prá-
tica durante o período de pande-
mia. Isso, claro, sem participar de
eventos presenciais, apenas virtu-
ais. Desta forma, as duas ativida-
des que teremos no fim de semana
servirão para promover o encon-
tro entre equipes, técnicos e a tro-
ca de experiências e conhecimen-

tos. Além disso, o Troféu Lineg
servirá para verificar a capaci-
dade e qualidade técnica de gi-
nastas e equipes, bem como in-
tegrar e incentivar as institui-
ções participantes a continuar
com as práticas", apontou Dila.

TROFÉU - A programação
do Troféu Lineg, que reunirá as
equipes da Selam, Assedec/Santo
André e Palmeiras, tem início agen-
dado para as 9h e encerramento
às 15h. A atividade será aberta
apenas aos pais e responsáveis pe-

los participantes, com a finalida-
de de evitar aglomeração. A com-
petição será dividida em níveis téc-
nicos e por faixa etária. "Quere-
mos proporcionar aos nossos alu-
nos e alunas a experiência de vi-
venciar uma competição, para que
eles possam colocar em prática o
que aprenderam nas aulas. É tam-
bém uma oportunidade para ava-
liar as crianças, melhorar o con-
dicionamento e a habilidade, além
de trocar novos conhecimentos
com outros atletas", disse Dila.
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Cigarro aumenta o risco de doenças reumáticas
Os prejuízos para a saúde

quanto ao surgimento de car-
diopatias e câncer em vários ór-
gãos são bem divulgados. Mas
o tabagismo como fator de ris-
co e agravamento de doenças
reumáticas ainda é pouco co-
nhecido. E é esta a mensagem
do vídeo semanal da campanha
Paradas pro Sucesso, produzi-
do pelo médico e tenor Claudio
Lysias Costa Vieira. Ele conta
que a escolha da música My
Way, gravada em 1968 e gran-
de sucesso de  Frank Sinatra,
foi devido à afinidade pessoal e
vocal: “É uma canção que sem-
pre gostei muito de cantar e que
encaixa bem na minha voz”.

Sobre a campanha, Claudio
considera que “toda iniciativa
que visa a conscientização sobre
a saúde é sempre importante” e,
por ser especialista em reuma-
tologia, destaca que fumar pio-
ra as doenças reumáticas por-
que “o tabaco causa diminuição
do calibre dos pequenos vasos
sanguíneos, especialmente nas
doenças autoimunes, agravan-
do os sintomas e as lesões”.

A doença reumática não é
transmissível e, quase sempre,
é acompanhada de dor. Segun-
do o site do Ministério da Saú-
de, há mais de cem delas. As
mais conhecidas são: osteoar-

trite (artrose), fibromialgia, os-
teoporose, gota, tendinite e
bursite, febre reumática, além
de artrite reumatóide (AR).

O tabagismo está associado
a muitas dessas doenças e, se-
gundo o site SCR (Sociedade Ca-
tarinense de Reumatologia), a
mais importante e frequente é a
artrite reumatóide, que “atinge
0,5% da população brasileira,
podendo chegar a 2% em alguns
países. Toxinas presentes na fu-
maça do cigarro induzem a pro-
dução de anticorpos específicos
presentes na AR, iniciando um
processo inflamatório que se acre-
dita iniciar nos pulmões e evoluir
para acometer as articulações”.

A AR é uma doença infla-
matória crônica e autoimune, que
provoca dor e inchaço nas arti-
culações das mãos e punhos, co-
tovelos, ombros, joelhos e pés,
com rigidez importante e pode
levar à limitação das atividades
rotineiras. “Mas a dor e a evolu-
ção da artrite reumatóide melho-
ram muito com o tratamento me-
dicamentoso, com a fisioterapia
e com a interrupção do consu-
mo de cigarro”, explica Claudio.

Entre as principais causas das
doenças reumáticas, inclusive a
AR, estão os fatores genéticos,
imunológicos e infecciosos, mas
outros aspectos podem também

Arquivo Pessoal

Video desta semana é produzido por Cláudio Lysias, médico e tenor

estar relacionados ao aparecimen-
to delas, como a obesidade, o se-
dentarismo, traumatismos, estres-
se, ansiedade e depressão, além
de alterações climáticas bruscas.

A médica Juliana Previtalli
destaca que “o fumante com pre-
disposição a qualquer doença,

seja ela reumática ou não, tem o
risco aumentado pela ação das
substâncias tóxicas do cigarro. Daí
a importância de evitar o cigarro
ou parar de vez de fumar. O SUS
tem tratamento gratuito em al-
gumas UBSs especificamente
para quem quer parar de fumar”.CCCCCOVIDOVIDOVIDOVIDOVID-19-19-19-19-19

Drogal auxilia na imunização
com mais de 70 mil doses

Em balanço fechado esta se-
mana, a Rede Drogal contabilizou
a aplicação de 71.153 doses da vaci-
na contra Covid-19 em suas unida-
des. A imunização ocorreu em par-
ceria com a Prefeitura de Piracica-
ba para a oferta das doses à popu-
lação, desde o início da campanha,
entre fevereiro e março deste ano.

O total de doses aplicadas
refere-se aos cinco postos dis-
ponibilizados para as aplicações,
em unidades  dos  ba i rros
Areião, Vila Rezende, Nova Amé-
rica, Piracicamirim e Bongue.

As imunizações ocorreram,
todas, a partir de agendamento
centralizado no site VacinaPira
(vacinapira.piracicaba.sp.gov.br),
vinculado ao site da Prefeitura.

Durante a ação, um profis-
sional da Secretaria Municipal
da Saúde ficou responsável pela
triagem inicial e confirmação do
agendamento. Um farmacêutico
exclusivo, cedido pela Drogal,
aplicou as doses e um balconista
auxiliou na organização, nas de-
pendências das unidades.

Segundo a Prefeitura de Pira-
cicaba, até esta terça-feira (30), em
toda a cidade, foram aplicadas mais
de 713.400 mil doses da vacina con-
tra a Covid-19. O total inclui as pri-
meiras, segundas e terceiras doses,
além das doses únicas do imuni-

zante. Portanto, a vacinação na
Rede Drogal corresponde a cerca
de 10% do total do município.

Para o diretor administrati-
vo da Rede Drogal, Marcelo Can-
çado, a parceria foi muito um mar-
co para a Drogal, por auxiliar, di-
retamente, a população neste ato
tão importante, que é a vacinação
em meio à pandemia. “Sempre
acreditamos nos resultados gera-
dos a partir de parcerias, de esfor-
ços conjuntos. Neste caso, em es-
pecífico, estamos falando da
saúde, bem-estar e segurança
da população como um todo.
Ficamos muitos felizes e gratos
por poder estar junto da Prefeitu-
ra e à disposição dos piracicaba-
nos para a imunização”, destaca.

Para o secretário municipal de
Saúde, Filemon Silvano, o apoio da
Rede Drogal foi crucial para o
avanço da vacinação na cidade.
“Essa união possibilitou vacinar
mais e mais piracicabanos. Tive-
mos um incremento diário signifi-
cativo na quantidade de pessoas
vacinadas o que colaborou para
cortar o avanço da Covid-19 na
cidade, reduziu internações e
mortes, além de deixar mais de
80% dos piracicabanos imuniza-
dos contra a doença. Estamos fe-
lizes por sempre poder contar com
essa empresa parceira”, afirma.
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Funcionários recebem homenagem
pela atuação durante a pandemia
Café da manhã estendido à comunidade hospitalar marca a iniciativa
da Mesa Diretora e Administrativa da Instituição; será nesta sexta (03)

Uma mesa linda e farta, ca-
rinhosamente preparada pelo
SND (Serviço de Nutrição e Di-
etética) — com diversos tipos de
sucos e frutas naturais, pães e
frios, achocolatados, biscoitos,
bolos, cafés e lanches naturais
oferecidos a toda comunidade
hospitalar na manhã desta sex-
ta (03) — marca a homenagem
da Santa Casa de Piracicaba aos
profissionais que atuaram du-
rante a pandemia da covid-19.

Segundo o provedor João
Orlando Pavão, mesmo acometi-
da pela crise pandêmica, a Santa
Casa não poderia deixar de re-
gistrar o reconhecimento a todos
os profissionais da Instituição.
“Todos, sem exceção, deram sua
parcela de contribuição para que
o nosso Hospital cumprisse sua
missão com profissionalismo e
responsabilidade”, considerou.

Pavão enalteceu  a capaci-
dade profissional, o carinho, a
dedicação e o espírito humano
com que as equipes multipro-
fissionais trataram os pacien-
tes acometidos pela pandemia.

“Desde os primeiros dias da
pandemia, nos empenhamos em
acertar, seja por meio de técni-
cas nunca praticadas antes ou
pela busca constante de respos-
tas para perguntas sobre como
tratar, o que ministrar e como

Para estimular o acesso à
vida universitária, o Centro
Universitário Senacoferece des-
contos e parcelamentos para
quem deseja cursar graduação,
pós-graduação ou extensão
universitária na instituição.

Os descontos para graduação
são de 50% para quem estuda ou
estudou curso técnico ou o ensino
médio técnico no Senac São
Paulo;Candidatos que tenham
concluído o ensino médio em es-
cola pública, a partir de 1º/1/2018;

Proprietários, empregados
e os seus respectivos dependen-
tes de empresas do comércio e
que são contribuintes do Senac,
bem como os candidatos liga-
dos aos sindicatos filiados à
Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP).

Tem 20% para quem já re-
alizou cursos livres, graduação
ou extensão universitária ou te-
nha participado de atividades
como eventos (com inscrição)
no Senac;Estudantes que te-
nham participado do Enem,
com nota superior a 501 pontos
(não aplicável para treineiros).

As opções dentro do Progra-
ma de Bolsas do Centro Universi-
tário Senac variam entre Inicia-
ção Científica, Extensão, Bolsa
Social, Monitoria e Bolsa Empre-
sa. Já para o Programa de Parce-
lamento Estudantil, a instituição
oferece a oportunidade de parce-
lamento de 50% ou 80%, sem ju-
ros e sem fiador (no primeiro se-
mestre), com o pagamento somen-
te após o término do curso ou
após carência de um ano. Funci-
ona assim: o aluno começará a
pagar o valor remanescente das
cinco parcelas do semestre inicial,
depois as seis parcelas do segundo
semestre e assim por diante.

Descontos para Pós-gradua-
ção e Extensão Universitária são
de 50% para quem estuda ou es-
tudou curso técnico no Senac São
Paulo, ou concluiu o ensino médio
técnico na instituição; e para pro-
prietários, empregados e os seus
respectivos dependentes de empre-
sas do comércio e que são contri-
buintes do Senac, bem como os can-
didatos ligados aos sindicatos fili-
ados à Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Esta-
do de São Paulo (FecomercioSP).

E também 20% para estudan-
tes que tenham participado do

Divulgação

A nutricionista Claudenice Sterde está à frente do Café junto à equipe do SND

cuidar; no final, o resultado foi
surpreendente e nossos índices
de satisfação, de cura, de mor-
talidade e de humanização no tra-
tamento têm sido, sem dúvida, uns
dos melhores do País”, disse.

O provedor lembrou das
inúmeras noites sem dormir,
das incertezas, do medo do des-
conhecido e das mortes que não

puderam ser evitadas. Porém,
segundo ele, conforme os dias
foram passando, a direção do
Hospital, bem como seus médi-
cos e funcionários, foram se
sentindo cada vez mais seguros
e capazes de vencer o enorme
desafio posto à frente de todos
os profissionais da saúde. “Isso
em decorrência da extrema com-

petência desses profissionais,
que são nosso esteio, nosso ali-
cerce e nosso orgulho”, afirmou.

Para Pavão, embora singela,
a homenagem é expressão máxi-
ma do reconhecimento e gratidão
que a Mesa Diretora e Adminis-
trativa, bem como a sociedade
como um todo, têm pela equipe
multiprofissional da Santa Casa.

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Senac oferece desconto
de até 50% para o ensino
superior presencial

O Centro Universitário Senac oferece descontos e
parcelamentos para quem deseja cursar graduação,
pós-graduação ou extensão universitária na instituição

Divulgação

Enem, com nota superior a 501 pon-
tos (não aplicável para treineiros);
Quem concluiu a graduação na
rede pública de ensino, a partir
de 1º/1/2018;Para quem já reali-
zou cursos livres, graduação ou
extensão universitária ou tenha
participado de atividades como
eventos (com inscrição) no Senac.

VESTIBULAR - O Centro
Universitário Senac está com ins-
crições abertas para vestibular
até 18 de fevereiro, por meio
dowww.sp.senac.br/graduacao/
vestibular. A instituição oferta
mais de 30 cursos de graduação
presencial nas áreas de arquite-
tura e urbanismo; comunicação
e artes; design; educação; gas-
tronomia e alimentação; gestão
e negócios; hotelaria e turismo;
meio ambiente, saúde e bem-es-
tar, moda e tecnologia da infor-
mação. A novidade no portfólio
de cursos é o Bacharelado em
Gestão de Hospitalidade, Bacha-
relado em Farmácia e Bachare-
lado em Nutrição, este último,
além do campus Santo Amaro,
na capital, agora será ofertado
no campus Águas de São Pedro.

