
A deputada Professora Bebel
(PT), virtualmente, reuniu-se
com o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP)

BEBEL QUER NOMEAÇAO DE CONCURSADOS
e cobra nomeação de concur-
sados. O presidente eleito Ri-
cardo Mair Anafe anuncia que
chamamento vai começar. A4
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O vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL), o secretário Adolpho Quei-
roz (PL), titular da Semac, quin-
ta (02), no programa do Mario

TÍTULO ESPECIAL PARA ROBERTO CABRINI
Luiz, na Educadora, anuncian-
do o título de Cidadão Piracica-
banus Preaclarus ao jornalista
piracicabano Roberto Cabrini.

O vice-presidente do Diretório
Municipal do Partido Comu-
nista do Brasil (PCdoB), Fran-
cys Almeida, em frente à sede

OUSADIA: PRÉ-CANDIDATO AO GOVERNO
estadual da legenda em São
Paulo, onde foi protocolar sua
pré-candidatura ao Governo
do Estado de São Paulo. A15

INDIGNAÇÃO — I
A live do prefeito Luciano Al-

meida anunciando o veto aos PLs
153 e 154 causou indignação na
categoria. Servidores comentaram
ontem que a atitude é desumana e
de desvalorização dos servidores
que tanto trabalham no enfrenta-
mento da pandemia do Covid-19.

INDIGNAÇÃO — II
Os servidores públicos já fo-

ram prejudicados pela lei do presi-
dente Jair Bolsonaro, que proibiu
a recomposição salarial das per-
das inflacionárias em 2020 e 2021,
em pleno período pandêmico.

INDIGNAÇÃO — III
Todos os servidores estão

trabalhando no enfrentamento
da pandemia desde o ano passa-
do, sendo que muitos foram con-
taminados pelo vírus e alguns até
sofrendo com a reinfecção. Tudo
isso levou a grandes perdas sala-
riais no momento que mais preci-
sava para o tratamento da saú-
de.  Além de óbitos de servidores.

INDIGNAÇÃO — IV
Com os vetos do prefeito Lu-

ciano Almeida (DEM) a esses PLs,
aprovados pelos vereadores, fica a
pergunta: essa não seria a melhor
forma de começar a valorizar o
servidor? É que todos os paga-
mentos (salários, abonos e gra-
tificações) estão previstos no or-
çamento 2021... Com este e idoso
e cansado Capiau fica a dúvida.

ALEX
O deputado estadual Alex de

Madureira (PSD) deverá, na ja-
nela a se abrir, tomar outro
rumo partidário que não o Par-
tido Social Democrático, cujo Di-
retório Municipal é presidido pelo

Edição: 20 Páginas

ex-deputado estadual e pastor
Dilmo dos Santos. O parlamen-
tar está conversando em várias
áreas, legendas diversas, entre o
MDB, o Podemos e o PL. Ques-
tão de calendário para definição.

MOBILIDADE
A Prefeitura, por meio da

Secretaria de Mobilidade Urba-
na, Trânsito e Transportes (Se-
muttran), realizou entre os dias
24/11 e 01/12/2021, serviços de
reforço de sinalizações horizon-
tal (solo) e vertical (placas), per-
correndo 74 vias (ruas e aveni-
das) de 30 bairros. O serviço
garante maior segurança e flui-
dez do trânsito. Isso é ótimo.

FEDERAÇÃO — I
A bancada do PSB na Câ-

mara dos Deputados aprovou
a proposta de criação de uma
federação partidária junto com
o PCdoB e PT. A proposta rece-
beu 24 votos favoráveis e ape-
nas um contrário, durante reu-
nião dos deputados federais
com o presidente nacional do
partido, Carlos Siqueira, reali-
zada na última quarta-feira (1°).
Cinco deputados se ausentaram.

FEDERAÇÃO — II
Entre os parlamentares pre-

sentes, estavam o líder do PSB na
Câmara, Danilo Cabral (PE); o lí-
der da Oposição, Alessandro Mo-
lon (RJ); e o líder da Minoria,
Marcelo Freixo (RJ). A decisão
da bancada será submetida ago-
ra à apreciação dos presidentes
dos diretórios estaduais e depois
o diretório nacional para decidir.

NOMEAÇÃO — I
Marilda Soares, recém-nome-

ada para o cargo em comissão de
Assessor de Projetos Especiais na
secretária de Educação, é uma
antiga conhecida de Carlos Beltra-
me, atual secretário de Governo.

NOMEAÇÃO — II
Antes de atuar na chefia

de gabinete da ex-vereadora
Nancy Thame, Marilda foi por
muito tempo assessora de Bel-
trame, quando ele ocupou o
cargo de Secretário do Traba-
lho e Renda na extinta Semtre.

Projeto Luz & Arte:
Papai Noel chega hoje
Chegada de helicóptero, no campo União Porto, Rua do Porto,
hoje, às 17h; objetivo da Prefeitura e Acipi é animar o fim de ano

A chegada do Papai Noel de
helicóptero neste sábado (4), às
17h, no campo de Futebol União
Porto, na Rua do Porto, será um
dos atrativos da 13ª edição do pro-
jeto Luz & Arte, que segue até dia
23 de dezembro. O evento, realiza-

do pela Prefeitura e Acipi (Associ-
ação Comercial e Industrial de Pi-
racicaba), tem como objetivos ofe-
recer atrações culturais gratuitas
à população, incentivar o turismo
no município e fomentar as ven-
das de Natal do comércio local.

ORQUESTRA — Tam-
bém hoje, a Orquestra Educa-
cional fará apresentação, às
17h30, no barracão 17 do En-
genho Central .  Às 18h,  no
mesmo local ,  acontecerá a
a b e r t u r a  o f i c i a l  d o  L u z  &

Arte, com o acendimento da
iluminação especial nos prin-
cipais pontos turísticos da ci-
dade. Importante destacar que
para acessar o Engenho Cen-
tral será necessário apresentar
o comprovante de vacinação.

A chegada do Papai Noel é um dos eventos mais aguardados pela população
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Libertação dos escravos: um processo ainda não terminado
Armando A.

dos Santos

Tanto a Princesa
Isabel como seu
esposo, o Conde

d´Eu, eram declara-
damente abolicionis-
tas; os filhos do casal,
ainda meninos, brin-
cavam em Petrópolis
redigindo um jornalzinho aboli-
cionista. A Princesa estava des-
de muito jovem decidida a fazer
tudo o que a Constituição Impe-
rial lhe permitisse fazer, para eli-
minar a vergonhosa chaga da es-
cravidão. Mas ela era, também,
muito realista e sabia que esse
passo não poderia ser precipita-
do, e precisava ser preparado
com os devidos cuidados, para
evitar que o remédio não fizes-
se mais mal que a doença.

De fato, a Princesa conhe-
cia bem a situação dos negros
no Brasil e, com profundo sen-
so de realidade, queria para eles
o melhor. O melhor, no caso,
não seria uma libertação açoda-
da, mas uma libertação que fos-
se preparada cuidadosamente e
que, depois, fosse acompanha-
da de medidas adequadas para
a inserção condigna dos liber-
tos na sociedade brasileira. Com
muita lucidez, a Princesa se co-
locava diante de um problema
muito sério: qual seria o “day
after” dos negros, uma vez li-
bertados do cativeiro? Habitua-
dos a muitos séculos de escra-
vidão, primeiro no continente
africano de origem, depois no
Novo Mundo, o que lhes acon-
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teceria se de repente se
vissem livres e respon-
sáveis pelos seus atos,
mas tendo que prover
por sua própria inicia-
tiva ao suprimento de
suas necessidades?
Como se daria a adap-
tação à vida livre, de
quem carregava consi-
go o peso atávico de

uma tão prolongada servidão,
ainda mais no contexto de uma
sociedade que conservaria costu-
mes e critérios profundamente
impregnados da mentalidade es-
cravagista? Como fazer a eman-
cipação total dos escravos, sem
prolongar sua triste condição de
dependência e subserviência dis-
farçada sob as aparências de uma
liberdade meramente pro forma?

Todo esse conjunto de ques-
tões a Princesa tinha bem presen-
te em seu espírito, e em função dele
procurava adequar sua estratégia
política. O mesmo, aliás, fazia seu
pai, o Imperador. A opção imperi-
al pela emancipação por etapas se
adequava a essa estratégia. Primei-
ro, a proibição do tráfico negreiro,
em 1850, quando a Princesa era
ainda menina de 4 anos; depois, a
Lei do Ventre Livre (sancionada
pela Princesa em 1871); algum
tempo depois, a Lei dos Sexagená-
rios (sancionada pelo Imperador
em 1885); e, por fim, a Lei Áurea,
que, num clima de grande entusi-
asmo popular, aboliu definitiva-
mente a escravidão no Brasil.
Quando, no dia 13 de maio de
1888, a Princesa assinou a Lei
Áurea, os escravos afinal liberta-
dos constituíam apenas uma mi-

noria dos afrodescendentes. So-
mente 16% dos descendentes de
escravos aqui trazidos pelo tráfico
negreiro, durante mais de 300
anos, ainda eram escravos naque-
le momento. 84% já estavam eman-
cipados, ou em virtude das leis
abolicionistas anteriormente pro-
mulgadas, ou por efeito do tra-
balho emancipador lento, mas
constante, benemérito e bem su-
cedido, das tradicionais Irman-
dades de Nossa Senhora do Ro-
sário dos Homens Pretos, presen-
tes e atuantes em todo o Brasil (e
inclusive aqui em Piracicaba).