A instituição também está
com inscrições abertas para os
cursos de pós-graduação lato
sensu do 1º semestre de 2022 até
o dia 3 de março. Os interessa-
dos na modalidade presencial,
terão isenção da taxa de inscri-
ção para o processo de ingresso
e poderão realizar as inscrições
da especialização de interesse
por meio do https://www.sp.
senac.br/graduacao/vestibular

Há também especializações
nas áreas de arquitetura e urba-
nismo; comunicação e artes; de-
senvolvimento social; design; edu-
cação; eventos e lazer; gastrono-
mia e alimentação; gestão e negó-
cios; hotelaria e turismo; meio
ambiente, saúde e bem-estar; se-
gurança e saúde no trabalho;
moda; odontologia; saúde e bem-
estar e tecnologia da informação.

Já os profissionais que bus-
cam uma formação que proporci-
one conhecimentos focados no
que precisa para evoluir e enca-
rar as exigências do mundo do
trabalho, a instituição oferta mais
de 200 cursos de extensão uni-
versitária, divididos em diversas
áreas, sendo alguns em conso-
nância com as disciplinas de pós-
graduação. Mais informações:
www.sp.senac.br/graduacao/ .
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Reunião discute criação de associação de agricultores
Thais Passos/Sema

Reunia~o levantou demandas dos produtores rurais de Tupi

O processo de criação de
uma associação de agricultores
da região do Distrito de Tupi
agora conta, além do apoio da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento),
com o acompanhamento da Fe-
alq  (Fundação de Estudos
Agrários Luiz de Queiroz).

Em reunião terça (30), na
Chácara Catavento, as instituições
ouviram as demandas e dúvidas
do grupo de 10 produtores rurais
de Tupi, que tiveram a ideia da
associação pensando em fortale-
cer o bairro com o fomento da
agricultura local e o agroturismo.

No início de novembro, a se-
cretária da Sema, Nancy Thame,
já havia sido convidada pelos
agricultores para uma reunião,
para dialogarem sobre a propos-
ta. Segundo Nancy, o papel da
Secretaria foi o de “apoiar e aju-
dar na interlocução entre os pro-

dutores e potenciais institui-
ções”, o que resultou no convite
à Fealq para esta nova reunião.

Presente no encontro, o di-
retor-presidente da Fealq, Nel-
son Sidnei Massola Júnior, dis-
se que a Fundação buscará dar
o suporte necessário para a cria-
ção da associação. “Este é um dos
papéis da Fealq, de ser uma porta
de entrada para o diálogo com em-
presas e demandas da comunida-
de, ligadas ao agro”, afirmou.

“Este apoio será muito
bem-vindo para formar a asso-
ciação e possibilitar capacita-
ções para o aprimoramento do
turismo rural de Tupi”, disse o
produtor de mirtilos, framboe-
sas, amoras e morangos, Luis
Milner, da Chácara Catavento.

“Temos uma diversidade de
agricultores neste grupo, todos
ligados de alguma forma à ativi-
dade com a terra e provenientes

da agricultura familiar. Oferece-
mos uma diversidade de alimen-
tos, como mel, queijo, shimeji,
frutas vermelhas, ovos, horta de
folhosas, entre outras, e acredi-

tamos que a associação nos for-
talecerá como grupo e consegui-
remos avançar no projeto de cir-
cuito de agroturismo que esta-
mos formatando”, explica Luis.
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Ação aquece Natal de
crianças com câncer

As luzes, os enfeites… a tradi-
ção do Natal e toda magia que
acompanha a data, infelizmente,
um cenário diferente da realidade
de muitas crianças e jovens em Pi-
racicaba. Por isso, quatro empre-
sas da cidade se uniram e estão
promovendo a campanha “Natal
solidário: gestos de amor alimen-
tam vidas”. O objetivo é arrecadar
alimentos, brinquedos e chocoto-
nes que serão doados à ONG Fios
do bem, localizada no Lar dos
Velhinhos. A iniciativa partiu da
agência Átomo Online em parce-
ria com o Cartão Beneficiar.

“Tem a ver com se ´incomo-
dar´ e acreditar. Tem a ver com a
certeza de que a união de forças
pode transformar a vida das pes-
soas. Gratidão aos nossos parcei-
ros pelo irrestrito apoio a esta
causa tão nobre”, destaca Felipe
Cardoso, diretor da Átomo.

A presidente da ONG Fios do
Bem, Rosani Fidelis Oliveira, diz
que já consegue imaginar a reação
dos pacientes. “Muitos deles só
têm autorização médica para con-
sumir chocolate no Dia das Crian-
ças e no Natal, em função do rigor
que o tratamento exige. Eles vão
ficar eufóricos!”. A entrega vai
acontecer em 23 de dezembro.

SERVIÇO
As doações podem ser entre-
gues até o dia 20, nos seguin-
tes polos de arrecadação:
Cartão Beneficiar Piracicaba
(rua Boa Morte, 1262, Centro.
Tel.: (19) 3301-2774); Balami-
nut Coworking / Átomo Onli-
ne (avenida Dr. Paulo de Mo-
raes, 555, Paulista. Tel.: (19)
3422-6645) e Colégio Educa-
re (rua Rangel Pestana, 538,
Centro. Tel.: (19) 3434-4510).

CCCCCULULULULULTURATURATURATURATURA

Museu apresenta recital
de flauta, piano e violão

O Museu Histórico e Peda-
gógico Prudente de Moraes traz
para o público recital de flauta
doce, piano e violão com alunos
dos professores Rosana Fonto-
lan, Josiane Boscariol e Aldo Rei-
noso, sábado (4), às 10h. O even-
to é gratuito e seguirá todos os
protocolos sanitários vigentes. É
obrigatório o uso de máscara.

Serão 14 alunos que apre-
sentarão um repertório de mú-
sicas tradicionais e folclóricas
de vários países, canções de
Natal, músicas populares e eru-
ditas. Entre os compositores es-
tão Elton John, Rod Mc Kuen,
F. Chopin, Handel, entre outros.

"É importante enfatizar que
a apresentação musical, promo-
ve a aprendizagem da linguagem
musical com relação ao aspecto
pela expressão de diversas for-
mas, que estimula a interação
próxima e significante entre o
músico e o público", disse a dire-
tora do Museu, Erica Frasson.

"O objetivo do recital é apre-
sentar o resultado do trabalho
desenvolvido durante o semes-
tre. Faz parte do aprendizado
instrumental do aluno. Prepa-
rar um recital requer muitas
horas de estudo e ensaios, fa-

zendo com que os alunos se en-
volvam, tenham determinação
e dedicação e, se superem. Além
disso, enfrentar o palco requer
coragem e controle emocional.
O recital também promove a in-
teração social  e  os  a lunos
aprendem a escutar e apreciar
o resultado do trabalho desen-
volvido por todos. Assim o sen-
so estético vai sendo desenvol-
vido e colaborando para a for-
mação de plateia" ressalta a
professora Rosana Fontolan.

SERVIÇO
Recital de flauta doce, piano
e violão no Museu Histórico e
Pedagógico Prudente de
Moraes,À rua Santo Antônio,
641, no Centro. Sábado, 04/
12, 10h. Gratuito. Os interes-
sados poderão se inscrever
pelo tel 3422-3069 ou pelo
email mprudentedemoraes@
piracicaba.sp.gov.br, para
controle de part icipantes
(limite máximo de 65 pes-
soas). O evento seguirá to-
dos os protocolos sanitári-
os vigentes. É obrigatório o
uso de máscara. Acesso a
pessoas com def ic iência
motora, dificuldades de lo-
comoção e ostomizados.

DDDDDETERIORADAETERIORADAETERIORADAETERIORADAETERIORADA

Calçada da Pinacoteca
oferece risco a pedestres

O afundamento da calçada
da Pinacoteca Miguel Dutra, en-
tre as ruas Moraes Barros e do
Vergueiro, é o objeto da indica-
ção 4146/2021, de autoria do ve-
reador Pedro Kawai (PSDB), que
solicita urgência no reparo, por
se tratar de uma rua na região
central, próxima a condomínios
residenciais, estabelecimentos co-
merciais e órgãos públicos.

O vereador conta que rece-
beu a foto da moradora de um
dos edifícios no entorno, que aler-
tou sobre o aparecimento repen-
tino do buraco. Ela explicou que,

em outros trechos, a calçada pas-
sou a apresentar deformação re-
centemente, e que, preliminar-
mente, é possível acreditar que o
problema decorre de infiltração
de água sob o passeio público.

“É importante que a prefei-
tura fortaleça o seu trabalho de
manutenção, especialmente
junto aos espaços públicos”, co-
mentou o parlamentar que, esta
semana, já protocolou outras
indicações, solicitando, princi-
palmente, manutenção e limpe-
za de calçadas, guias e sarjetas
na região central da cidade.

Assessoria parlamentar

Kawai pede que prefeitura realize a manutenção para evitar acidentes
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Tribunal de Contas dá
nota máxima ao Ipasp
pela gestão previdenciária
Dos 219 municípios com RPPS ativos, apenas 4, entre eles Piracicaba,
receberam nota máxima do TCESP, em relação às contas do ano de 2020

O IPASP (Instituto de Previ-
dência e Assistência Social dos
Funcionários Municipais de Pi-
racicaba) obteve a faixa A (alta-
mente efetiva), nota mais alta
atribuída, por sua gestão previ-
denciária em 2020, após divul-
gação em outubro do Índice de
Efetividade da Gestão Previden-
ciária – IEG-PREV, do Tribunal
de Contas do Estado de São Pau-
lo (TCESP) - anuário 2021, que
avalia se a visão e os objetivos
estratégicos dos municípios e seus
regimes de Previdência foram al-
cançados de forma efetiva.

Criado em 2018, o IEG-PREV
abrange todos os órgãos dos mu-
nicípios do Estado de São Paulo,
ou seja, 219 cidades e tem o objeti-
vo de apurar a situação previden-
ciária dos municípios, com foco
naqueles que possuem Regime
Próprio de Previdência Social
(RPPS). Desses apenas quatro re-
ceberam a nota A no anuário
2021 (exercício 2020): Piracicaba,
Sorocaba, Indaiatuba e Guaraci.

O índice avalia sete áreas te-
máticas sobre gestão previdenci-
ária (contribuições, endivida-
mento, atuária, investimento,
benefícios, sustentabilidade dos
RPPS e fidedignidade das infor-
mações). No total, são cinco fai-
xas de resultados, definidas em
função da consolidação das no-
tas obtidas: A (altamente efetiva
– IEG-PREV/Municipal maior ou
igual a 95% da nota máxima e

A fase diocesana do Sínodo
dos Bispos, que foi aberta oficial-
mente na Diocese de Piracicaba em
17 de outubro de 2021, com a San-
ta Missa presidida pelo bispo Dom
Devair Araújo da Fonseca, entrou
em um novo momento com a di-
vulgação do subsídio e do questi-
onário que irão orientar o proces-
so de “escuta” do maior número
possível de pessoas na região.

Nesta etapa da Igreja local
do Sínodo, o objetivo é consultar
todo o Povo de Deus residente
nos 15 municípios da Diocese.
Por isso, o subsídio e o questio-
nário foram enviados pelo Secre-
tariado Diocesano de Pastoral a
todas as paróquias, grupos, pas-
torais, movimentos e entidades
que irão responder a uma espé-
cie de “pesquisa”, cujas respos-
tas irão embasar o documento
que a Diocese enviará à Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), que conduzirá a próxi-
ma fase do processo sinodal.

O Sínodo dos Bispos foi con-
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Diocese inicia consulta
on-line e inclui fiéis no
processo de “escuta”

vocado pelo Papa Francisco e
está previsto para ocorrer em
2023. As contribuições das co-
munidades locais serão organi-
zadas em documento a ser envia-
do para as etapas seguintes do
processo sinodal: a fase nacional,
a continental e, por fim, a Assem-
bleia Geral do Sínodo dos Bispos,
em outubro de 2023, em Roma.

Embora o subsídio e o questi-
onário tenham sido enviados ini-
cialmente para as paróquias e gru-
pos ligados à Igreja, qualquer pes-
soa pode participar da fase de “es-
cuta”, respondendo ao mesmo
questionário de forma on-line, in-
dividualmente ou em grupo. Para
responder às perguntas, basta
acessar o formulário no site
www.diocesedepiracicaba.org.br.

ATENÇÃO: é necessário cer-
tificar-se de ter chegado ao final
do questionário e clicar no botão
“Enviar” para que as respostas se-
jam recebidas pela equipe diocesa-
na. O prazo limite para envio das
respostas é 31 de maio de 2022.

Divulgação

Gestão previdenciária entre quatro cidades com RPPS ativos

nota igual ou maior que 90 em
todos os tipos de questionários),
B+ (muito efetiva), B (efetivo),
C+ (em fase de adequação) e C
(baixo nível de adequação).