Uma das táticas desenvolvi-
das pela Princesa para facilitar a
integração condigna e justa dos
antigos escravos na dinâmica
social e econômica do Brasil foi
o incentivo ao ensino profissio-
nalizante, novidade que um sa-
cerdote e educador chamado Gi-
ovanni Bosco, lançara alguns anos
antes em Turim, no Norte da
Itália, e que a Princesa desejou
logo pôr em prática no Brasil.

A Princesa tinha uma visão
muito “avançada” para sua épo-
ca. Compreendeu que somente a
formação profissionalizante pode-
ria ser adequada para assegurar,

aos libertos do cativeiro, uma
adequada inserção na sociedade
brasileira. E escreveu ao sacer-
dote de Turim (que hoje venera-
mos como São João Bosco), pe-
dindo que mandasse missioná-
rios para o Brasil e oferecendo-se
para ajudar. Houve uma troca
de cartas entre o santo piemon-
tês e a princesa brasileira. Aten-
dendo ao pedido de D. Isabel, São
João Bosco enviou, em 1881, os
missionários Salesianos que ini-
ciaram seu trabalho em Niterói,
depois na cidade de São Paulo,
em Mato Grosso, em Minas Ge-
rais e muitos outros locais.

O golpe militar de 15 de no-
vembro de 1889, entretanto, im-
pediu a concretização desse pla-
no grandioso. O projeto emanci-
pador da Princesa foi interrom-
pido e ficou sem realização.  Não
é justo acusar a Princesa de se ter
desinteressado da sorte dos ex-
escravos, como também não é jus-
to acusá-la pela lentidão com que,
no Brasil, foi sendo gradualmen-
te abolida a escravidão. Na ver-
dade, ela fez tudo quanto estava
ao seu alcance e, mesmo sabendo
que arriscava sua coroa, não re-
cuou diante do sacrifício final.

———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filo-
sofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da Histó-
ria e dos Institutos
Históricos e Geográfi-
cos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Outra vez Dezembro?
Cuidado!

promissos inevitáveis
sejam quitados de for-
ma tranqüila. Viajar,
passear, presentear ló-
gico é algo maravilho-
so, principalmente em
dezembro, onde o sen-
timento de festa nos
envolve incessantemen-
te, porém, fazer tudo
isso achando que janei-
ro nunca irá chegar é

um verdadeiro suicídio, a não ser
que você seja um privilegiado pe-
las notas de cem, ainda assim cor-
re riscos, pois quantos ricassos tor-
naram-se parte integrante da po-
breza brasileira ou retornaram
para ela, por imprudência finan-
ceira? Quantos? Por isso dezem-
bro outra vez chegou, cuidado!

Nossa vida deve ser aprovei-
tada ao máximo, com o maior
gozo possível, entretanto, sempre
planejada, prevendo o que pode-
rá ocorrer mais adiante. E é exa-
tamente essa falha que ocorre na
vida de grande parte dos brasi-
leiros, podem até planejar seus ca-
minhos, no entanto somente até
novembro, pois em dezembro dá-
lhes então um verdadeiro branco
em suas cabeças e a irresponsabi-
lidade toma-lhes a frente, arran-
cando de seus bolsos até o último
centavo, para que encontrem o
novo ano na mesma situação crí-
tica e tradicional de sempre, de-
vendo ou prestes a entrar no mais
escuro dos vermelhos. Reflita;
“Viver bem o presente é porta se-
gura para o sucesso futuro”.

Mais um dezembro chegou,
esta aí bem junto conosco, esta-
mos vivendo-o, mas lembre-se
muita prudência e planejamento.
Um mês que antes era esperado
de forma minuciosa, hoje mal dá
tempo para detalhes, preparações
natalinas ou gastos planejados de
final de ano, a sua chegada é ve-
loz. Todavia, o mesmo é sempre
sinônimo de festa, então se pre-
pare rapidamente, planeje da me-
lhor forma suas finanças porque
novamente dezembro chegou.

———
Douglas S. Nogueira, Téc-
nico de Planejamento da
Manutenção; Blog: www.
douglassnogueira.blogspot.
com; e-mail: douglas_s
nogueira@yahoo.com.br

Douglas S. Nogueira

Outra vez dezem-
 bro?! O que
acontece? Pare-

ce que foi ontem em
que as luzes de natal
piscavam incessante-
mente pelas ruas da
cidade, comemorando
a chegada do tradici-
onal mês de dezembro.

Nova e surpreendentemen-
te estamos aí, no mês 12 às vés-
peras da chegada do papai
Noel, prontos a deixarmos para
trás mais um repentino ano.

A correria novamente está
armada, os bolsos ameaçados por
motivo dos inúmeros presentes
que serão entregues, funcionári-
os do comércio doando-se ao má-
ximo para suprirem as necessi-
dades das pessoas, que parecem
saírem de suas casas ao mesmo
tempo somente em dezembro.
Mas em meio a toda essa euforia
é preciso tomarmos muita pre-
caução em relação as finanças.

Como sabemos é o mês do
dissídio (aumento de remunera-
ção obrigatório, em comércio, in-
dústria e prestadoras de servi-
ço) do décimo terceiro salário,
das férias e em certas empresas
do PLR. ou PPL (participação nos
lucros), mas nem por isso deve-
mos extrapolar com os recursos
financeiros, pois aí vai um aler-
ta; dinheiro não aceita desaforo,
vem com muito esforço e se vai
com facilidade impressionante.

Outra vez dezembro?! Che-
gou a hora de descansar, via-
jar, rever familiares e amigos
distantes, o momento de con-
fraternização está aí e de cui-
dados financeiros também.

Não há como negar, de-
zembro por mais rápido que
chegue, é realmente emocio-
nante, o clima natalino, de fim
de ano, parece penetrar mal
educadamente em nosso interi-
or, sem avisar ou pedir licença.

As férias escolares batem na
porta dos estudantes, as do tra-
balho nas dos milhões de cola-
boradores de empresas espalha-
dos por todo canto, esse é dezem-
bro que outra vez chegou. O lito-
ral de braços abertos prepara seu
terreno para recepcionar os inú-
meros turistas, as crianças com
olhos e corações ansiosos vislum-
bram a chegada do bom velhi-
nho, chegou outra vez dezembro.

Na verdade, temos que pla-
nejar como iremos atuar no fim
de ano em relação a gastos, para
que começando janeiro, os com-
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A vida em sua plenitude
Antonio Lara

Quando falar
mos em buro-
cracia, geral-

mente nos vem à cabe-
ça de forma pratica-
mente imediata, a idéia
(noção) de dificuldades
formais, desnecessári-
as, impostas as situa-
ções que poderiam ser resolvidas
de maneira mais simples. Ela se-
ria, por conseguinte, o elemento
de travamento e limitação daqui-
lo que se quer, precisa e deve fa-
zer superestimando o formal em
detrimento do prático – levando
em consideração apenas princípi-
os normativos – sem realismo
concreto e pragmático. Não que a
formalidade seja um mal em si
mesmo, contudo, ao ser empre-
gada com desmedido preciosismo,
impede o bom prosseguimento de
qualquer empreitada ou ação hu-
mana. Se estendermos isso à vida
em sua amplitude, natureza, di-
nâmica, iremos nos deparar com
um grande arsenal burocrático,
capaz de emperrar e rudimentali-
zar as realizações interpessoais,
nos mais variados aspectos asso-
ciados a elas; o emocional é um
bom exemplo. Isso provoca, em
larga escala, a hierarquização dos
afetos e de seus tutores, como
num típico de dialética do senhor
e do escravo. O que significa isso?
As pessoas se prendem a restri-
ções, como vinculadas as idéias
de exclusividade, domínio, usu-
fruto, cuja conseqüência imedi-
ata é o embrutecimento da afe-
tividade.  Porém, é possível ar-
gumentar, de certo modo, que
na ausência do burocratismo o
caos impera, provocando desor-
dem, confusão e ineficiência.

  No campo emocional, o caso
do matrimônio se destaca: duas
pessoas estabelecem vínculos de
convivência. Então, deveria haver

TTTTToda relaçãooda relaçãooda relaçãooda relaçãooda relação
humana, nahumana, nahumana, nahumana, nahumana, na
sua essência,sua essência,sua essência,sua essência,sua essência,
sempre se baseiasempre se baseiasempre se baseiasempre se baseiasempre se baseia
em interesses,em interesses,em interesses,em interesses,em interesses,
portanto, nuncaportanto, nuncaportanto, nuncaportanto, nuncaportanto, nunca
é gratuita!é gratuita!é gratuita!é gratuita!é gratuita!

verdadeiro equilíbrio de
forças, cada conjugue
exercendo, com preci-
são, o seu papel, sem ex-
cessos ou supressões. O
problema é que toda e
qualquer relação huma-
na, sempre e incondicio-
nalmente, é uma relação
de poder. Casando, o
campo de ação se res-

tringe: uma única mulher para um
único homem, pelo menos em ver-

são conservadora. Contudo, esque-
cemos da convivência sob o mesmo
teto – dos desgastes provocados por
ela; geralmente culpamos o tempo
-, das provocações, das intimida-
ções, das cobranças. Nesse caso, o
burocrático esta em nos limitarmos
a “viver quase a mercê do outro”,
num tipo de prisão formal. Não que
o casamento seja ruim, é que as pes-
soas são profundamente pessoas,
isto é, não é possível domesticar os
instintos humanos, apenas escon-
dendo das convenções sociais.
Achar que assinar um pedaço de
papel (a sentença), com algumas
testemunhas (os espectadores), na
presença de um juiz (o algoz), é su-
ficiente para sermos felizes é, no
mínimo, ingenuidade. Os envol-
vimentos amorosos carecem de li-
berdade, espontaneidade, fluidez,
sem obrigação da convivência. Mas
é preciso que se destaque: toda
relação humana, na sua essên-
cia, sempre se baseia em interes-
ses, portanto, nunca é gratuita!

———
Antonio Lara, articulista;
alprocol_harum@hotmail.com

rante acesso da popu-
lação a medicamentos
e vacinas registrados
pelo órgão sanitário
responsável, de ma-
neira mais eficiente.

O surgimento da
variante Ômicron na
África do Sul foi pa-
recido com quando a
var iante  Del ta  fo i

detectada na Índia. E vejam
que contraditório: a Índia pos-
sui a maior fábrica de vacinas
no mundo e não garante vaci-
nas para o povo indiano.

O que preocupa na variante
Ômicron é que ela possui mui-
tas mutações, o que não signifi-
ca que seja a mais grave. Na co-
munidade onde ela foi detectada,
rapidamente se tornou a varian-
te dominante, o que também não
significa que ela será dominan-
te no mundo inteiro, em locais
com vacinação mais avançada.

É possível que a Ômicron seja
resistente às vacinas atuais? É
possível. É provável? Não. É mui-
to provável que as vacinas con-
tinuem nos protegendo com re-
lação a gravidade da doença.

Ainda não temos 100% de
certeza, mas é muito provável,
que estar imunizado com as
vacinas que temos pode não
ser suficiente para impedir a
infecção dessa nova variante
mas pode ser suficiente para
impedir casos mais graves.

É um alerta para o mundo.
Os governos que liberaram o
uso de máscaras e estimulam a
aglomerações deveriam ter
mais responsabilidade e rever
essas posições. Não é hora de
relaxar, é hora de vacinar.

———
A l e x a n d r e  P a d i l h a ,
médico, professor uni-
versitário e deputado
federal (PT-SP)

Alexandre Padilha

Tenho dito há al-
gum tempo, e não
tenho dúvidas

sobre isso, que irão
surgir variantes da
Covid-19 resistentes às
vacinas que o mundo
está aplicando. Se isso
acontecer daqui uma
semana, um mês ou 10 anos, nin-
guém pode dizer. Mas, infelizmen-
te, o mundo trabalha para que
isso surja o mais rápido possível.

Por mais que a ciência tenha
desenvolvido em pouco tempo va-
cinas eficazes contra a Covid-19, o
mercado e a ganância pelo lucro
aliada a incapacidade de governos,
sobretudo das nações mais ricas,
não fazem com que essas vacinas
cheguem o mais rápido possível no
braço de toda população mundial.

Apenas 6% da população,
cerca de 1,2 bilhão de pessoas,
do continente africano está to-
talmente vacinada. Ou seja, en-
quanto sobram vacinas em pa-
íses com movimento anti-vaci-
na, sobretudo na Europa e
EUA, na África a situação é in-
versa, onde tem gente que quer
se vacinar mas falta vacina.

Assim também ocorre no
Brasil que, embora tenhamos
avançado na cobertura vacinal
graças a tradição do nosso Pro-
grama Nacional de Imunização
(PNI) e do SUS, apesar de Bol-
sonaro, nós ainda não estamos
vacinando crianças, que na mi-
nha avaliação é um erro e preci-
samos pressionar a Agência
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) para que conclua o
mais rápido possível a avaliação
porque vários países já as estão
vacinando. E não vacinamos
globalmente os adolescentes.

Só se supera pandemias
ofertando mecanismos de pro-
teção à população e acelerando
a vacinação. Apresentei um Pro-
jeto de Lei (PL 5067/20) que cria
o Conselho Gestor do Programa
Nacional de Imunizações e ga-
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Variante Ômicron:
o que temos que fazer

Ainda pela madrugada, se-
guíamos em caravana,
 com os nossos amigos es-

pirituais da Colônia Manto da
Luz e em missão socorrista. O
Mentor em diálogo, informa que
é preciso ampliarmos nossa com-
preensão, quanto ao intercâmbio
entre os vários Mundos. Na Casa
de nosso Pai há muitas mora-
das. O planeta Terra não é o úni-
co planeta habitado no contexto
Universal. O Universo é infinito.
Há existência de vida em todos
os recantos do Cosmo. Em todos
os planetas há seres provenien-
tes de muitos outros Mundos,
tanto quanto numa cidade. É
assim segue o progresso intelec-
tual ou moral. Alguns Espíritos
vieram trazer para a Terra seus
conhecimentos entre todos os
povos. Os benfeitores também
são criaturas de Deus em evolu-
ção rumo à perfeição. Cada Ser é
importante na vida da Terra,
desde tempos imemoriais. Nos-
sa hereditariedade revela por
milênios seguidos que integra-
dos à Natureza, não mais ado-
eceremos, eis aí a solução para
a saúde integral. Mas tenha-
mos sempre a mentalidade do
Bem. Cada um é importante no
Universo, contribuindo segun-
do sua capacidade. Que cada
ser humano possa conscienti-
zar-se dessa realidade, resinifi-
cando e respeitando, as opções
de cada um e considerando que
não cai uma folha de uma ár-
vore sem que Deus o consinta.

Já no Lar terreno, em re-
flexão, após suas considera-
ções, notei que se aproxima-
vam outros espíritos Superio-
res, encarregados da Justiça
Divina, subordinados apenas
a Jesus Cristo, que é o Divino
Governador planetário. A con-
tribuição de cada um obedece
a um planejamento superior,
traçado, no caso da Terra, por

A compreensão da
unicidade é mentalidade

socorrista Universal
Jesus Cristo, que, por sua vez,
segue parâmetros traçados
por outros Espíritos que Lhe
são Superiores. Todos os seres
aprendem. É preciso abrirmos
a mente para essa noção, sob
pena de deixarmos de intera-
gir com o Eu Superior. Intera-
gindo, ensinamos e aprende-
mos, damos e recebemos ener-
gia, crescemos espiritualmente.

Amados e queridos leitores,
a compreensão da unicidade é
mentalidade socorrista e irman-
dade Universal entre os seres de
todos os graus de evolução es-
piritual, e, se não é possível mu-
darmos o mundo, mudemos
nossa própria vida. E assim, fi-
nalizamos estas linhas maravi-
lhosas com mais reflexões com
Allan Kardec – “Para crer-se em
Deus, basta que se lance o olhar
sobre as obras da Criação. O
Universo existe, logo, tem uma
causa. Duvidar da existência de
Deus é negar que todo o efeito
tem uma causa e avançar que o
nada pôde fazer alguma coisa”,
“Os que desejam tudo conhecer
de uma ciência devem necessa-
riamente ler tudo o que se ache
escrito sobre a matéria, ou, pelo
menos, o que haja de principal,
não se limitando a um único au-
tor” e “Todo sentimento que ele-
va o homem acima da natureza
animal denota predominância
do Espírito sobre a matéria e o
aproxima da perfeição”. Seus
hábitos na virtude ao encontro
de sua força interior. Descanse
o corpo para que a Alma siga
em missão para o amanhã. Fe-
liz daquele que desistiu de mu-
dar os outros e começou a utili-
zar este precioso Tempo, lapi-
dando a si mesmo. Que as ener-
gias se renovem e o melhor acon-
teça. E com a amada, estimada
e querida Alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.
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Festa das Nações será
no Engenho em 2022
Barjas Negri

AFesta das Na-
ções de Piracica-
 ba teve início

em 1984, no Lar Fran-
ciscano de Menores.
Era a administração
do prefeito Adilson
Maluf, tendo como pri-
meira presidente do
Fundo Social de Solidariedade,
Rosa Maria Bologna Maluf. Foi
um sucesso, com grande públi-
co, participação de dezenas de
voluntários e um cardápio de
qualidade oferecido pelas entida-
des. Cada entidade ofereceu comi-
das típicas do país que represen-
tava já naquela primeira edição.