“É com muito orgulho e sa-
tisfação que recebemos essa
avaliação extremamente positi-
va do TCESP, principalmente
diante do contexto que foi
2020, no que diz respeito a pan-
demia e a instabilidade econô-
mica, assim como a Reforma
Previdenciária”, destaca o pre-
sidente do IPASP, Antônio Car-
los Gonçalves Alves, Kaká.

De acordo com ele, o resul-
tado mostra a eficiência da ges-
tão do Instituto que envolve toda
uma equipe, além dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, fortes e
atuantes, e o bom relacionamen-
to com os entes federativos.

A presidente do TCESP, Cris-
tiana de Castro Moraes, diz que
o objetivo do órgão de controle,
é contribuir para uma gestão res-
ponsável e consequente satisfa-
ção das necessidades sociais.
“Nesse sentido, e considerando
que uma das frentes mais efici-
entes para uma gestão previden-
ciária adequada é composta pe-
las ações educativas e preventi-
vas, que conseguem se antecipar
a ponto de eliminar possíveis ir-
regularidades, antes mesmo de
sua origem, esperamos que os
dados apresentados contribuam
para o aperfeiçoamento da ges-

tão dos recursos previdenciários
e o cumprimento das obrigações
pelos municípios do Estado”.

Kaká ressalta que a avalia-
ção do TCESP mostra ainda o
trabalho positivo que vem sen-
do realizado sempre com o obje-

tivo de promover o fortalecimen-
to do Instituto. “Estamos fazen-
do uma gestão responsável, ob-
jetivando a confiança e a segu-
rança dos servidores, uma vez
que o IPASP é o maior patrimô-
nio do servidor estatutário”.

IIIIIMOBILIÁRIAMOBILIÁRIAMOBILIÁRIAMOBILIÁRIAMOBILIÁRIA

Prime7 traz conceito com o
foco em médio e alto padrão

O rápido crescimento do mer-
cado imobiliário piracicabano vem
resultando cada vez mais em uma
busca por imóveis de médio e alto
padrão. Para atender a esta de-
manda, acaba de ser lançada a
Prime 7, consultoria imobiliária
que oferecerá serviços de compra,
venda e locação de imóveis resi-
denciais e comerciais, além de uma
série de serviços que contribuirão
para que o cliente tenha uma ex-
periência premium  na negocia-
ção ou aluguel de seu imóvel.

A Prime7 tem como sócios
os empreendedores Elisa Câma-
ra, que tem mais de 10 anos de
experiência na negociação de
imóveis de luxo na região; e Re-
ginaldo Zambetta, fundador e
presidente da Zambetta Empre-
endimentos, empresa com forte
atuação em Piracicaba e especi-
alizada na incorporação e cons-
trução de torres residenciais.

De acordo com Elisa Câma-
ra, a Prime7 foi idealizada para
oferecer um atendimento exclu-
sivo inédito em Piracicaba, que
não apenas valoriza as relações
humanas como também faz uso
da tecnologia para garantir
uma melhor experiência de com-
pra, venda ou locação aos clien-
tes. A ideia é que a consultoria
atue como uma “boutique”, tra-
balhando com poucos imóveis,
mas com foco na excelência.

“Na Prime7, o cliente encon-
trará não apenas imóveis de altís-
sima qualidade e bem apresenta-
dos, mas também todo o apoio para
que os trâmites burocráticos de
uma venda, compra ou locação
sejam realizados com a maior agi-
lidade possível, garantindo a sa-

tisfação des partes que estão fa-
zendo o negócio”, afirma Elisa.

SUPORTE - Para garan-
tir que os imóveis trabalhados
pela Prime7 possam ser bem vi-
sualizados online, todas as ima-
gens serão feitas com produção,
por fotógrafo profissional.

Caso precise de recursos
financeiros para fechar um
negócio, o cliente poderá con-
tar com a assistência de um
especialista em financiamen-
to imobiliário da Prime7, que
dará as orientações necessárias
e indicará a melhor proposta.

Todos os contratos interme-
diados ou feitos pela Prime7 se-
rão digitais e o cliente pode con-
tar com assessoria jurídica for-
necida pela consultoria. A em-
presa também conta com o apoio
de serviço cartorário, que pode
ser solicitado na própria sede da
imobiliária – eliminando a ne-
cessidade de deslocamento do
comprador ou vendedor ao car-
tório. No caso dos contratos de
locação, as vistorias são elabo-
radas por empresa especializada,
o que garante a imparcialidade e
o profissionalismo nos laudos.

“Quem adquire ou aluga um
imóvel muitas vezes está realizan-
do um sonho. Investir para ofere-
cer comodidades como estas foi
uma decisão que tomamos para
que o sonho dos nossos clientes
possa ser  realizado de forma ple-
na, com agilidade e menos buro-
cracia”, completa, Elisa Câmara.

SERVIÇO
A Prime7 fica na Av. Ulhoa Cintra,
25, no Centro de Piracicaba. In-
formações: www.prime7.com.br.

O Locomotiva Festival ino-
vou em 2021 com uma edição di-
gital, em que bandas e artistas
de diversas partes do Brasil se
deslocaram a Piracicaba para
gravar os respectivos shows em
pontos culturais e turísticos
desta cidade do interior de São
Paulo. Agora, os dois dias do
evento estão disponíveis na ín-
tegra no canal de Youtube do
evento – e por tempo limitado! Con-
fira todos os shows aqui: https://
rebrand.ly/Locomotiva_Festival.

A audiência da edição digi-
tal do Locomotiva Festival agra-
dou os idealizadores Luciano Be-
netton, Max Matta e Carlos Ca-
sagrande. Foram cerca de dois
mil acessos por dia, que ainda par-
ticiparam ativamente pelas redes
sociais e chat da transmissão.

Além do público no Brasil, com
acesso de todas as regiões, o Loco-
motiva 2021 também foi conferi-
do por pessoas nos Estados Uni-
dos e Europa. “Por conta de artis-
tas que farão turnê na Europa
houve uma audiência considerá-
vel no Velho Continente, principal-
mente na Dinamarca, país que in-
clusive teve matérias em portais
locais sobre o show de Booga-
rins”, destacam os idealizadores.

O cadastro para castração de
animais em Piracicaba agora pode
ser realizado pelo site da Sedema
(Secretaria de Defesa do Meio
Ambiente). O serviço visa facili-
tar o agendamento e contribuir
para a sistematização de dados
estatísticos. A vereadora Alessan-
dra Bellucci (Republicanos) visitou
a secretaria na quinta-feira (2)
para acompanhar a apresentação
do site com a nova ferramenta.

A equipe de TI (Tecnologia
da Informação) da prefeitura,
junto aos funcionários da CCZ
(Centro de Controle de Zoono-
ses), apresentou o novo sistema
e demonstrou o processo de
agendamento ao secretário de
Saúde, Filemon Silvano, e ao se-
cretário de Defesa do Meio Am-
biente, Alex Gama Salvaia. De
acordo com a vereadora Alessan-
dra Bellucci, a criação deste me-
canismo significa um avanço na
causa animal em Piracicaba.

“Os munícipes vão ter muito
mais ferramentas agora para con-
seguir castrar seus animais, eles
não têm que se deslocar até um
posto de saúde [para agendar a
castração], ou ficar tentando inú-
meras vezes no telefone”, disse. A
vereadora também comentou que
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Locomotiva Festival 2021 é
disponibilizado na íntegra
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Sedema institui o agendamento
virtual de castração de animais

Guilherme LeiteLuciano Benetton

O show do Boogarins foi
mesmo um dos highlights da
edição digital Gravado na anti-
ga Usina Monte Alegre, a banda
começou a tocar no entardecer e
terminou o set já à noite, num
ambiente único por causa das lu-
zes – natural e das projeções.

Teve também a estreia ao vivo
da Lazúli, o novíssimo projeto só
de mulheres organizado por Ju
Strassacapa, da banda Francisco
El Hombre. As meninas fizeram
um show emocionante em um
hangar – em frente à pista de
voo – do Atmos Paraquedismo.

O lineup do festival ainda
trouxe apresentações da Jadsa,
PLUMA, Aiyé, Maikão, Besouro
Mulher, Pelados, Beeguas, Glover,
Joe Sujera, Zona9meia, Lys Ven-
tura (DJ set de reggae/dub), Ceci-
tunes (DJ set de reggae/dub), Sal-
vegod (DJ set, projeto da cantora
de new jazz Bebé Salvego) e DJ
Crypton (DJ set de punk rock).

O Locomotiva Social, em pa-
ralelo à grade musical, realizou
ações sobre arte e educação em
escolas públicas, como palestras
ministradas pelo artista muralis-
ta Diógenes Moura, além de con-
certos didáticos conduzidos pelo
violinista clássico Welton Nadai.

existe um projeto para criação do
Cartão Pet Piracicaba, para que
todo animal tenha um número
de registro. “Juntando essas
duas ferramentas a gente vai
conseguir mapear o número de
animais, quem é castrado, quem
não é, quem vai ter acesso ao
atendimento gratuito”, pontuou.

Além de facilitar o agenda-
mento, o site contribui para a reu-
nião de informações estatísticas
com a produção de gráficos e re-
latórios. A intenção é mapear
questões como a quantidade de
animais que não foram castrados
para ter informações sobre de-
mandas de vagas, entre outros.
“Temos o propósito de informati-
zar todos os serviços de atendi-
mento à população da prefeitura.
Esse é um dos que já estão sendo
implementados”, disse Salvaia.

O site tem o objetivo de dimi-
nuir a incidência de faltas, pois a
proposta é abrir vagas semanal-
mente. De acordo com o secretá-
rio de Saúde, Filemon Silvano, o
serviço contribui na promoção da
igualdade no atendimento à po-
pulação, além da “facilidade das
pessoas que não conseguem se des-
locar de casa até uma unidade
para realizar o agendamento”.

Jadsa na Usina Monte Alegre Prefeitura apresenta site para agendamento de castração de animais

PROLONGAMENTO DE VIA
Moradores dos bairros Par-
que São Matheus e Vale do
Sol comemoram a conclu-
são das obras de prolonga-
mento da rua Virginia Prat-
ta Gregolin, ligando os bair-
ros. Essa é antiga reivindi-
cação das comunidades
que antes precisavam aces-
sar a rodovia Geraldo de Bar-

ros - a SP 304 - para ir de um
bairro ao outro. No início do
ano, moradores procuraram
o vereador Ary Pedroso Jr.
(Solidariedade) reclamando
sobre o atraso. Na ocasião,
o parlamentar elaborou o
requerimento 222/2021,co-
brando o Executivo sobre a
retomada das obras.

Assessoria parlamentar
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Aprovado na Câmara,
Orçamento de 2022 é
projetado em R$ 2,079 bi
Projeto de lei 218/2021, do Executivo, foi votado, na tarde desta
quarta-feira (1º), durante as 38ª e 39ª reuniões extraordinárias

Guilherme Leite

Reuniões extraordinárias, para a votação da LOA
de 2022, aconteceram nesta quarta-feira (01)

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou o projeto de lei 218/
2021, do Executivo, que trata da
LOA (Lei Orçamentária Anual) e
estima a arrecadação, para 2022,
em R$ 2.079.664.000. A votação
aconteceu na tarde desta quarta-
feira (1º), durante a 38ª e a 39ª
reuniões extraordinárias. Das sete
emendas apresentadas, somente
foi aprovada a de número 1, de
autoria da CLJR (Comissão de
Legislação, Justiça e Redação).

De acordo com a justificativa
assinada pelo prefeito Luciano Al-
meida (DEM), as projeções são
baseadas em parâmetros macroe-
conômicos definidos pelo Banco
Central, o qual estima, para o pró-
ximo ano, crescimento de 1,72% do
PIB (Produto Interno Bruto) e in-
flação de 4,03%. Na referência lo-
cal, a previsão das receitas e des-
pesas é ancorada no que foi reali-
zado até 30 de agosto e no que ain-
da está previsto até o final de 2021.

Mais de dois terços do orça-
mento, 73,27% (o que representa
R$ 1.523.701.000), são da Admi-
nistração Direta, o que envolve as
secretarias, a Guarda Civil e a
Procuradoria-Geral. O restante,
26,73% (R$ 555.963.000), são re-
cursos indiretos, divididos entre
o Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto), com R$
273.700.000; o Ipasp (Instituto
de Previdência e Assistência dos
Funcionários Públicos Munici-
pais), com R$ 206.745.000; a
Câmara Municipal, com R$
43.400.000; a Fumep (Fundação
Municipal de Ensino), com R$
20.651.000; a Emdhap (Empresa
Municipal de Desenvolvimento

Habitacional de Piracicaba), com
R$ 9.617.000; e o Ipplap (Institu-
to de Pesquisa e Planejamento de
Piracicaba), com R$ 1.850.000.

Dentre as secretarias muni-
cipais, a que absorve a maior
parte dos recursos é a de Saúde,
com R$ 457.758.000 —o que re-
presenta 30,04%—, e em segui-
da a de Educação, com R$
432.579.000 (28,39%). Na sequ-
ência, estão a Secretaria Munici-
pal de Defesa do Meio Ambien-
te), com R$ 159.081.000
(10,44%); a de Finanças, com R$
93.007.000 (6,10%); e a de
Obras, com R$ 64.442.000 (4,23%).