Cada prefeito que administrou
a cidade deu o melhor para ga-
rantir seu sucesso, envolvendo ser-
vidores públicos e o patrocínio de
muitas empresas. A receita líqui-
da da Festa sempre foi distribuída
às entidades assistenciais, na pro-
porção de sua participação. Um
bom recurso que as auxilia, e mui-
to, na cobertura das despesas do
ano todo. Por se tratar de ativi-
dade social, os piracicabanos
abraçaram a ideia, porque além
da diversão, da boa comida, aju-
dam as entidades assistenciais.

Nos anos 90, a Festa foi
transferida para o Engenho Cen-
tral, que com mais espaço e es-
trutura, passou a receber mais
instituições, mais público, mais
voluntários. As organizações fi-
lantrópicas ampliaram os recur-
sos arrecadados. Criou-se um
jogo de “ganha-ganha”: as entida-
des que atendem milhares de pes-
soas vulneráveis conseguem recei-
ta e o público desfruta da culiná-
ria nacional e internacional com
pratos típicos e muita cultura.

Na nossa primeira gestão à
frente da Prefeitura, planejamos e
desenvolvemos melhorias na in-
fraestrutura do Engenho Central,
com a implantação do calçamento
intertravado em mais de 20 mil
m2, reforma e adaptação dos sa-
nitários, melhoria da rede de ilu-
minação e uso de um número
maior de barracões. As entidades
puderam ampliar suas cozinhas e
cresceu significativamente a pre-
sença de público. Ao mesmo tem-
po, mais e mais voluntários se dis-
puseram a colaborar. O público
mínimo era de 60 mil pessoas/ano,
chegando a 100 mil nas últimas
edições da Festa. E que Festa!

Quem lá esteve pode tomar
chope alemão, comer quibe ára-
be, tomar saque japonês ou soju
coreano, apreciar a lasanha itali-
ana, comer paella espanhola, sa-
borear o bolinho ou a bacalhoada
portuguesa, hamburger norte-
americano, costelão gaúcho, cre-
pe francês ou a feijoada bem bra-
sileira. Misturado a esses sabo-
res, o público ainda podia assistir
shows, prestigiar as jovens “rai-
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nhas” em danças típicas
e apreciar as belezas
do Engenho Central.

Quem mais atuou
na organização da Fes-
ta das Nações foi San-
dra Bonsi Negri, presi-
dente do Fundo Social
de Solidariedade por
12 anos. Ela sempre
teve ajuda de todas as

secretarias e, principalmente, dos
servidores públicos. Ao longo de
2015, o evento passou a contar
com o importante apoio da As-
sociação Cultural da Festa das
Nações de Piracicaba (Fenapi).
Destaco aqui o decisivo envolvi-
mento do vice-prefeito José An-
tônio de Godoy, no processo de
sua criação, o que possibilitou a
conquista de recursos adicionais
incentivados pela Lei Rouanet.

Em 2020, por conta da pan-
demia da Covid-19, a Festa não se
realizou e o mesmo aconteceu nes-
te ano. Prevaleceram as exigênci-
as sanitárias em favor da vida.
Após muitos comentários de que a
Festa das Nações poderia não ser
realizada em 2022, a Prefeitura de
Piracicaba anunciou uma nova
edição no ano que vem, para alívio
das entidades. Esperamos que a
atual administração garanta real-
mente todo o apoio necessário para
a sua realização, mantendo o seu
glamour e sua função social.

A preocupação das entidades
eram comentários desencontrados
sobre a ocupação dos nobres espa-
ços dos barracões do Engenho Cen-
tral, principalmente para acomodar
órgãos administrativos da Prefei-
tura. A Secretaria de Esportes (Se-
lam) já foi transferida para o Enge-
nho. Temos notícias de que o acer-
vo da Pinacoteca Miguel Dutra e
até mesmo a Biblioteca Ricardo Fer-
raz poderão ir para o Engenho.

Como essa ocupação ainda
está na fase de projetos, a atual
administração garantiu que a 37ª
edição da Festa das Nações ocor-
rerá no Engenho. Tenho certeza
de que todas as entidades assis-
tenciais estão contentes com a de-
cisão, porque poderão continuar
prestando excelentes serviços para
quem mais precisa, mas dependem
dos recursos arrecadados duran-
te a Festa para sobreviver e se man-
terem ativas. Não é demais aler-
tar para a necessidade da conti-
nuidade no Engenho das próxi-
mas edições da Festa das Nações.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba

"Fora da caridade, não há
salvação" (Allan Kardec)

Duvido que você não se
 sensibilize com as ima-
gens de nossos irmãos

revirando lixeiras para comer.
Duvido que você assistiu impassí-
vel as cenas que viralizaram, nesta
semana, do menino Gabriel, de 12
anos, revirando o lixão e feliz por
encontrar uma árvore de Natal.

RESSIGNIFICAR
Verbo que nunca esteve

tão na moda. Alguns dirão
que o motivo é a crise econô-
mica, outros que a humanida-
de está evoluindo moralmente
ou ainda ambos os casos.

Explico que ressignificar
significa a ação de atribuir um
novo significado a algo ou al-
guém. Ressalto que ressignifi-
car é urgente e fundamental.

RESSIGNIFICAR X
DESCARTAR
A viralização das imagens do

menino com a árvore de Natal no
lixão reacendeu o debate: por que
não doar peças novas ou em bom
estado? Por que não ressignifi-
car? Por que não planejar ações
criativas e solidárias que contem-
plem doadores e necessitados?

CRIATIVIDADE E
SOLIDARIEDADE
Momentos de incertezas nos

ensinam que o melhor remédio
para o mundo é a solidariedade.
A cada nova instabilidade, assis-

timos as pessoas se reunindo em
ações criativas e solidárias para
comprar alimentos, itens de higie-
ne e vestuário para as famílias em
vulnerabilidade social. São vo-
luntários realizando atendimen-
tos telefônicos para prestar apoio
emocional, grupos religiosos in-
tensificando suas orações e en-
tre várias outras iniciativas.

A CORRENTE DO BEM
Recentemente um grupo de

amigos se uniu com a intenção
de realizar ações criativas e soli-
dárias conectando voluntários,
entidades filantrópicas, doado-
res, empresas, líderes comunitá-
rios e famílias vulneráveis. São
todos elos da Corrente do Bem.

AÇÕES
As primeiras ações realiza-

das foram as feiras solidárias com
trocas de livros por alimentos.

Recebemos doações de livros
e de móveis de escritório e, assim,
realizamos as duas feiras que acon-
teceram nas cafeterias Paris e Mó
Café. Ao todo, foram arrecadados
mais de 400 quilos de alimentos
que se transformaram em refei-
ções prontas (marmitas) ou foram
doados integralmente  para as fa-
mílias em vulnerabilidades social
das comunidades de Piracicaba.

MAIS AÇÕES
Diversas outras ações criati-

vas e solidárias foram realizadas

e agora a mais recente integrará o
CAPHIV (Centro de Apoio aos Por-
tadores de HIV/AIDS e Hepatites
Virais); o Sesi Mário Dedini; a
Administração Municipal; a Secre-
taria de Cultura; a Ordem dos
Advogados do Brasil de Piracica-
ba; a Câmara dos Dirigentes Lo-
jistas de Piracicaba; a Associação
Comercial e Industrial de Piraci-
caba; o Espaço Sow; a ASSCOPER
(Associação de Condomínios Re-
sidenciais e Comerciais de Piraci-
caba e Região); o Bar Dolores Hou-
se; o Mó Café; a Centro de Treina-
mento Inantojuvenil - CETI; a Cen-
tro de Treinamento Jovens Reve-
lações - CTJR; a Vó Eugênia –
Casa de Bolos, o Bar Brejaria; o
Clube Atlético Piracicabano; o
Bar do João; o Teatro São José;
o Empório Santa Helena; o Clube
Coronel Barbosa; a M2 propa-
ganda e marketing; o Instituto
Mix; e diversos condomínios re-
sidenciais em nossa cidade.

A AÇÃO SOLIDÁRIA
ARRECADARÁ
PANETONES PARA
DISTRIBUIÇÃO EM
COMUNIDADES
Panetones do Bem - espalhan-

do amor com doçura é o nome da
campanha e todos os parceiros atu-
arão conjuntamente na arrecada-
ção de panetones e trabalharão
unidos para realizar a distribuição
nas comunidades de Piracicaba.

INOVAÇÃO
A inovação ficará por con-

ta dos parceiros SESI Mário De-
dini e Secretaria de Municipal
de Cultura que realizarão exi-
bições musicais no dia 14 de
dezembro no Teatro do Sesi. A
entrada para a apresentação
será 1 panetone por expectador.

A campanha foi iniciada
nesta semana e terminará em
15 de dezembro. Todos os co-

laboradores citados acima
são pontos de coleta.

Algumas surpresas ain-
da estão sendo planejadas
pelos organizadores da Cam-
panha e serão divulgadas no
transcorrer da campanha.

POR QUÊ PARTICIPAR?
O chamado para a autor-

responsabilidade é a nossa
principal bandeira e, na prá-
tica significa ouvirmos nosso
chamado interior para exer-
cermos a nossa responsabili-
dade diante dos fatos que
acontecem ao nosso redor.

PROMOVER
CONEXÕES É O
NOSSO PRINCIPAL
DIFERENCIAL
Todos os agentes poderão

acompanhar as doações nas co-
munidades. O 'Grupo de Ami-
gos Natal das Crianças' que já
vem atuando há 2 anos distri-
buindo balas na carreata do
Papai Noel e da Mamãe Noel
irá conduzir as doações e ga-
nhará o reforço de distribuir
além das balas,  também dos
Panetones. A carreata sairá do
às 08:30 da rua da Liberdade,
n° 205 - bairro Monte Cristo.

Ufaaaa! Viu só quantos
elos desta transformação?

União, criatividade, soli-
dariedade, boa vontade, de-
terminação... São tantos ad-
jetivos entre os envolvidos,
não é mesmo? E nós não po-
demos parar. Precisamos avan-
çar e impor a realidade que
queremos, reduzindo a nossa
brutal desigualdade social.

Participe com a gente, faça
parte desta Corrente do Bem!

———
Carolina Angelelli é
a presidente do PDT
de Piracicaba
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Abono Fundeb foi aprovado! Nossa
luta por valorização salarial continua

Professora Bebel

AAssembleia Le-
gislativa apro-
 vou na noite de

1º de dezembro o Pro-
jeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 37/
2021, de autoria do
governador, que insti-
tui o Abono Fundeb, a
ser pago de imediato a professo-
res, diretores, supervisores de
ensino, dirigentes, enfim, todo os
integrantes do quadro do magis-
tério da rede estadual de ensino.

O valor a ser pago, ainda em
dezembro, representa um alívio
bem-vindo, embora momentâneo,
para mais de 200 mil integrantes
da nossa categoria, submetidos a
um brutal arrocho salarial nos úl-
timos anos. Estudos da seção do
DIEESE na APEOESP indicam que
seria possível um reajuste linear
em torno de 6% para toda a cate-
goria, incluindo aposentados.

Além disso, é preciso enfati-
zar que 70% das verbas do Fun-
deb (Fundo Nacional de Desen-

volvimento da Educa-
ção Básica e Valoriza-
ção dos Profissionais
da Educação) são de-
vidas aos profissionais
da educação, não são
uma concessão, uma
dádiva do governo. E
também que o Fundeb
permanente foi um
conquista da nossa

luta, da qual a APEOESP partici-
pou desde o primeiro momento.

Tenho o orgulho de afirmar
que nosso mandato parlamentar
teve um papel fundamental nessa
conquista. No segundo semestre
de 2019, lançamos na ALESP o Fó-
rum pelo Fundeb permanente, a
partir do qual desenvolvemos a
luta até a aprovação do novo Fun-
do, em junho de 2020, e sua regu-
lamentação, em dezembro daque-
le ano, juntamente com a CNTE e
demais entidades da educação.

Na tramitação do PLC 37, lu-
tamos para que fosse possível reali-
zar um debate qualificado e apre-
sentei emendas para incluir os apo-
sentados, os funcionários da esco-

las, os profissionais da Fundação
Paula Souza (escolas técnicas). En-
tretanto, o governo deixou vencer
os prazos nas comissões e remeteu
o projeto diretamente para votação
em plenário, sem audiência públi-
ca ou discussões nas comissões.

Claro, nós, da bancada do
Partido dos Trabalhadores, vo-
tamos a favor do abono. La-
mentavelmente,  porém, as
emendas foram rejeitadas em
bloco. Reafirmo também que as
verbas do Fundeb não deveriam
ser destinadas a abono e sim a
uma política salarial justa para
todos os profissionais da edu-
cação, da ativa e aposentados.

Nossa luta, portanto, con-
tinua. Já oficiamos ao secretá-
rio da Educação para que esse
abono seja incorporado. De
imediato, precisamos de um re-
ajuste de 29.25% para que te-
nhamos a equiparação de nos-
sos salários ao piso nacional, na
perspectiva do cumprimento da
meta 17 do Plano Nacional e do
Plano Estadual de Educação, ou
seja, salários equivalentes aos
dos demais profissionais com
formação de nível superior.

A valorização dos profissio-
nais da educação precisa ser prio-
ridade. Juntamente com condi-
ções de trabalho, gestão democrá-
tica e outras medidas, essa valori-
zação é fundamental para que pos-
samos assegurar educação públi-
ca de qualidade para os filhos e
filhas da classe trabalhadora.

———
Professora Bebel, de-
putada estadual pelo
P T ,  p r e s i d e n t a  d a
Apeoesp, líder da ban-
cada na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo

O paradoxo da escolha
500gr 1kg, nacional,
argentino, italiano,
francês... São tantas as
opções que, essa varie-
dade, ao invés de ser
algo supostamente be-
néfico, gera frustração.

Nos acostumamos
tanto em poder ter es-
colhas que, hoje, não
sabemos o que fazer

com elas. Não é raro sentirmos
saudades daquela única compa-
nhia telefônica que tinha um ser
humano do outro lado da linha
para nos atender. Tudo era me-
lhor quando era ruim, porque tí-
nhamos a expectativa da mudan-
ça. Eis o paradoxo da escolha!

Escolher requer responsabi-
lidade, porque cada opção tem
suas consequências. Nossas vi-
das melhoraram ou pioraram
nos últimos anos pelas decisões
que tomamos? Ninguém é defi-
nitivo, porque a cada dia que acor-
damos, temos a liberdade de es-
colher e de decidir como será o
nosso dia. Portanto, somos a con-
sequência das nossas escolhas.

Não há mal algum em errar.
O erro pode acontecer por várias
causas e tem muitas origens que
até são capazes de justifica-lo.
Porém, a mesma autonomia que
temos para escolher se saímos

Pedro Kawai

Por que será que as
pessoas são ou
estão insatisfei-

tas? Fui pesquisar al-
gumas das possíveis
causas que pudessem
justificar qual é a ra-
zão, o gatilho que dis-
para a tomada de uma
decisão visando à mudança.

Hoje, com a grande diversi-
dade de escolha que temos, seja
na hora de comprar um smar-
tphone, um carro, ou um sim-
ples molho de tomate, nos depa-
ramos com a indecisão, com a
insegurança. E isso ocorre por-
que nos habituamos a ter pa-
drões elevados. Posso explicar:

O molho de tomate, por exem-
plo. Ainda criança, quando minha
mãe me pedia para comprar uma
lata de molho de tomate, no mer-
cadinho do bairro, não tinha dú-
vida, porque só havia o molho e o
extrato de tomate. Hoje, diante da
prateleira de um hipermercado, me
sinto paralisado, tomado por uma
incômoda indecisão, porque tenho
à minha frente, várias marcas,
molhos com semente, sem semen-
te, com poupa, sem poupa, orgâ-
nico, com pedaços picados, com
tomates inteiros, com 200gr,
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de casa com uma camisa de
manga curta ou longa, também
podemos ter para tomar nossas
decisões sobre o estilo de vida
que queremos ter e o modelo de
cidade na qual queremos viver.

Sejamos francos: o governo
de Piracicaba não decolou. An-
tes mesmo de completar seu pri-
meiro aniversário, sofreu impor-
tantes baixas, tomou decisões
equivocadas, dividiu a socieda-
de, limitou o diálogo e se tor-
nou, talvez, uma incógnita, o tal
modelo inovador de administra-
ção municipal. Mas e a tecnolo-
gia? E a modernidade? E a ges-
tão ágil e conectada? Pois é, e aí?

Toda a frustração que se evi-
dencia no funcionalismo, no se-
tor empresarial, no comércio,
nas instituições sociais, no meio
cultural, esportivo e nas lide-
ranças comunitárias decorre de
uma escolha equivocada, prova-
velmente, em razão do parado-
xo da escolha, daquela pratelei-
ra repleta de molhos de tomate.

Contudo, como temos a extra-

ordinária capacidade de regenera-
ção, de superação e de transfor-
mar adversidades em oportunida-
des, acreditamos que é possível
mudar. Mudar a visão que se tem
da cidade, mudar o grau de im-
portância que se dá a uma insti-
tuição social, a um hospital, a um
observatório, a uma pinacoteca, a
uma biblioteca, a projetos esporti-
vos, aos animais, às ruas e aveni-
das, aos parques etc. Todo ser hu-
mano é capaz de se superar, de
melhorar como pessoa, de apren-
der uma profissão e de deixar o
bom legado. Basta querer!

Escolher mal também nos faz
crescer, nos ensina a valorizar e a
reconhecer a importância do que
tínhamos, do que perdemos, do
que deixamos escapar. Alguns
aprendem com os erros e isso é
evolução. Outros, por sua vez,
são capazes de cometer novos
erros para justificar os anterio-
res, em um círculo vicioso de de-
sacertos. Porém, sabe-se que o
tempo é o senhor da razão e que
até mesmo a escolha errada é
melhor do que não ter escolha.