A propositura do Executivo
também define as fontes de ar-
recadação, sendo que 29,83%
(R$ 620.365.000) são receitas
próprias do município, como
IPTU, ISSQN e ITBI, entre outras,
e o restante é proveniente de ou-
tros níveis de governo, como o
Fundo de Participação dos Mu-
nicípios, da União, e o IPVA e o
ICMS, do Estado —e ainda os re-
passes relativos ao SUS (Sistema
Único de Saúde) e ao Fundeb
(Fundo da Educação Básica).

ORÇAMENTO PARTICI-
PATIVO — O texto aprovado na
Câmara também faz referência à
influência da população na defi-
nição de investimentos a partir do
Orçamento Participativo, cujas
discussões foram realizadas en-
tre 17 de maio a 22 de junho, com
reuniões plenárias nas seis regi-
ões do município e a participação
de 150 pessoas. O Congresso do
OP, quando são definidas as
ações, ocorreu em 7 de julho, com
a participação de 90 pessoas.

Na ocasião, foram elenca-
das demandas prioritárias em
diversas regiões da cidade, a
partir de cada uma das secreta-
rias responsáveis. Esses aponta-
mentos devem ser analisados
por cada pasta a partir de crité-
rios técnico-financeiros a fim de
verificar a implementação.

EMENDAS — Das sete
emendas apresentadas na Câma-
ra, apenas a 1, da CLJR, foi apro-
vada, em que foi feita uma cor-
reção de redação na peça orça-
mentária, alterando de "Câmara
de Vereadores de Piracicaba"
para "Câmara Municipal de Pi-
racicaba", já que o nome do Le-
gislativo piracicabano foi altera-
do na última revisão da LOM
(Lei Orgânica do Município).

As emendas 2 e 5, ambas do
vereador Zezinho Pereira (DEM),
receberam pareceres contrários
da CLJR, os quais foram acata-
dos, por não constarem na previ-

são do PPA (Plano Plurianual) e
da LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias). Na 2, o parlamentar
solicitava a criação de dotação
orçamentária de R$ 1 milhão para
criação e manutenção de Centro
de Referência das Pessoas Porta-
doras do Autismo, enquanto na
5 pedia o remanejamento de R$
500 mil para convênios com enti-
dades e ONGs para ações de con-
trole da população animal.

As emendas 6 e 7, do ve-
reador Pedro Kawai (PSDB),
foram rejeitadas. Na 6, ele su-
geria a destinação de R$ 500
mil para implantação de far-
mácia municipal no Crab Pi-
racicamirim e, na 7, o aporte de
R$ 600 mil para pavimentação
de vias no distrito Unileste.

Também de autoria de Ze-
zinho Pereira, as emendas 3 e
4 receberam pareceres contrá-
rios da CLJR e foram retira-
das pelo próprio autor.
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Emendas do vereador Kawai dividiram opinião no Plenário
Autor das emendas 6 e

7, depois rejei tadas pelo
plenário, Pedro Kawai abor-
dou o teor de ambas as pro-
postas ao discuti-las, na tri-
buna. Ele defendeu a cons-
trução de uma sede própria
para a farmácia popular que
hoje funciona em um espa-
ço dentro da UPA (unidade
de pronto-atendimento) do
Piracicamirim, a fim de que
o serviço deixe de funcionar
"de maneira improvisada".

Kawai reforçou que a pro-
posta de uma sede própria
anexa ao Crab situado no nú-
mero 70 da rua Gonçalves Dias
manteria a farmácia no bairro e
próxima da UPA, a faria não
mais precisar "mudar de um
lado para outro" e, ainda, pos-
sibilitaria o uso do espaço hoje
ocupado pelo serviço para am-
pliar o pronto-atendimento.

"É uma solicitação antiga
dos moradores e dos profis-
sionais da farmácia. Tem o ter-
reno ao lado do Crab, em uma
rua sem saída, propício para a
construção. Andamos por vári-
as unidades de saúde e pode-
mos reparar: uma casa aluga-
da é sempre adaptada; já quan-
do é uma unidade construída,
percebemos a diferença na
estrutura de atendimento."

Em relação à emenda
para o recapeamento asfálti-
co de três vias principais do
distrito industrial Unileste,
Kawai apontou que a deman-
da também "é um desejo anti-
go" das cerca de 80 empre-
sas instaladas na região e, se
incluída no Orçamento, bene-
ficiaria a economia local. "Te-
mos a necessidade de dar
qualidade para que essas
empresas continuem geran-
do emprego e retomem o
crescimento. Existem ruas
que nem asfalto tem mais",
apontou o vereador, sobre as
vias que cortam o distrito.

Paulo Campos (Podemos)
defendeu a prerrogativa do Le-
gislativo em propor o remane-
jamento de recursos da propos-
ta orçamentária enviada pelo
Executivo conforme demandas
da população que são acolhi-
das pelos mandatos. O parla-
mentar disse que a emenda 6,
para a construção de sede pró-
pria para a farmácia popular do
Piracicamirim, atenderia "um
público significativo na região"
e fez menção ao secretário
municipal de Finanças, Artur
Costa Santos, de que haveria
R$ 400 milhões "excedentes"
no Orçamento. "Se o secretário
de Finanças disse que existe
um excedente de R$ 400 mi-
lhões, portanto existe a possi-
bilidade de fazer, sim, [a sede
própria]. Precisa de vontade",
declarou Paulo Campos, que,
assim como Kawai, afirmou
não ser recebido pelo prefeito
Luciano Almeida para a dis-
cussão desses assuntos.

Líder do governo na Câma-
ra, o vereador Josef Borges
(Solidariedade) apontou que as
duas emendas apresentadas
por Kawai "ficaram inconstitu-
cionais" por não terem sido pre-
viamente acrescidas ao PPA
2022-2025 e à LDO de 2022.
"Não se pode mudar as metas
financeiras em uma única peça
orçamentária. Toda e qualquer
modificação deve constar nas
três peças orçamentárias: PPA,
LDO e LOA. A CLJR propôs su-
bemendas para afastar a incons-
titucionalidade, no entanto, essa
medida não atende à proposta
do vereador, porque permane-
ce o orçamento exatamente
como o previsto pelo Executivo."

"Vale ressaltar que a lei or-
çamentária anual define uma
previsão de arrecadação e de
despesas, há ações de manu-
tenção de serviços em benefí-
cio da nossa população. Para
uma cidade de 400 mil habitan-

tes, um orçamento na casa de
R$ 2 bilhões, parece até muito,
mas não é suficiente para toda
a demanda, e por esse motivo
a tarefa do governo é identifi-
car as prioridades. Nós, verea-
dores, podemos ajudar, mas
com responsabilidade e coe-
rência", declarou Josef Borges.

A vereadora Rai de Almeida
(PT) contestou o entendimento
de que as duas emendas apre-
sentadas por Kawai seriam in-
constitucionais. "O parecer foi
exarado em 16 de novembro,
este favorável, e não faz nenhu-
ma menção a essa relação
com o PPA e a LDO. Diferente-
mente dos pareceres exarados
às emendas 2, 3, 4 e 5, os pa-
receres que foram exarados
pela CLJR às emendas 6 e 7
são favoráveis, pela aprovação
dessas emendas. Depois, no
dia 24, foram apresentadas
duas subemendas às emen-
das 6 e 7 e na justificativa não
se fala em inconstitucionalida-
de, mas apenas para adequar
a redação. A emenda 6 é cons-
titucional, está com parecer
favorável, tem um valor de R$
500 mil, já foi feita a compen-
sação. Do ponto de vista legal,
está perfeito", argumentou.

Fabrício Polezi (Patriota)
ocupou a tribuna para comuni-
car que votaria contra as emen-
das, citando que a proposta de
construção da nova sede da far-
mácia popular do Piracicamirim
destinaria recursos a uma re-
gião da cidade, a zona leste, já
contemplada com seis farmá-
cias, enquanto bairros como
Santo Antonio, Santa Fé e Vila
Industrial carecem do serviço.
"Seria egoísmo ter uma visão
micro, olhar só para aquela re-
gião e não ter um olhar macro,
que atenda toda a população.
É uma região que já conta com
o suporte de seis farmácias
populares. Serei coerente com
minha convicção e contra a

emenda. Espero que enten-
dam o meu posicionamento."

Gustavo Pompeo (Avante)
esclareceu que as emendas
feitas pelos vereadores no Or-
çamento municipal necessa-
riamente remanejam recur-
sos da peça inicialmente ela-
borada e, com isso, retiram
de uma área para atender
outra. O vereador citou que
ele mesmo cogitou apresen-
tar emendas para investi-
mentos viários e na saúde,
mas, após conversar com
integrantes do governo, pre-
feriu preservar o planejamen-
to original diante do impacto
que o remanejamento de re-
cursos ocasionaria em outras
áreas. "Eu tinha quatro emen-
das prontas para apresentar.
Pedi estudo de viabilidade às
secretarias responsáveis para
entender o impacto que have-
ria com a destinação e aí dei-
xei de apresentar", explicou.

Após a votação, ainda em
primeira discussão na 38ª
reunião extraordinária, do pro-
jeto de lei 218/2021 e das
emendas a ele, a vereadora
Silvia Morales (PV), do man-
dato coletivo A Cidade É Sua,
justificou seu voto a favor da
emenda 6 e contrário à emen-
da 7. "Com relação à farmá-
cia popular, também estive no
Orçamento Participativo, fize-
mos uma emenda, a qual foi
rejeitada. Então, a emenda do
Pedro Kawai —como todos fa-
lamos, é realmente uma prer-
rogativa do vereador, que re-
cebe demandas—, moro na
região do Piracicamirim, com
45 mil moradores, por isso
votei favorável à emenda. Com
relação à pavimentação, além
do custo —jogando para a
pavimentação e tirando da
Sedema—, têm outros mei-
os para fazer a pavimenta-
ção asfáltica, como a contra-
partida de uma empresa."

O Grupo Amigo do Diabetes
participou, na manhã desta quin-
ta-feira (2), de reunião com os ve-
readores André Bandeira e Pedro
Kawai, ambos do PSDB, para dis-
cutir as denúncias recebidas so-
bre a discrepância dos resultados
dos glicosímetros (aparelhos utili-
zados para medir os níveis de gli-
cose no sangue) fornecidos pela
Secretaria de Saúde. “Recebemos
denúncias de que a mesma mar-
ca de aparelhos estava apresen-
tando resultados completamen-
te diferentes. É um aparelho re-
lativamente novo, que foi forne-
cido para as pessoas com diabe-
tes no começo desse ano”, expli-
cou o vereador André Bandeira.

Representantes do Grupo
Amigos do Diabetes realizaram
testes de glicemia (taxa de açú-
car no sangue) com voluntários e
utilizaram quatro aparelhos: dois
glicosímetros da mesma marca
fornecida pela prefeitura e ou-
tros dois de marcas diferentes.

Cinco voluntários sem diabe-
tes apresentaram resultados com
poucas discrepâncias entre os apa-
relhos. Os diabéticos que estavam
com índice glicêmico controlado
também tiveram uma “leitura pró-
xima da normalidade”. No entan-
to, o teste de uma voluntária com
diabetes que estava com um alto
índice glicêmico apresentou gran-
de diferença na medição dos apa-
relhos. Os aparelhos da marca for-
necidos pela prefeitura apresenta-
ram duas medições discrepantes:
o primeiro aparelho mediu 393 mg/
dL e o segundo, 353 mg/dL. Uma
discrepância de 40 mg/dL na taxa
de glicose no sangue da voluntária.

Já os aparelhos particulares
mediram, respectivamente, 359
mg/dL e 367 mg/dL. Os valores
de referência do exame da glicose
em jejum para determinar diabe-
tes são superiores 126 mg/dL.

De acordo com a diretora do
Grupo Amigos do Diabetes, a far-
macêutica Jussara Bueno, o gru-
po recebeu diversas reclamações de
usuários dizendo que as alterações
de glicemia são muito grandes e
eles não sentem confiança no ma-
terial que está sendo fornecido e
que existia uma “confiabilidade
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Testes com medidores de glicose
revelam resultados discrepantes

Aparelhos fornecidos pela Prefeitura para medir os níveis
de glicose no sangue foram testados em voluntários,
em reunião com André Bandeira e Pedro Kawai

Fabrice Desmonts

maior” no aparelho que era forne-
cido anteriormente, na outra lici-
tação, porque os resultados não
apresentavam diferenças tão gri-
tantes. “E hoje o que nós fizemos
aqui foi mostrar que inclusive com
a mesma gota de sangue, com
aparelhos da mesma marca, for-
necidos pela secretaria de saúde,
nós temos variabilidade muito
grande de resultados”, afirmou.

A nutricionista do Grupo
Amigos do Diabetes, Letícia do
Nascimento Toretta, explicou que
quando há a diferença de medi-
ção entre os aparelhos e o real ín-
dice de glicemia do paciente ocor-
rem “complicações” pelo fato de
ser aplicada “insulina demais ou
insulina de menos”. “A pessoa
com diabetes acaba aplicando
uma dose incorreta de insulina e
essa dose pode causar uma hipo-
glicemia, que é uma diminuição
muito drástica da glicemia, levan-
do ele até ao coma, e também pode
levar a uma hiperglicemia, que é
uma elevação da glicemia e tam-
bém gera consequências”, explicou.

Além das consequências físi-
cas, foram apontados problemas
emocionais gerados pela diferen-
ça entre o índice glicêmico medido
pelo aparelho e o real índice do
diabético. “O problema emocional
que isto causa é muito mais alto
do que a gente espera que um gli-
cosímetro faça. Quando tem essa
variação o paciente fica desespe-
rado, e desespero faz aumentar a
glicemia, abaixar a glicemia, esse
descontrole ocorre porque ele não
sabe o que fazer”, afirmou a psi-
cóloga do Grupo Amigos do Dia-
bete, Lia Helena Giannechini.

Após os resultados dos testes,
os vereadores Pedro Kawai e An-
dré Bandeira declararam que irão
levar as informações ao Executi-
vo. “Independentemente da mar-
ca, nós precisamos ter uma leitura
fiel do que está acontecendo no
organismo das pessoas para que
o paciente possa se cuidar ade-
quadamente. Nós vamos levar
essa preocupação à Secretaria de
Saúde para que possamos discu-
tir a melhora da qualidade do
produto e atender bem a popula-
ção”, declarou Pedro Kawai.
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Paulo Henrique propõe
homenagem a bispo

Foi protocolado nesta segun-
da-feira (1) projeto de decreto le-
gislativo, do vereador Paulo Hen-
rique Paranhos Ribeiro (Pode-
mos), que concede de Medalha de
Mérito Legislativo ao Bispo Ales-
sandro Paschoall, da Igreja Uni-
versal do Reino de Deus. A hon-
raria é concedida a pessoas que
prestam serviços considerados
relevantes à comunidade.

Homenageado - Nascido em
27 de novembro de 1977, na ci-
dade de Nova Lima, em Minas
Gerais, onde passou sua infân-
cia e adolescência. Filho de Ely e
Manoelina Paschoal, aos 18
anos, "ingressou como pastor na
Igreja Universal, local que, anos
antes, o acolheu e ajudou quan-
do Alessandro passou por proble-
mas pessoais. Querendo compar-
tilhar a fé que recebeu, Alessan-
dro passou a se dedicar à missão
evangelística e a trabalhos soci-
ais", traz  o texto da propositura.

Em 1999, casou-se com Mi-
chele, "que também tinha o mes-
mo objetivo de servir ao próxi-
mo" e, desde então, o casal de-
dica-se "integralmente aos ser-
viços sociais e humanitários".

A propositura também des-
taca o trabalho desenvolvido ao
longo dos anos pelo Bispo, em es-
pecial "com os moradores de rua,

com as pessoas depressivas, com
caminhoneiros que passavam
grandes rotas sem assistência e
também o trabalho realizado nos
cemitérios com pessoas que per-
deram o ente querido e estavam
enfrentando o período de luto".

O projeto de decreto legislati-
vo ainda salienta, em sua justifica-
tiva, que "Alessandro também pres-
tou assistência humanitária a re-
fugiados venezuelanos", e que "du-
rante esses mais de 26 anos de ser-
viços missionários e sociais, Ales-
sandro passou pelos estados de São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janei-
ro, Mato Grosso do Sul, Amapá e
vários outros estados brasileiros".

Por fim, a propositura tam-
bém traz que, desde 2020, o "Bis-
po Alessandro Paschoall, tem de-
senvolvido um trabalho de exce-
lência a frente do Grupo Arima-
teia, o qual realiza à conscienti-
zação do cidadão em todo o
país", e acrescenta que, em Pi-
racicaba, "o Grupo Arimateia
tem desenvolvido as atividades de
assistência social e ação cidadania
junto às comunidades carentes e
nos centros sociais dos bairros".

A propositura, após dar en-
trada em plenário, segue para
apreciação da CLJR (Comissão
de Legislação, Justiça e Reda-
ção) e, estando apta, vai a votação.



A7
A Tribuna Piracicabana
Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

CCCCCOVIDOVIDOVIDOVIDOVID-19-19-19-19-19

Prefeitura disponibiliza 2ª dose
aos atrasados em duas unidades
Vacinados com Janssen há, pelo menos, dois meses já podem agendar a dose
adicional. Secretaria reabriu agendamento para adolescentes (12 a 17 anos)

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) vai disponibilizar a
2ª dose da vacina contra Covid-
19 aos que estão em atraso para
recebê-la neste sábado (4), em
duas unidades de saúde. Essas
pessoas poderão se vacinar das
8h às 15h no CRAB Vila Rezen-
de (avenida Santo Estevão, 394)
e na UBS Vila Independência
(rua Pedro Chiarini, 144). Não é
preciso fazer agendamento.

Esta ação para colocar a 2ª
dose em dia é realizada pela
Prefeitura desde junho, com
objetivo de que as pessoas com-
pletem o calendário vacinal e
tem sido intensificada desde o
último dia 27. Estar em atraso
para receber a 2ª dose significa
ter tomado a 1ª dose da vacina
CoronaVac/Butantan há mais
de 28 dias; da AstraZeneca/
Oxford/Fiocruz há mais de
oito semanas; da Pfizer (pes-
soas com 18 anos ou mais) há
mais de 21 dias; e da Pfizer
(adolescentes entre 12 e 17
anos) há mais de oito semanas.

ATENÇÃO BÁSICA - As
unidades da Atenção Básica do
município também estão inten-
sificando a orientação direta-
mente com a população sobre a
importância de completar o ca-

lendário vacinal da Covid-19, ou
seja, receber também a 2ª dose.

Nas UBSs (Unidades Básicas
de Saúde), CRABs (Centros de Re-
ferências da Atenção Básica) e
USFs (Unidades de Saúde da Fa-
mília), a equipe, em contato com
o paciente, o questiona se já rece-
beu a 2ª dose e, caso ainda não
tenha, o lembra de ficar atento
ao intervalo das doses. Se o paci-
ente estiver em atraso, é orienta-
do que pode receber a 2ª dose aos
sábados sem agendamento ou
fazer o agendamento no site Va-
cinaPira. Nas USFs, os agentes
de saúde que percorrem os bair-
ros também fazem esse reforço
da importância de tomar a 2ª
dose nas visitas às residências.

JANSSEN - As pessoas va-
cinadas com a vacina Janssen há,
pelo menos, dois meses (61 dias)
já podem agendar a dose adicio-
nal. A Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) abriua agenda por meio
do site VacinaPira (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
cadastro/blk_inicial/). A aplica-
ção da dose adicional será feita
de acordo com o estoque e logís-
tica de distribuição das doses.

De acordo com o informe téc-
nico do Governo do Estado, as pes-
soas que completaram o esquema

vacinal com a Janssen (dose úni-
ca) receberão, até o momento, ape-
nas a dose adicional da vacina.
Essa dose adicional será feita com
a vacina que estiver disponível.

Para receber a dose adicional,
esse grupo deve apresentar o com-
provante de vacinação com a vaci-
na Janssen, documento de identi-
ficação com foto, CPF e compro-
vante de residência em Piracica-
ba (não necessariamente no nome
da pessoa que será vacinada).

ADOLESCENTES - A Secre-
taria Municipal de Saúde reabriu a
agenda para vacinar contra Covid-
19, com a 1ª dose, adolescentes de
12 a 17 anos. O agendamento deve
ser feito pelo site VacinaPira (ht-
tps://vacinapira.piracicaba.
sp.gov.br/cadastro/blk_inicial/). A
SMS lembra que só serão vacina-
das pessoas devidamente agenda-
das no grupo ao qual pertencem.

A SMS lembra que a vacina-
ção contra Covid-19 para pesso-
as na faixa etária de 12 a 17 anos
no Estado de São Paulo é feita
com o imunizante Pfizer, que é
aplicado em duas doses, sendo
de oito semanas o intervalo en-
tre as doses para esse público.

De acordo com o informe
técnico do Governo do Estado,
para tomar a vacina, recomenda-

se que os adolescentes estejam
acompanhados de adulto respon-
sável ou apresentem o termo de
assentimento. O documento está
disponível no VacinaPira. Além
disso, o adolescente deve apresen-
tar documento de identificação
com foto, CPF e comprovante de
residência em Piracicaba (não
necessariamente em seu nome).

AGILIZAR – Para agilizar a
aplicação da dose na vacinação, a
população já deve ter cadastrado
o CPF no site VacinaJá (https://
vacinaja.sp.gov.br), do governo do
Estado de São Paulo, com antece-
dência. Vale ressaltar que o Vaci-
naJá é um cadastro e é necessário
fazer o agendamento da vacina-
ção no VacinaPira, do município.

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) liberou novas va-
gas para agendamento da 2ª
dose da vacina contra Covid-19
por meio do site VacinaPira (ht-
tps://vacinapira.piracicaba.sp.
gov.br/cadastro/blk_inicial/).

INTERVALOS – O interva-
lo entre a 1ª e 2ª doses da vacina
CoronaVac/Butantan é de até 28
dias; da AstraZeneca/Oxford/Fio-
cruz é de oito semanas; da Pfizer
(pessoas com 18 anos ou mais) é de
21 dias e da Pfizer (adolescentes de
12 a 17 anos) é de oito semanas.

Com o objetivo de formar e
capacitar líderes comunitários e
pessoas interessadas em atuar
em pequenas organizações da
sociedade civil (OSC) - entida-
des privadas sem fins lucrativos
voltadas a atender o interesse
público -, foi protocolado na úl-
tima segunda-feira (1), na Câ-
mara Municipal de Piracicaba,
um projeto de lei de autoria do
vereador Paulo Henrique Para-
nhos Ribeiro (Republicanos).

A propositura pretende ins-
tituir na cidade o Programa In-
cubadora Social, que busca, por
meio de vivências e práticas com
entidades do poder público, "su-
prir carências referentes à infor-
mação, capacitação e formaliza-
ção de lideranças comunitárias
e gestores de pequenas organi-
zações da sociedade civil", e tam-
bém objetiva "contribuir para o
fortalecimento do Terceiro Setor,
estruturação de cursos de capa-
citação, assessoria jurídica e so-
cial e pequenas parcerias como
município como estratégia de
formação de redes para o desen-
volvimento sustentável local".

Na justificativa do projeto
de lei, Paulo Henrique salienta
que o trabalho de pessoas e or-
ganizações do terceiro setor é,
no cenário atual, importante
para o "fortalecimento e autono-
mia dos grupos, que se autoorga-
nizam para realizar valores e inte-
resses de cunho social e coletivo".
Ele, no entanto, salienta que, mui-
tas vezes, tais organizações "en-
frentam dificuldades na consecu-
ção de seus objetivos, especial-
mente pela falta de pessoal téc-
nico qualificado, de voluntários
capacitados, de recursos e infor-
mações necessárias à sua gestão".

O projeto de lei prevê, ain-
da, que a regulamentação das
ações da Incubadora Social se-
rão de responsabilidade da Sma-
ds (Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento So-
cial), e que caberá ao município:

I - Fortalecer a Sociedade Ci-
vil Organizada através do incenti-
vo ao trabalho voluntário, e res-
gate da cidadania participativa,
pela interação Poder Público -
Comunidade, como meio de es-
truturar as novas necessidades
organizacionais da sociedade;

II - Capacitar, de forma des-
centralizada, lideranças comuni-
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PL que prevê Incubadora Social
para terceiro setor é protocolado

tárias visando estimular práticas
de cidadania e gestão participa-
tiva, fortalecendo o diálogo des-
ta com o Poder Público e a inici-
ativa privada, promovendo a dis-
cussão e encaminhamento das de-
mandas sociais em direção à au-
togestão e auxiliando as toma-
das de decisão na gestão pública;

III - Disponibilizar instru-
mental adequado para a forma-
ção de gestores do Terceiro Setor,
pela capacitação de seus dirigentes
para as especificidades das organi-
zações sem fins lucrativos e atendi-
mento de seus objetivos sociais;

IV - Suprir carência informa-
cional e técnica no que se refere
aos aspectos jurídicos da consti-
tuição e gestão de OSC ´s e esti-
mular a criação de novas Organi-
zações, como estratégia de ampli-
ação da participação da socieda-
de nos processos decisórios e pro-
moção de interesses coletivos;

V - Garantir o acesso a in-
formações que aumentem a qua-
lidade da gestão das Organiza-
ções da Sociedade Civil e forta-
lecimento dos movimentos co-
munitários, através da produ-
ção de materiais informativos;

VI - Aperfeiçoar o potencial
de empregabilidade do Terceiro Se-
tor, fortalecendo novas possibili-
dades de interação econômica, ba-
seadas em princípios solidários;

VII - Vivência prática atra-
vés de pequenas parcerias com
o Poder Público, a fim de pro-
mover experiência em prestação
de contas, cumprimento de
meta, bem como todas as de-
mais obrigações dispostas nas
legislações vigentes que regulam
as parcerias entre o Poder Públi-
co e as OSCs. (essas ações serão
realizadas através de financia-
mento de pequenos projetos com
duração de no máximo um ano).