———
Pedro Kawai, verea-
dor pelo PSDB em Pi-
racicaba, membro do
Parlamento Metropoli-
tano de Piracicaba

Foto tirada no Ginásio Mu-
nicipal de Piracicaba no ano
de 1956, quando o mesmo
ainda estava em construção
e não havia recebido a de-
nominação de Ginásio Wal-
demar Blatkauskas. Na
foto, o radialista Arthêmio
de Mello, Ivete D’Abronzo

RAINHA
Rontani e Julieta Meira
D’Abronzo. A senhora Ivete
concedia entrevista à PRD-
6 (Rádio Difusora) como
porta-voz oficial dos Jogos
do Obelisco daquele ano,
sendo escolhida rainha
pela cidade de Piracicaba.
(Edson Rontani Júnior).

Arquivo
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Artistas recebem premiação no
Teatro do Engenho, domingo
Conforme Elson de Belém, a premiação nasceu com o propósito de estimular
os trabalhos dos gestores, produtores e empresários da classe artística

Violência (X) –
Crimes Digitais

crimes frequentes nesse contex-
to. Seus autores creem estar pro-
tegidos por um terminal de com-
putador. No início era assim. Os
tempos trouxeram ferramentas
de investigação poderosas e
mais de 95% dos crimes digi-
tais são resolvidos pelas dele-
gacias da internet, chegando ao
endereço onde se iniciou o ato.

Tais criminosos necessitam
exibir seus “feitos” em blogs de
maneira sórdida e doentia. Cor-
pos de mulheres decepados ou
vídeos pedófilos são frequentes.
Deve-se denunciá-los no site
http://www.safernet.org.br/.

Evite o acesso constante
ao conteúdo, pois seu IP fica
registrado, dificultando a
investigação e lhe colocan-
do como suspeita de se fa-
vorecer do conteúdo.

isso tem visivelmente aumenta-
do a cada ano) a mulher desvin-
culou amor de sexo. A decorrên-
cia disso é que cada vez mais
mulheres encontram satisfação
no sexo sem compromisso. É
apenas um exemplo para se con-
trapor à sua afirmação. Amor e
sexo sempre foram mais vincu-
lados para mulheres que para
homens, mas isso está se rede-
senhando com a globalização.

Mas uma coisa me chama a
atenção: homens só podem fa-
zer isso se encontrarem mulhe-
res que aceitem essa condição de
objeto sexual. Talvez seus crité-
rios de avaliação precisem ser
revistos. Mas se suas conclusões
surgiram de experiências inicia-
das virtualmente, outros elemen-
tos entram em jogo. As pessoas
têm buscado relações fugazes, e
encontros do mundo virtual
são mais difíceis de consolidar.

Aviolência se apresenta em
diferentes graus e formas.
 É multifacetada e é intrín-

seca ao contexto em que emerge.
A sociedade moderna, glo-

balizada, nos permite observar
nuances curiosas da violência
que vemos diariamente em cer-
tos telejornais. Como o compor-
tamento do homem se modifica
de acordo com seu contexto, é
extremamente relevante conside-
rar o mundo virtual como um
terreno fértil para um tipo espe-
cífico de violência, o da exposi-
ção. Isso é tão sério que existe a
Delegacia de Internet, assim
como sites que trabalham em
parceria com a Polícia Federal
para desvendar crimes digitais e
enquadrar seus autores.

Pedofilia, xenofobia, homo-
fobia, racismo, entre outros são

Pelas queixas de ou-
tras mulheres e também
por experiência própria
percebo que os homens es-
tão brincando com nossos
sentimentos. Mentem, des-
fazem, descartam. A mu-
lher é unicamente um ob-
jeto sexual e isto me deixa
muito frustrada. Por que
acontece isso com eles?

Fabiana

Acho sua afirmação perigo-
sa. Por mais veraz que ela pare-
ça, a generalização inevitavel-
mente conduz ao erro. Isso deve
ser observado, mesmo que se
confirme em diversos casos.

Ainda na mesma linha, com
a mudança de paradigmas soci-
ais dos últimos 40 anos e com
tantas transformações sociais, a
mulher não se satisfaz mais sen-
do “Amélia”. Em alguns casos (e

INTERATIVO
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O evento para entrega do Prê-
mio Pirarazzi de Cultura - 1ª edi-
ção, de reconhecimento aos faze-
dores de arte e cultura em Piraci-
caba acontece domingo (5), às
18h, no Teatro Erotides de Cam-
pos, no Engenho Central, com di-
versas atrações artísticas. A ide-
alização é do artista cênico, radi-
alista e colunista de jornal Elson
de Belém. A entrada é gratuita.

Conforme Belém, a premia-
ção nasceu com o propósito de es-
timular os trabalhos dos gesto-
res, produtores e empresários da
classe artística. "O insight deste
prêmio surgiu quando eu apre-
sentava em 2012 o programa de
rádio Cultsocial, pela Rádio Pira.
Eu tentava dar visibilidade aos
artistas, dos mais variados seg-
mentos, com as entrevistas que eu
fazia. A arte é fundamental para a
sociedade e temos trabalhos im-
pecáveis realizados pelos artistas
da cidade, então, nada mais jus-
to que reconhecer isso e fomentar
a produção local", comenta.

A apresentação do evento
ficou sob a responsabilidade
de Danilo Telles e Mariana
Meneghinni. As atrações con-
firmadas são Evinha do Forró
& banda e LabellyAskovit.

A deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) se reuniu
virtualmente com o presidente
eleito do TJ/SP, Ricardo Mair
Anafe, para tratar da nomea-
ção para as vagas no interior,
do cargo de escrevente técnico
judiciário. A reunião aconteceu
na tarde desta última quinta
(02) e foi resultado do Reque-
rimento de Informação 950,
protocolado pela parlamentar
na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, dirigido
ao Tribunal de Justiça, em que
cobra a nomeação dos aprova-
dos no concurso do Tribunal.

Da reunião participaram
também três candidatos que
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Bebel se reúne com
presidente do TJSP
e cobra nomeação

A reunião com o novo presidente do TJ foi online e também contou
com a participação de aprovados no concurso de escrevente

Divulgação

aguardam nomeação (Guilher-
me, de Franca; Matiele, de Pi-
rangi e Nandara, de Araçatuba).
Todos eles aprovados em concur-
so no ano de 2018.  Bebel desta-
cou que, apesar de o Tribunal
ainda possuir vagas em aberto e
aquele concurso vencer somente
em 2022, foi aberto novo concur-
so, prejudicando os aprovados
das mais diversas regiões do In-
terior do Estado de São Paulo.

No entanto, na reunião, o
presidente eleito do TJ afirmou
que vai haver nomeação, come-
çando já no final de fevereiro do
ano que vem, no máximo no iní-
cio de março, mas não adiantou
quantos cargos serão providos.

PREMIADOS – Os fazedo-
res de arte e cultura a serem pre-
miados no dia 5 de dezembro, e
suas respectivas áreas, são: Mar-
cos Godoy e Barbosa Neto (apre-
sentador), Felipe Nunes (ator),
Rafaela Arthuso (atriz), Douglas
Neves (cantor), Aninha Barros e
Pa Moreno (cantora), Evair Sousa
(contador de história), Fernanda
Ferreira e Marcio Felicio (coreó-
grafo), Larissa Mori (DJ), Leo
Bueno &Julio Cesar (duplas serta-
neja), Mamma Mia – AllegroVoca-
le (espetáculo), Tiago Rochetto (fo-
tógrafo), Casa do Hip Hop (insti-
tuição cultural), Mundo Multicor
– Composição de Dunga e Luis
Henrique, com interpretação de
Aninha Barros no álbum Neguinha
(música), Arte no Largo (projetos
Culturais) e Elis Justi (radialista).

HOMENAGEM - A primei-
ra edição do Prêmio Pirarazzi de
Cultura tem como homenageada
a escritora e contadora de histó-
rias Carmelina Toledo Piza. "A
Carmelina é referência literária
em Piracicaba. Ela muda vidas
através das histórias e isso faz
diferença na nossa sociedade,
tornando nosso meio muito mais
humano", diz Elson de Belém.

São parceiros do Prêmio Pi-

Divulgação

Elson de Belém, idealizador do projeto

rarazzi de Cultura - 1ª edição: Se-
mac (Secretaria Municipal da
Ação Cultural), Portal Nova 15
Rádio e TV, A Tribuna Piracica-
bana, Rádio Metropolitana, TV

Ativa de Piracicaba, Engenho da
Notícia – Comunicação Integra-
da, Eco Promoções e Eventos e
Dona Mara Geleias. A produção
cultural é de Cirilo Brancaleone.

BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br

CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.

Use até 200 toques. Sigilo absoluto.