A propositura também traz
que o programa Incubadora Soci-
al "terá carácter continuo e perma-
nente, podendo para tanto realizar
parcerias com Universidades, Fa-
culdades, Escola Técnicas e demais
Entidades desde que detenham
notório saber em relação ao dis-
posto na proposta do Programa".

O projeto, agora, segue
para análise da CLJR (Comis-
são de Legislação, Justiça e
Redação) e das comissões temá-
ticas atinentes e, estando apto,
vai a plenário para apreciação.
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Com metas para 2040, projeto
propõe planejamento da cidade

A Comissão Permanente de
Obras, Serviços Púbicos e Ativida-
des Privadas da Câmara de Pira-
cicaba exarou parecer favorável ao
projeto de decreto legislativo nº 34/
2021, de autoria do vereador Acá-
cio de Godoy (PP), que propõe a
criação do “Fórum Piracicaba
2040”, cujo objetivo é mobilizar os
setores sociais para incorporar
propostas ao planejamento estra-
tégico da cidade, coordenado
pela Oscip (Organização da Soci-
edade Civil de Interesse Público).

Nesta semana, o PDL foi tema
de uma reunião da Comissão, pre-
sidida pelo vereador Pedro Kawai
(PSDB), e que tem relator e mem-
bro, os vereadores Anilton Rissa-
to (Patriota) e Aldisa (Paraná) Vi-
eira Marques (Cidadania), respec-
tivamente. Os parlamentares con-
vidaram o autor do projeto, e o
secretário-executivo da Pira 21,
prof. Josué Adam Lazier para ali-
nharem os objetivos, de tal modo
que a Câmara possa ser uma das
principais protagonistas sobre pro-
postas de sustentabilidade para o
município nos próximos anos.

Desde que foi criado, no ano
2000, ainda denominado “Piraci-
caba 2010”, o planejamento estra-
tégico da cidade incorporou im-
portantes propostas que foram
transformadas em projetos, pro-
gramas e ações de governo. Para
cada um de seus eixos temáticos,

o então Piracicaba 2010 apresen-
tou projetos estruturantes em áre-
as como saúde, educação, habita-
ção, meio-ambiente, cultura, es-
porte, turismo, assistência social,
comunicação, entre outros.

O vereador Pedro Kawai res-
saltou a relevância da propositura
apresentada pelo vice-presidente
da Câmara, e disse que a experiên-
cia acumulada da Oscip favorece-
rá o desenvolvimento do Fórum.
“O Pira 21 vem, há anos, atuando
no planejamento da nossa cidade,
com visão de curto, médio e longo
prazos. A proposta do vereador
Acácio coincide com a preocupa-
ção de manter o crescimento e o
desenvolvimento sustentável da
nossa cidade”, considerou.

Godoy destacou que "as con-
tribuições da Comissão, orienta-
das pelo parecer da Oscip Pira 21,
reconhecida pela expertise no
tema, vieram para tornar o proje-
to ainda mais completo e abran-
gente. Com isso, avançamos na
questão de fundamentação, am-
plitude e acompanhamento dos
trabalhos que serão realizados
pelo Fórum Piracicaba 2040".

Embora a Comissão tenha
exarado parecer favorável ao PDL,
o vereador Acácio adiantou que
deverá apresentar um substituti-
vo, contemplando aspectos que
possam tornar o Fórum 2040 ain-
da mais abrangente e inclusivo.

Assessoria parlamentar

Propositura recebeu parecer favorável da Comissão Permanente
de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara

Na tarde de terça-feira
(30), o secretário municipal da
Saúde, Filemon Silvano, conhe-
ceu a Associação Caminhos do
Bem, acompanhado do vereador
Josef Borges (Solidariedade). A
entidade possui caráter assisten-
cial e socioeducativo, oferecendo
assistência gratuita e humaniza-
da na área de fisioterapia.

Há sete anos, a instituição
oferece atendimento assistencial
à população de Piracicaba e re-
gião, como osteopatia, fisiotera-
pia aplicada à ortopedia e dor oro-
facial, atendimento fisioterapêu-
tico neurológico adulto e pediá-
trico, assistência psicológica indi-
vidual adulta e infantil, consulta
e orientação nutricional para ges-
tantes, crianças e adultos e tera-
pias holísticas (BEM, Reiki, Bar-
ras de Access, Cura Reconectiva).

Nesse período de pandemia,
a associação também passou a
atender pacientes pós-Covid que
ficaram com sequelas e precisam
de atendimento de fisioterapia
para a sua recuperação. O secre-
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Associação oferece assistência humanizada
Assessoria parlamentar

Maria Eugênia Rossetti Borges, Filemon Silvano, Mariana Trevisa-
ni Arthuri Franco, Josef Borges e José Humberto Severino Franco

tário conheceu o sistema de aten-
dimento dos profissionais e o
funcionamento da entidade que
funciona no bairro Paulista. E
que foram apresentados pela
presidente da entidade, Maria-
na Trevisani Arthuri Franco e os
fisioterapeutas volutnários Ma-
ria Eugênia Rossetti Borges e
José Humberto Severino Franco.

O vereador destacou a impor-
tância da instituição para auxiliar
na recuperação de pacientes de
diferentes patologias, principal-
mente nesse momento que au-
mentou a procura de pessoas que
foram vítimas da Covid-19. “A
entidade oferece um atendimen-
to de excelência e recebe todos os
pacientes com muito carinho e
dedicação de toda a equipe da
Caminhos do Bem”, afirmou.

SERVIÇO
Para quem quiser saber
mais, a Associação Cami-
nhos do Bem está localiza-
da na rua Carlos Zanotta,
880, Paulista, Piracicaba/SP.
Telefone: (19) 98364-3411.

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante), esteve no Semae (Servi-
ço Municipal de Água e Esgoto),
na manhã desta quinta-feira (2),
em reunião com o presidente da
autarquia, Maurício Oliveira.
Eles conversaram sobre as de-
mandas apresentadas pela popu-
lação ao gabinete do parlamentar.

Um dos assuntos tratados
na reunião foi com relação aos
reparos do asfalto na cidade. O
vereador também abordou o fur-
to de cabos de energia na esta-
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Vereador leva demandas
ao presidente do Semae

NO BRÁS
O presidente do PSD Piraci-
caba, ex-deputado estadual
Pastor Dilmo dos Santos,
passando pela sede da AD-
BRAS (Assembleia de Deus-
Ministério Madureira), ao lado
do líder da bancada evangé-
lica, deputado federal Cezi-

nha de Madureira. Em pauta,
temas especiais aos cris-
tãos e as articulações sobre
o pastor presbiteriano André
Mendonça, cuja aprovação
para ministro do Supremo
Tr ibunal  Federal l  (STF),
aconteceu quarta-feira (02).

Divulgação

ção elevatória do bairro Kobayat
Líbano, no qual deixou diversos
bairros sem água. Vale ressaltar
que a estação é uma das unidades
do Semae e os cabos levados ali-
mentam os motores da estação.

Pompeo lamentou o ocorrido:
“Esses furtos impactam na esta-
ção, pois já tem as demandas pon-
tuais a serem conduzidas e com
esses problemas dos roubos acabam
prejudicando a população e causan-
do grandes prejuízos aos cofres
públicos e ao próprio Semae”.

Assessoria parlamentar

Parlamentar entregou pessoalmente reivindicações da população
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"A violência que adoece" é tema de roda de conversa
Voltado para as servidoras da Câmara, o bate-papo teve como principal objetivo “colocar a mulher na cena principal”

“Aquilo que nos adoece pode
ser um gatilho para gente bus-
car situações diferentes”, afir-
mou a advogada Rosália Toledo
Veiga Ometto, facilitadora da
roda de conversa “Violência:
adoece as mulheres?”. A ativida-
de, realizada na tarde desta quar-
ta-feira (1º), integra a programa-
ção dos "16 Dias de Ativismo pelo
Fim da Violência contra as Mu-
lheres", evento promovido pela
Câmara Municipal de Piracicaba.

Voltado para as servidoras da
Câmara, que puderam expor idei-
as e relatar experiências, o bate-
papo teve como principal objetivo
“colocar a mulher na cena princi-
pal”. A facilitadora Rosália Omet-
to destacou que a mulher só con-
segue ser protagonista da sua pró-
pria história se tiver o mínimo exis-
tencial, como condições públicas
e grupos de apoio. “A importân-
cia de colocar a mulher no cen-
tro da sua própria vida é desco-
brir dentro dela mesma, enquan-

to mulher, o que ela quer, o que
lhe é permitido por lei e o que lhe
é permitido pela sociedade, que
são coisas diferentes”, afirmou.

A advogada apresentou tre-
chos da Constituição Federal de
1988 e do Código Civil que ga-
rantem a “igualdade formal de
direitos para homens e mulhe-
res” e trechos de leis criadas es-
pecificamente para proteger as
mulheres, como a Lei Maria da
Penha (11.340/2006) e a lei
13.642/2018, que protege as mu-
lheres contra a misoginia na in-
ternet. “Se tem que fazer uma lei
nesse nível, é porque na prática
não tem”, frisou a advogada.

Para Rosália Ometto, a vio-
lência adoece as mulheres “men-
talmente e fisicamente”. Ela expli-
ca que o stress potencializa tudo e
uma violência é “o ápice do stress”.
A advogada apontou a ajuda cole-
tiva como fundamental para as
mulheres vítimas de violência. “Eu
acho que isso tem que ser revisto

para que a gente tenha uma tor-
neira que saia as coisas ruins. Nes-
ses grupos de apoio você dá uma
escoada nessas dores ou ressigni-
fica elas, assim as feridas vão vi-
rar cicatrizes e a gente é feita de
cicatrizes, de rugas, de marcas,
mas podemos conviver com elas
harmonicamente”, declarou.

Juntamente com as servido-
ras da Casa, as vereadoras Rai de
Almeida (PT) e Silvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo A Ci-
dade é Sua, integrantes da Procu-
radoria Especial da Mulher, parti-
ciparam da atividade. “Esta roda
de conversa dá uma proximidade
e nós podemos compartilhar as
nossas dificuldades, sonhos e de-
sejos”, elogiou Rai de Almeida. A
vereadora destacou a proposta
apresentada pelas participantes do
bate-papo de discutir alternativas
e espaços para construção de um
comitê para que as servidoras da
Câmara tenham como “referência
para falar das dificuldades”.

Para a estagiária do Depar-
tamento Administrativo e de
Documentação da Câmara, Le-
tícia Lopes Abelha, a roda de
conversa com a participação de

servidoras foi uma “iniciativa
incrível”: “Eu quero participar
de todas que eu puder e toma-
ra que tenha muito mais e que
cada vez tenham mais pessoas

vindo porque é uma iniciativa
muito necessária, principalmen-
te aqui que a gente mexe com
coisas muito importantes que afe-
tam a cidade inteira", afirmou.

Roda de conversa foi realizada na tarde desta quarta-feira (1º)

Fabrice Desmonts
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Programa destaca livro Geração Selfie e Prêmio Pirarazzi
As entrevistas foram conduzidas pelo jornalista Erich Vallim Vicente e vão ao ar nesta sexta-feira (3), a partir do meio-dia

partir do meio-dia. “Estamos fa-
lando da geração mais inclusiva”,
avalia Capler, sobre a pesquisa que
realizou com jovens de 12 a 18 anos
da chamada geração ‘Z’ e embasa
o livro “Geração Selfie”, que está
em pré-venda e será lançado nes-
ta quarta-feira (8), às 20h, no
Hotel Nacional Inn. “Procurei não
emitir juízo de valor em torno das
características desta geração, mas
apenas demonstrar quais são os

princípios que norteiam os chama-
dos ‘nativos digitais’”, disse.

O perfil desta geração é “pen-
sar no todo antes de em si”, pon-
tua Capler. Ele coletou cerca de
300 entrevistas em escolas da
rede pública municipal e avalia
que a sociedade já sente os im-
pactos das transformações tra-
zidas pela juventude. “Eles pen-
sam muito na causa ambiental,
de que é preciso preservar o pla-

neta para que todos possam vi-
ver”, disse, ao lembrar que den-
tre os ícones desta faixa etária
está a ativista sueca Greta Tun-
berg, fundadora do movimento
Friday For Future, que alerta
sobre o aquecimento global.

ELSON DE BELÉM - Pro-
dutor cultural e colunista social,
Elson de Belém destacou a entre-
ga do Prêmio Pirarazzi de Cultu-
ra, que teve a primeira edição rea-

lizada em meio à pandemia e que,
somente neste domingo, a partir
das 18h, no Teatro do Engenho
Central, fará as homenagens aos
vencedores presencialmente. São
15 categorias da área da cultura,
“as quais tenho muito orgulho de
poder evidenciar”, disse Elson.

Ator e roteirista, Elson é o cri-
ador do personagem Fiofhó de
Belém e tem forte atuação na cul-
tura no Município. “O artista pre-
cisa trabalhar constantemente,
observar o que está à sua volta,
porque isso nutre o que vamos ex-
pressar”, declara, ao destacar a
qualidade das produções culturais
na cidade. “Existem muitos exce-
lentes artistas aqui”, disse.

SERVIÇO
Programa “Câmara Convi-
da” vai ao ar nesta sexta-fei-
ra (3), ao meio-dia, na TV
Câmara, canais 11.3 na TV
aberta, 4 da Claro/Net e 9 da
Vivo/Fibra, com retransmis-
são no Facebook e Youtube.
O programa é reprisado no
sábado, às 22h, e no domin-
go, às 15h. - Lançamento do
livro “Geração Selfie”, quar-
ta-feira (8), às 20h, no Hotel
Nacional Inn (rua do Rosá-
rio, 1358, Centro). - Entrega
“Prêmio Pirarazzi de Cultu-
ra”, domingo (5), às 18h, no
Teatro “Erotides de Cam-
pos”, no Engenho Central.

Programa semanal de entre-
vistas, o Câmara Convida recebe,
nesta sexta-feira (3), o pesquisa-
dor Rodolfo Capler, autor do livro
“Geração Selfie”, e o produtor cul-

tural Elson de Belém, idealizador
e organizador do Prêmio Piraraz-
zi de Cultura. As entrevistas fo-
ram conduzidas pelo jornalista
Erich Vallim Vicente e vão ao ar a

Davi Negri

"Câmara Convida" recebeu o pesquisador Rodolfo Capler, autor do livro "Geração Selfie"
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Documentário celebra legado de Francisco Cerignoni
Produção audiovisual é lançada pela Câmara Municipal nesta sexta-feira (3), Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba e o Comdef (Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência) lançam o documentá-
rio “Chico Pirata: Vida e luta pela
pessoa com deficiência”, em home-
nagem ao piracicabano Francisco
Nuncio Cerignoni, um dos maio-
res ativistas da causa PCD no Bra-
sil. O lançamento acontece nesta
sexta-feira (3), Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência, no
Youtube, Facebook e Instagram.

Chico passou a atuar na mili-
tância a partir dos anos 1980, luta
que perdurou por mais de 30 anos
e foi marcada pela escrita de livros
na área e representação internaci-
onal, por meio da FCD (Fraterni-
dade Cristã de Pessoas com Defi-
ciência). O homenageado pelo do-
cumentário ocupou a presidência
dos conselhos municipais e esta-
duais e teve grande contribuição
para elaboração do Estatuto da
Pessoa com Deficiência, de 2015.
Ele faleceu em dezembro de 2020.

A produção faz parte das
ações do programa Parlamento

1- Piracicabano fez agronomia na Esalq e estudou no Dom Bosco. 2- Francisco faleceu em dezembro do ano passado.

Fotos: Arquivo da Família

Aberto, da Câmara Municipal de
Piracicaba. O vereador e presiden-
te da Casa, Gilmar Rotta (Cida-
dania), destaca que Chico colabo-
rou com o projeto Câmara Inclu-
siva, em 2019, quando a Casa de
Leis iniciou a ampliação da aces-
sibilidade em seus prédios. "Ele
participou de várias visitas, per-
correu os espaços, orientou ser-
vidores e indicou o caminho que
nós tínhamos a percorrer no pro-
cesso de adequação", pontuou.

Chico também colaborou
para que fosse instituído o Com-
def (Conselho Municipal dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiên-
cia), um espaço de participação
democrática que realiza ações
como o acompanhamento, moni-
toramento, avaliação e a fiscali-
zação das políticas destinadas à
pessoa com deficiência. “Ele hoje
é uma pessoa que fica na histó-
ria do movimento de luta, como
um dos grandes incentivadores
da busca pela inclusão” disse o
atual coordenador da entidade,
Wander Viana dos Santos.

Para a presidente do CEAP-
cD (Conselho Estadual de As-
suntos da Pessoa com Defici-
ência) Letícia Françoso, Chico
Pirata é referência internacio-
nal. "O legado dele é isso que
nós temos hoje, é a LBI (Lei
Brasileira de Inclusão), é a Se-
cretaria da Pessoa com Defici-
ência, é o Conselho Municipal,

porque tudo isso que existe hoje
tem o dedo do Chico", disse.

A secretária municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Soci-
al, Euclídia Fioravante, lembra que
Chico também atuou na elabora-
ção da Lei Orgânica do Município.
"Tinha uma concepção antiga da
pessoa com deficiência, ela cita-
va pessoas portadoras de defici-

ência, e eu junto dele, ajudei a
transcrever uma concepção mais
atual e mais social", comentou.

O documentário esteve aos
cuidados dos estagiários de jor-
nalismo do Departamento de Co-
municação Social da Câmara,
Letícia Santin e Pedro Paulo So-
ares Martins, com imagens e edi-
ção de Gustavo Annunciato e su-

pervisão do chefe de departamen-
to Rodrigo Alves. Além de Gil-
mar Rotta, Euclidia Fioravante,
Letícia Françoso e Wander Via-
na, o material traz depoimentos da
esposa de Chico, Maria Cristina
Rasera Cerignoni, e do ex-verea-
dor de Americana, Celso Zoppi,
companheiro de muitas lutas em
prol das pessoas com deficiência.
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Moção de aplausos homenageia
projeto inclusivo de corrida de rua

Homenagem foi entregue na quarta pelo vereador André Bandeira

Guilherme Leite

O vereador André Bandeira
(PSDB) entregou, nesta quarta-
feira (1º), a moção de aplausos
38/2020 ao projeto Pernas Cai-
piras, por promover a inclusão
de pessoas com deficiência no es-
porte em Piracicaba. A homena-
gem foi recebida pelos membros
voluntários da equipe Paulo
Amaral e Leonardo Maximiano.

O projeto começou a ser idea-
lizado em 2018 por Edmilson Rea-
me, após conhecer uma corrida
inclusiva em Campinas. O Pernas
Caipiras tem como objetivo a in-
clusão de pessoas com deficiência
por meio do esporte, nas corridas
de rua, com triciclos adaptados.

Na prova, dois ou três con-
dutores se revezam durante o tra-
jeto. Os familiares de quem está
sendo conduzido também podem
participar e, se não tiverem o cos-
tume de correr, na reta final po-
dem assumir o comando do trici-
clo e cruzar a linha de chegada.

"Quero parabenizar toda a
equipe do projeto, que, além de
promover o esporte, o lazer e a
atividade física a essas pesso-
as, também promove a inclu-
são", destacou o vereador.

De acordo com Paulo Ama-
ral, diretor de marketing do Per-
nas Caipiras, a entrega da moção
representa o reconhecimento do
trabalho desenvolvido por toda a
equipe do projeto. "Essa é a prova
de que, quando trabalhamos com
seriedade, dedicação, honestida-
de e respeito ao próximo, não exis-
tem barreiras. Que isso nos dê
ainda mais força para colocarmos
as pessoas com deficiência no lu-
gar onde elas merecem, que é
onde elas quiserem", enfatizou.

Lançado oficialmente em 9 de
fevereiro de 2020, no Lar dos Velhi-
nhos de Piracicaba, atualmente o
projeto conta com 150 voluntários e
possui sete triciclos e uma tenda
conquistados por meio de doações.
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Palestra sobre 'caminhos de Jesus'
em 2022 aborda ética e corrupção

Como encerramento das ati-
vidades em 2021, a Escola do Le-
gislativo, da Câmara Municipal
de Piracicaba, promoveu, nesta
terça-feira (30), a roda de con-
versa on-line "Na rua, na chuva
e na favela: os caminhos de Je-
sus em 2022". Com direito a cer-
tificado de participação, o evento
aconteceu via Zoom e com trans-
missão simultânea no YouTube.

O encontro teve por objetivo
promover um debate sobre corrup-
ção, vida digna, gênero e cristia-
nismo. O debate foi mediado por
Josué Adam Lazier, coordenador
da avaliação institucional e do
núcleo de estudos e programas em
educação e direitos humanos da
Unimep (Universidade Metodista
de Piracicaba). Atuaram como fa-
cilitadores o professor no Institu-
to Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo, campus
de Piracicaba, Adelino Francisco
de Oliveira e o teólogo, filósofo,
professor e doutor em filosofia e
teologia, Ely Eser Barreto César.

Barreto ressaltou que a fi-
gura de Jesus transcende os tex-
tos bíblicos, sendo também estu-
dado em diversas áreas do co-
nhecimento humano. Existem
atualmente, de acordo com ele,
pesquisas arqueológicas na Pa-
lestina para identificar lugares
onde Cristo teria caminhado. "A
principal investigação sobre Jesus
foi na própria cidade onde ele nas-
ceu, que é Nazaré", explica.

Para o teólogo, é importante
destacar que Jesus era uma figu-
ra simples, que se distinguia da
elite de sua época, composta pe-
los fariseus que trabalhavam no
Império Romano, sendo Cristo
uma pessoa que se preocupava,
sobretudo, com pessoas simples e
moribundas, acometidas muitas
vezes por doenças como a lepra.
"Ele era uma pessoa de encontros.

Reprodução/Internet

Não é importante se preocupar
com o que ele dizia ou como se
portava, mas a forma como ele
agia no seu entorno", pontuou.

Em um panorama atual,
Barreto lançou ainda um questi-
onamento, perguntando com
que tipo de pessoas Cristo bus-
caria conviver se estivesse em Pi-
racicaba. "A pergunta que nós
temos que fazer é: quem ele pro-
curaria? Levando em conta aqui-
lo que era preferência dele nos
tempos da Palestina, ele estaria
na praça central atrás das pes-
soas que frequentam o banco ou
ele iria procurar as pessoas que
estão na rua?", questionou.

Adelino ressaltou que, em um
contexto de uma sociedade confli-
tuosa, existe sempre o debate de
qual seria o "lado" de Jesus e qual
a posição política que ele teria nos
dias atuais. A resposta, segundo
ele, deve ser observada com base
na justiça e na verdade. "O pró-
prio Jesus se apresenta como a
verdade, então qual é o lado dele?
É o lado da justiça e da verdade
e também pela ética", disse.

Com base nisso, em uma situ-
ação de injustiça em que é possível
identificar o problema, Adelino
enfatizou que é possível dizer que
há sempre uma incoerência com a
proposta de Jesus. "Se há tam-
bém uma situação onde reina
algum tipo de mentira, aquilo
que não condiz com a realidade,
como as fake news. Podemos enten-
der que esse é um contexto em que
Jesus não estaria", comentou.

Em 2022, Josué Adam Lazi-
er disse que passa a ser impor-
tante refletir por onde Cristo "vai
andar" e como as pessoas "o en-
contrarão". "Onde há a negação da
Justiça e a promoção da anticiên-
cia, como poderemos saber em que
determinado movimento estarão o
reino de Deus e a sua justiça?

Reapresentação
Olá alvinegros apostólicos

romanos, sejam todos muito
bem vindos ao nosso espaço se-
manal, sempre com a democra-
cia e a verdade a frente, a gra-
tidão a Deus por poder exercer
o direito a expor meus pensa-
mentos, elogios e críticas sem ter
que pedir a “benção” a ninguém
antes é para mim meu maior te-
souro. Gratidão eterna!!

O elenco do profissional do
XV de Piracicaba se reapresenta
dia 06/12 no Barão de Serra Ne-
gra para começar os trabalhos
visando o inicio da próxima tem-
porada. O clube irá disputar a
taça São Paulo de futebol Jr. que
acontece entre 02/01 a 25/01, o
paulista da série A2 que vai de
26/01 a 17/04 e a copa paulista
que começa no final de Julho e
se finaliza em Novembro.

Para a “copinha” de garotos
o XV já está treinando e o co-
mandante Denis Augusto vem
muito bem a frente da categoria,
no clube desde as divisões me-
nores, já está ambientado com
todos, conhece cada pedaço do
gramado e os garotos que hoje
estão no elenco respeitam e obe-
decem a risca todas as deter-
minações de seu treinador, se
não tivesse sido assim não che-
garia tão longe no último pau-
lista sub-20 frente a equipes
com estruturas muito melhores
que temos aqui no Nhô-Quim.

Os garotos sempre tem como
a “vitrine maior da categoria”
essa competição que conhece seu
vencedor no aniversário da mai-
or e mais importante cidade do
país, São Paulo tem o privilégio
de poder contar com esse presen-
te anualmente. A oportunidade
de aparecer e mostrar seu poten-
cial para o “mundo”, é a maior
motivação de todos os garotos e
as comissões técnicas de todos
os clubes participantes, nada
passa despercebido aos olhos de
empresários e investidores, as-
sim com é muito fácil detectar os
famosos “clubes de empresários”
que “compram” um escudo para
desfilar sua mercadoria, e do

mesmo jeito que chega rápido,
vai embora ainda com mais velo-
cidade após o término da compe-
tição, já vivemos isso por aqui, e
quero acreditar que não será mais
o planejamento da atual gestão.

Já a série A2 é sempre um
ponto de interrogação, após o tí-
tulo de 2011 quando venceu o
Guarani de Campinas dentro do
Barão “lotado”, que explodiu
após Marlon Ferreira converter
a última penalidade, o Nhô-Quim
subiu e conseguiu se equilibrar na
A1 até 2016. A partir de então o
centenário clube bateu na trave
até 2021, foram eliminações tris-
tes e doídas, difíceis de aceitar,
algumas merecidas, outras nem
tanto, treinadores “pop star”, ou-
tros focados, mas o “quase” até
então foi o assunto principal.