“A Psicanálise é, em essência, uma cura
pelo amor”. (Sigmund Freud)

CITAÇÃO!
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Conselho com as inscrições para sociedade civil até dia 16
O Conselho Municipal do Ido-

so (CMI) está com inscrições aber-
tas até dia 16/12 para representan-
tes da sociedade civil que queiram
participar do Conselho no biênio
2022/2024. Os interessados de-
vem realizar a inscrição na Casa
dos Conselhos, localizada na
rua Joaquim André, 895, Pau-
lista, no horário das 08h30 às
11h30 e das 13h30 às 16h30, de
segunda a sexta-feira. A eleição será
realizada no dia 20/12/2021, das
14h às 16h30, na Estação do
Idoso, rua Dr. João Conceição,
659 - Paulista. O edital com de-
talhes foi publicado no Diário
Oficial do Município de 01/12.

Poderão candidatar-se mai-
ores de 18 anos, residentes e do-
miciliados em Piracicaba/SP, em
pleno gozo dos direitos políticos,
com questões inerentes às finali-
dades do CMI, devendo todos

eles representar instituições, as-
sociações, organizações não go-
vernamentais, movimentos soci-
ais, entidades terapêuticas, uni-
versidades públicas ou particu-
lares, sendo por elas indicados.

Os candidatos serão eleitos
pelos votos das entidades de de-
fesa, de atendimento dos direi-
tos do idoso, movimentos e or-
ganizações populares, reunidas
em Assembleia, com sede ou atu-
ação no município de Piracicaba.

No ato da inscrição, a enti-
dade deve apresentar nomes
para titular e suplente e tam-
bém do delegado que votará no
pleito e todos devem apresen-
tar os seguintes documentos:
carta/ofício de indicação da
entidade que representa, a ficha
de indicação e cópias do RG, CPF
e comprovante de residência.

O CMI é composto por 16

membros, sendo 08 membros re-
presentantes da Sociedade Civil e
08 membros representantes do
Poder Público. Na eleição, as va-
gas serão preenchidas respeitan-
do as seguintes categorias: um re-
presentante e respectivo suplente
da sociedade civil de Conselho
Municipal de Piracicaba; um re-
presentante e respectivo suplente
de instituição de longa permanên-
cia para idosos, com inscrição no
Conselho Municipal do Idoso; dois
representantes e respectivos su-
plentes dos Estabelecimentos de
Ensino Superior de Piracicaba que
promovam pesquisas e serviços à
Terceira Idade; um representante
e respectivo suplente usuário de
Associações, Grupos Civis de Ter-
ceira Idade devidamente compro-
vado; dois representantes e respec-
tivos suplentes de Associações,
Grupos Civis de Terceira Idade

devidamente constituídos; um re-
presentante e respectivo suplen-
te de Grupo de Apoio à Terceira
Idade e familiares de caráter in-
formativo, social, e emocional.

O Conselho Municipal do Ido-
so, conforme está escrito no edital
de eleição é um “importante ins-
trumento democrático de discus-
são, deliberação e formação da
política social de proteção do ido-
so, a partir da corresponsabilida-
de dos Poderes Públicos e da Soci-
edade Civil, para efetivação de seus
direitos sociais e para atendimen-
to dos anseios desta parcela da
população, através da proposição
de politicas básicas de educação,
saúde, recreação, esporte, cultu-
ra, lazer, profissionalização e ou-
tros, assegurando-se, em todos
eles, o tratamento com dignida-
de, respeito, liberdade, convivên-
cia familiar e comunitária.”

CHARGE
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Instituto Afropira faz domingo
evento gratuito em Piracicaba
Ação acontece no domingo (5) no bairro Jardim Oriente; Evento também
lançará parceria de atividades semanais no bairro; apoio da ETC Produtora

Valorizar e espalhar a cul-
tura afro-brasileira. Esse é o ob-
jetivo do evento “Afropira nos
Bairros” que acontece no do-
mingo (5), das 14h às 18h, ao
lado do Case do bairro Jardim
Oriente, em Piracicaba (SP).

Realizado pelo próprio Insti-
tuto Afropira e pela ETC Produto-
ra, o evento gratuito trará aos mo-
radores uma tarde repleta de ati-
vidades, com oficinas de música,
de samba rock, capoeira, macule-
lê, poesia popular, artesanato e
uma roda de conversa sobre esti-
lização de cabelos étnicos/afros.

Todo o público que estiver no
local, também poderá prestigiar
o espetáculo “Meu Brasil Brasi-
leiro” e exposições de artigos
afros. Corte de cabelo artístico
gratuito, trancistas e uma área
de alimentação são mais umas
das opções durante o evento.

O Instituto usa a ação, tam-

Roberto Ferreira

Aula Maculelê

bém como forma de divulgar a
parceria da Associação dos Mora-
dores do Jardim Oriente e Altos-
do Serra Verde com o Afropira
que, a partir do dia 19 de janeiro
de 2022, oferecerá no bairro ativi-
dades todas as quartas-feiras, das
19h às 21h, como: Capoeira; Dan-
ça Afro; Música (Bloco Afropira).

A entrada no evento é gra-
tuita, mas é obrigatório o uso de
máscaras e a apresentação do car-
tão de vacinação contra a Covid-
19. O evento conta com a parceria
do Sesc Piracicaba e, para mais
informações, é só acessar oFace-
book do Instituto (https://
www.facebook.com/afropira).

AFROPIRA — O Afropira é
um coletivo que tem como objeti-
vo promover a cultura afro-bra-
sileira na cidade de Piracicaba.
Tudo começou em 2013, quando
a cantora Elaine Teotonio e o
Mestre de capoeira Marcos Fari-

as, deram os primeiros passos
para a realização do eventoAfro-
pira, junto a outros grupose cole-
tivos da cidade, levando à sete
comunidades de Piracicaba o que
mais tarde se tornou um festival
no Parque do Engenho Central.

Hoje como Instituto, o Afropira é
composto pela cantora e produ-
tora Elaine Teotonio, o Mestre de
Capoeira Marcos Farias, artesã
Erica Lima, cabelereira Isabel Fa-
rias, o professor de samba rock
Jean Bastos e o poeta Julio Rocha.

Piracicaba ganha sua pri-
meira emissora de rádio com jor-
nalismo 24 horas, em frequência
modulada, a partir de 6 de de-
zembro. Sintonizada no 99.5 do
dial, a Jovem Pan News FM en-
tra em operação por iniciativa do
empresário Lourenço Jorge
Tayar, também diretor da rádio
Onda Livre FM. “Além de re-
transmitir parte da programação
nacional da Jovem Pan News, a
99.5 vai oferecer jornalismo local
e regional com qualidade e agili-
dade, com uma equipe de profis-
sionais experientes”, afirma.

A nova emissora, que substi-
tui a rádio Jovem Pan News Pira-
cicaba 910, recebeu investimentos
expressivos em tecnologia para le-
var melhor qualidade de som e
ganhar abrangência. “Adquirimos
uma torre com 75 metros de altu-
ra e novos transmissores, instala-
dos no Capim Fino, o que permiti-
rá à nossa programação chegar
a aproximadamente 30 municí-
pios da região”, destaca Tayar.

A chegada da Jovem Pan
News Piracicaba 99.5 é, segundo
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Piracicaba ganha sua
primeira rádio FM
com jornalismo 24h

Tayar, a consolidação de um pro-
jeto que começou em 2008, com
a aquisição da então Onda Livre
AM que, posteriormente, viria a
se tornar Jovem Pan News Pira-
cicaba 910. “Sempre tivemos a in-
tenção de ter uma emissora FM
com jornalismo forte e de pres-
tação de serviços, capaz de aten-
der às necessidades dos ouvin-
tes da cidade e região. O rádio é
um veículo que se fortalece dia a
dia, inclusive com o avanço da
tecnologia digital. O mercado
anunciante aguardava por essa
oportunidade e estamos prontos
para superar as expectativas. Será
um enorme sucesso”, afirma.

A programação local, atual-
mente transmitida pela Jovem
Pan News Piracicaba 910, migra-
rá para a FM, porém com nova
roupagem e algumas mudanças
de horário. “Estamos trabalhan-
do na remodelação e adequação
da programação que irá para a
nova emissora. Teremos novida-
des que serão apresentadas gra-
dativamente ao mercado e aos
ouvintes”, completa Tayar.

André MendonçaAndré MendonçaAndré MendonçaAndré MendonçaAndré Mendonça
é conhecido poré conhecido poré conhecido poré conhecido poré conhecido por
se cercar dese cercar dese cercar dese cercar dese cercar de
pessoaspessoaspessoaspessoaspessoas
evangélicas emevangélicas emevangélicas emevangélicas emevangélicas em
detrimento às dedetrimento às dedetrimento às dedetrimento às dedetrimento às de
outras religiõesoutras religiõesoutras religiõesoutras religiõesoutras religiões
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O STF e as religiões
de matriz africana

Ronaldo Almeida

Aquele sendo
escolhido pelo
 Presidente da

República, aquele
"terrivelmente evan-
gélico", vai assumir
a vaga do ex-Minis-
tro Marco Aurélio
Mello no STF. André
Mendonça, como pastor é co-
nhecido por defender pautas
ultra-conservadoras em defe-
sa da família, pátria e tradi-
ção, contrário aos movimentos
que defendem os LBGTQIs, os
negros e, por diversas vezes,
se mostrou contrário as pau-
tas defendidas por feministas.