O planejamento e principal-
mente o “profissionalismo” são
as marcas mais acentuadas na
gestão atual, não que outros co-
mandos passados não tivessem
buscado tal trabalho, mas é visí-
vel o aumento de profissionais
capacitados para a captação e
desenvolvimento de jogadores e
comissão técnica. Rodolfo Geral-
di, Marco Gama e Luciano Dias
estão no rumo e destino certo, a
manutenção de mais de 60% do
elenco para 2022, assim como
toda a comissão técnica já foi um
grande passo. Só um detalhe, ti-
rando estes três nomes que são
as cabeças pensantes do “futebol
profissional” do alvinegro piraci-
cabano, o que sobra é só figura-
ção e aparências, não se engane!

A copa paulista com certe-
za será muito bem trabalhada,
ninguém tira do pensamento e
planejamento de Rodolfo que o
XV tem que estar no cenário
nacional antes do tempo de seu
mandado acabar, ele quer en-
tregar (ou não), o bastão da
presidência para outro candi-
dato com o clube figurando na
elite do paulista e no cenário
nacional, quem viver verá!

Mande seu recado pelo e-
mail: luizcollection@yahoo.com.br
ou pelo Whatsapp (19) 99639-2028

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

Evento encerrou as atividades da Escola do Legislativo em 2021
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VISITA AO BISPO
Na tarde de quinta (02), o de-
putado Alex de Madureira
(PSD) esteve em visita ao
Bispo da Diocese de Piraci-
caba, Dom Devair, para co-

nhecê-lo e trocar informa-
ções. Estiveram no encontro
o vereador Thiago Ribeiro e
Débora Ferraz, do Projeto
Exército de Formiguinhas.

Divulgação
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“King Richard” e “Vigaristas em Hollywood” entre os novos filmes
Seis novos filmes chegam às

telonas da cidade neste final de
semana, com destaues para o
drama biográfico "King Ri-
chard: Criando Campeãs", com
Will Smith revivendfo o determi-
nado pai e treinador das multi-
campeãs de tenis Serena e Venus
Williams, e a comédia de ação "Vi-
garistas em Hollywood", que reu-
ne três grandes e veteranos ato-
res, como Robert De Niro, Mor-
gan Freeman e Tommy Lee Jones.

KING RICHARD: CRIAN-
DO CAMPEÃS é um drama bi-
ográfico inspirado em Richard
Williams, pai das tenistas multi
campeãs Serena e Venus Willia-
ms. É uma história real de deter-
minação, sonho e família. No cen-
tro da trama está Richard Willia-
ms -- vivido pelo ótimo Will Smi-
th -- o pai que destinado a fazer
de suas filhas futuras campeãs de
tênis, usa métodos próprios e
nada convencionais, seguindo sua
visão clara que construiu para as
filhas Serena e Venus. Determi-
nado, Richard vai fazer de tudo
para fazer com que elas saiam das
ruas de Compton para as quadras
do mundo todo, como lendas vi-
vas do tênis. Will Smith conta que
teve o aval das duas tenistas para
fazer o filme.Contudo, Sabrina
Williams, meia-irmã de Serena e
Venus, não ficou nem um pouco
feliz com o filme. "Como você pode
fazer um filme contando a meta-
de da história? De repente come-
ça com o pai e sua nova esposa
Oracene e suas crianças. É como
se nada tivesse acontecido antes",
reclamou Sabrina. Segundo o site
"The U.S. Sun", Sabrina relatou
que Richard abandonou sua mãe
e seus quatro irmãos no início dos
anos 1960. Em 1980, Richard ca-
sou- se com Oracene Price, com
quem teve Serena e Venus, e se
dedicou a transformar as duas
garotas em estrelas do tênis Diri-
gido por Reinaldo Marcus Green
e com uma trilha sonora emocio-
nante interpretada por Beyoncé,
o elenco traz nos papéis das en-

tão jovens Serena e Venus, as no-
vas atrizes Demi Singleton e Sa-
niyya Sidney, respectivamente.

VIGARISTAS EM HO-
LLYWOOD é uma divertida
comédia de ação reunindo três
queridos e veteranos atores. Ro-
bert De Niro, 78 anos, interpre-
ta Max, um fracassado produ-
tor de cinema que está endivi-
dado com o mafioso Reggie
(Morgan Freeman, 84) e corren-
do risco de vida.Para pagar suas
dívidas, ele decide criar uma
fraude de seguro com o velho e
bêbado ator Duke Montana
(Tommy Lee Jones, 75) em um
western de má qualidade com a
intenção de matá-lo durante as
filmagens. Mas a tarefa não será
nada fácil, já que Duke não é fá-
cil de enganar. Então, Max terá
que enfrentar grandes perigos
e usar toda sua criatividade
para sair dessa confusão. Diri-
gido por George Gallo, o filme
vale pelos três grandes atores.

MISSÃO RESGATE é um
movimentado suspense de ação
com o astro do gênero Liam Ne-
eson, no papel de um experien-
te motorista de caminhão que
lidera uma missão de resgate
aparentemente impossível sobre
um oceano congelado para sal-
var um grupo de mineiros so-
terrados em uma mina de dia-
mantes que desabou. Mas os
obstáculos são muitos: baixas
temperaturas, grandes tempes-
tades e o degelo das águas.

RESIDENT EVIL: BEM-
VINDO A RACCOON CITY é
um "reboot" (nova versão) da sé-
rie de filmes "Resident Evil" ba-
seada na franquia de games de
horror criados pela japonesa
Capcom. Segundo o diretor Jo-
hannes Roberts, o longa é uma
história de origem ambientada
em 1998 e baseada em elementos
dos dois primeiros jogos da fran-
quia e contará os eventos da ci-
dade Raccoon City sendo cerca-
da por zumbis. Para combater o
mal que se esconde na cidade,

Will Smith como o pai determinado a fazer de suas filhas
Serena e Venus Williams multi-campeãs do tenis

Tommy Lee Jones e Robert De Niro se envolvem em muita confusão
para dar um golpe no seguro em Vigaristas em Hollywood

Fotos: Divulgação

um policial (Robbie Amell) e sua
irmã (a anglo-brasileira Kaya
Scodelario) precisarão se unir a
um grupo de pessoas para sobre-
viver. O diretor Johannes Roberts
revelou que esta nova adaptação
será "muito mais fiel aos jogos" e
terá um "clima forte de terror".

A BABÁ: O CHAMADO
DAS SOMBRAS é um filme de
terror russo inspirado em uma
antiga lenda do folclore eslavo
sobre um ser sobrenatural que
tem a aparência de uma mulher
deformada e feroz que cuida da
filha recém-nascida de uma fa-
mília. O diretor Svyatoslav Pod-

gaevsky tem experiência em cau-
sar sustos, como provou em seus
trabalhos anteriores que passa-
ram por aqui,como "A Sereia -
Lago dos Mortos" e "A Noiva".

CLIFFORD - O GIGANTE
CÃO VERMELHO é uma diver-
tida aventura familiar que mis-
tura live-action com animação.
História de Emily (Darby Camp),
uma garotinha que ganha um ca-
chorrinho vermelho chamado
Clifford e leva um susto quando,
da noite para o dia,o bichinho cres-
ce e se torna um cão gigante, cau-
sando muitas e divertidas confu-
sões pelas ruas de Nova York.
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

FALECIMENTOS

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

TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura 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 Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------

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

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

VENDE-SE carro Corolla 2005,
gasolina, super econômico, ma-
nual, completo, impecável. Tra-
tar  pe lo  ce lu lar  (19)  9 .9705-
5588. Valor: R$ 22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE 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.
------------------------------------------

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288

com Tadeu.

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em vendas,
paco te  o f f i ce  e
referências – tra-
balho de segun-
da a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

LINEAR ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME torna público
que recebeu da SEDEMA - Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente de Piracicaba de forma concomitante a
Licença Prévia e Instalação Nº 2021 – 150146, para a ativi-
dade de fabricação de esquadrias de metal, localizado na
Av. Pasteur, nº 252, bairro Areião, município de Piracicaba.

SR. DORIVAL STRABELI faleceu
ontem, nesta cidade, contava 74
anos, filho dos finados Sr. Benedito
Strabeli e da Sra. Eva Stefani Stra-
beli, era casado com a Sra. Apare-
cida Bellao Strabeli; deixa os filhos:
Zuleide Bellao Strabeli dos Santos;
Aldoberto Bellao Strabeli, casado
com a Sra. Isabela Cruvinel Strabeli;
Cristiana Bellao Strabeli e Reinaldo
Bellao Strabeli, casado com a Sra.
Marta Lucia Sobrinho. Deixa ir-
mãos, netos, cunhados, sobri-
nhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório do Cemitério Muni-
cipal de Charqueada/SP, para a re-
ferida necrópole em jazigo da famí-
lia. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA TERESA SANZALO-
NE RODRIGUES faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 78 anos, fi-
lha dos finados Sr. Domingos San-
zalone e da Sra. Maria de Lourdes
Rosa, era casada com o Sr. Osval-
do Rodrigues, deixa os filhos:  Val-
dir Aparecido Rodrigues, casado
com a Sra. Angela Maria da Silva
Rodrigues; Benedito Aparecido Ro-
drigues, casado com a Sra. Maria
Santana Rodrigues; Mario Luis Ro-
drigues, casado com a Sra. Maria
de Fátima e Maria de Fátima Rodri-
gues Massias, casada com o Sr.
João Batista Massias. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 11h00 do Velório
Municipal de Rio das Pedras – SP,
para o Cemitério Municipal de Mom-
buca - SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JANDIRA DE LIMA GODOY
faleceu anteontem, na cidade de
Pirassununga/SP, contava 89
anos, filha dos finados Sr. Basilio
de Lima Godoy e da Sra. Maria
Conti, era viúva do Sr. Antenor
dos Santos; deixa os filhos: Joe-
nes Ivani dos Santos, casado
com a Sra. Nara Falcão dos San-
tos; Marlene dos Santos; Sirlene
dos Santos Martins; Joel dos San-
tos; Marcilene dos Santos Ramos,
casada com o Sr. Sergio Ramos e
Noel Moraes, casado com o Sra.
Angela Cotrin Moraes. Deixa ne-
tos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 15h00 da sala 01 do Ve-
lório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MANOEL TELES faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 74
anos, filho dos finados Sr. Anto-
nio Teles e da Sra. Francisca Ca-
laça Vieira, era casado com a
Sra. Eurides Mascarenhas Teles;
deixa os filhos: Jefferson Mas-
carenhas Teles, casado com a
Sra. Emilene Neli Moyses Zilio;
Marcel Mascarenhas Teles e Lu-
cas Mascarenhas Teles. Deixa
netos, bisnetos, irmãos, cunha-
dos, sobrinhos, demais familia-
res e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 17h00 da sala 02 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida ne-
crópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ELZA VALENTIMMUZZO
PAGNAN faleceu anteontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 77 anos
de idade e era viúva do Sr. Geraldo
Pagnan. Era filha do Sr. Osório Va-
lentimmuzzo e da Sra. Luzia Sega-
la Valentimmuzzo, ambos falecidos.
Deixa o filho: Jose Silvestre Pag-
nan casado com Daniele Apareci-
da da Silva Pagnan. Deixa ainda 2
netas e demais parentes. O seu se-
pultamento deu-se ontem as 15:00
hs, saindo a urna mortuária do Ve-
lório da Saudade - Sala 05, para
o Cemitério da Saudade, onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. FRANCISCO GOZZER fale-
ceu ontem na cidade de Piracica-
ba, aos 83 anos de idade e era
casado com a Sra. Maria José
Penaquione Gozzer. Era filho do
Sr. Erminio Gozzer e da Sra. Ma-
ria Valentina Azzi Gozzer, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Rober-
to Carlos Gozzer casado com Eli-
sete, Neusa Aparecida Gozzer
Cordeiro casada com Valter, Mar-

lene Gozzer e Beatriz Gozzer.
Deixa netos. O seu corpo foi trans-
ladado em auto fúnebre para a ci-
dade de Rio das Pedras e o seu
sepultamento dar-se-á hoje as
10:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Rio das Pe-
dras, seguindo para o Cemiterio
Municipal naquela localidade, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. NELSON RODRIGUES FARIA
faleceu ontem na cidade de Piraci-
caba, aos 83 anos de idade e era
casado com a Sra. Méri Lolita Mar-
tins Faria. Era filho do Sr. Izaltino
Faria e da Sra. Djanira Rodrigues,
falecidos. Deixa o filho: Ricardo
Martins Faria casado com Marta
Celia de Castro Faria e Nelson Ro-
drigues Faria Junior, falecido. O seu
sepultamento dar-se-á hoje as
15:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Standard do Cemiterio
Parque da Ressurreição, para a
referida necropole, onde será inu-
mado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

FALECIMENTOS



A13
A Tribuna Piracicabana
Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

Está publicação custou R$ 613,60 aos cofres público
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