As religiões de matriz afri-
cana, a Umbanda e o Candom-
blé, por exemplo, são conside-
radas por André Mendonça
como seitas atrasadas, primiti-
vas, praticadas por pessoas sem
cultura e que não trazem a ver-
dadeira palavra de Deus".

Atuou fortemente como che-
fia da Advocacia Geral da União,
depois passou muito rapidamen-
te pelo Ministério da Justiça.

Por onde passa, André
Mendonça é conhecido por se
cercar de pessoas evangélicas
em detrimento às de outras re-
ligiões e de promover de for-
ma obrigatória a realização de
cultos evangélicos diários.

Chegou a usar a lei de se-
gurança nacional, herança da
ditadura militar para proces-
sar vários jornalistas, e pro-
fessores universitários por
criticarem o presidente da re-
pública. Chegou a produzir
um dossiê sobre a atuação de
579 professores e policiais iden-
tificados como antifascistas.

Boa parte da sociedade civil,
até evangélicos mais liberais e po-
líticos do Congresso Nacional já
alertaram para o perigo de An-
dré Mendonça no STF e do risco
que ele representa para a liber-
dade de culto no nosso País.

No Candomblé,
por exemplo, André
Mendonça já se ma-
nifestou publicamen-
te ser contrário ao sa-
crifício de animais.

Vivemos tempos
difíceis? Vivemos! E
André Mendonça no
STF é um retrocesso
e uma ameaça à li-

berdade no nosso país.

Em nenhum lugar como
em um Tribunal que é o topo
da pirâmide do Poder Judiciá-
rio, a independência é tão es-
sencial, agora imagine só, um
novo ministro do STF dizendo:
"Agradeço aos Orixás! É um
passo para um homem e um
salto para o povo de terreiro."
A reação seria a mesma? Mas,
não é isso que vai acontecer.

É preciso que o povo de
santo, o povo de matriz africa-
na se organize, o ódio, o pre-
conceito, a violência por discri-
minação religiosa saiu do "ar-
mário", hoje, por conta a apo-
logia a violência praticada pelo
representante maior da repú-
blica, as pessoas se acham com
poder para destilar, praticar
não somente hostilização, mas,
muita violência de fato, é mais
que urgente uma Frente Naci-
onal de Terreiros que possa de
verdade parar essa tentativa de
exterminar quem cultua os seus
guias, encantados e Orixás.

Axé para quem é de Axé!
Axé para todo o mundo Axé!
———
R o n a l d o  A l m e i d a
Sango, religioso de
matriz africana

A nova diretoria da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) -
8ª Subsecção Piracicaba receberá
Voto de Congratulações após a
votação ocorrida no dia 25 de no-
vembro de 2021. De autoria do
vereador Pedro Kawai (PSDB), o
requerimento 1045/2021 foi
aprovado na 49ª reunião ordiná-
ria de 2021, nesta quinta-feira (2).

A homenagem será entre-
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Nova diretoria da OAB Piracicaba
receberá voto de congratulações

gue na pessoa da atual presi-
dente da OAB Piracicaba, Fer-
nanda Dal Picolo, do vice-presi-
dente, Guilherme Mônaco de
Mello, secretário-geral Silas
Gonçalves Mariano, secretário-
adjunto Luciano Alves Lima e
tesoureira Ligia Fernandes Mar-
ques. E também à diretoria ante-
rior na pessoa do ex-Presidente,
Jeferson Luiz Lopes Goularte.
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OAB - SP exclui advogado devido à prática de racismo
Pela primeira vez na his-

tória da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil seção São Paulo
(OAB SP), um advogado per-
deu seu registro na entidade
devido à prática de injúria ra-
cial. A decisão foi proferida
durante a 2481ª Sessão Ordi-
nária do Conselho Secional, em
julgamento de processo disci-

plinar que tramitava no Tribu-
nal de Ética e Disciplina (TED).

Para a diretoria e membros
da OAB SP, a medida demonstra
total desaprovação por atos de ra-
cismo e abre precedente para fu-
turas ocorrências que podem ser
registradas no TED. O voto pela
exclusão, apresentado pelo presi-
dente da Comissão de Igualdade

Racial e Conselheiro Secional, Ro-
bson de Oliveira, foi acompanha-
do pela maioria dos conselheiros.

Segundo Oliveira, para que
seja possível a eliminação do ra-
cismo no país, condutas como a
praticada pelo representado de-
vem ser reconhecidas como con-
trárias à lei. “O Conselho da Or-
dem dos Advogados do Brasil é

órgão de caráter decisório, ex-
pressão de liderança, balizador
não apenas das práticas da advo-
cacia, como também das condu-
tas em sociedade. A nossa respon-
sabilidade, como conselheiros é,
portanto, muito grande e o nosso
compromisso com a eliminação
do racismo deve ser incondicio-
nal”, diz ele, em trecho do voto.

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba, por iniciativa do vere-
ador Pedro Kawai (PSDB), na
manhã desta sexta-feira (3), ho-
menageou a Casa PEU com a en-
trega da moção de aplausos 241/
2021 pelos 80 anos de fundação
da empresa, referência na distri-
buição de materiais elétricos, au-
tomação e serviços e que também
tem filial em Limeira (SP).

Renata Amalfi Clementi rece-
beu a honraria da Câmara em
nome da organização familiar, que
na sua terceira geração mantém
vivos os ideais de seu avô, Pedro
Clementi, o Peu. "Fico feliz e honra-
da", sintetizou a diretora, que tam-
bém enalteceu o nome de seus pais e
o outro avô, Matheus Amalfi.

Pedro Kawai destacou o re-
conhecimento da Câmara, em
nome de todos os vereadores, na
aprovação unânime da honraria,
o que consolida o sentimento da
população perante um grupo em-
presarial de tradição e bons ser-
viços prestados à população.

No teor da moção, o verea-
dor registra que a Casa PEU é
referência na distribuição de ma-
teriais elétricos, automação e ser-
viços e que, com a solidez e a ex-
periência adquiridas ao longo
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Câmara enaltece empresa referência no segmento elétrico há 80 anos

Moção do vereador Pedro Kawai destaca a trajetória da Casa PEU,
especializada em materiais elétricos, automação e serviços

Guilherme Leite

dos anos, desde 1941, prioriza a
qualidade dos produtos, atendi-
mento diferenciado e serviços
atrelados a tecnologia de ponta,
visando à produtividade como
resultado final para seus clientes.

"A empresa está sempre ali-
nhada às novas tecnologias e ten-
dências, possui fortes e sólidas
parcerias com os fabricantes das
melhores marcas do mercado e li-
nhas de produtos completas em
seu portfólio, atuando dentro dos
mais elevados padrões de atendi-
mento, oferecendo consultoria téc-
nica e especializada em todas as
suas unidades de negócios, vi-
sando à agilidade e qualidade ao
cliente por meio de seus canais
de atendimento, televendas e lo-
jas físicas", destaca Kawai.

O parlamentar ressalta tam-
bém que o foco da Casa PEU é aten-
der às necessidades e expectativas
de seus clientes, sempre próxima e
pronta a ouvir, reavaliar e evoluir.
"Inovar está no DNA da PEU, pois
trabalha sempre com tecnologia de
ponta, oferece produtos e serviços
de qualidade e contribui para a
evolução do negócio de seus clien-
tes. Com um portfólio completo de
produtos e serviços, entrega ao cli-
ente excelentes resultados, que ge-

ram produtividade e redução de
custos operacionais. E possui pro-
fissionais altamente capacitados,
homologados pelos fabricantes lí-
deres de mercado e prontos a
atender às necessidades de cada
cliente", ratifica o vereador.

MEMÓRIAS - Ao comple-
tar 80 anos, a PEU marca a his-
tória do mercado de distribuição
elétrica no Brasil e, com isso, os
desejos de compartilhar momen-
tos inesquecíveis e inovações im-
portantes durante sua trajetória,

transmitir conhecimento e garan-
tir que a história da empresa se
perpetue de geração em geração.
"Unidos em torno dos sonhos de
seu fundador, Pedro Clementi,
reconhecemos o empenho e a de-
dicação de todos que trabalharam
para tornar reais as conquistas
da empresa. Pessoas que constro-
em e deixam um legado de em-
preendedorismo, exemplo e pai-
xão pelo que fazem inspiram
outras a continuarem escreven-
do essa história de sucesso."
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Vereador quer informações
sobre o Carnaval 2022

O requerimento 1044/21, de
autoria do vereador Fabrício Po-
lezi (Patriota), que solicita infor-
mações ao Executivo a respeito da
posição oficial sobre a realização
do carnaval de 2022, foi aprovado
durante a 49ª reunião ordinária,
realizada nesta quinta-feira (2).

De acordo Polezi, ele rece-
beu vários questionamentos dos
munícipes piracicabanos sobre
a possível realização do carna-
val de 2022. "Deixo que não te-
nho oposição a realização de tal
evento, mesmo não sendo o seu
tipo de entretenimento costu-
meiro, mas deixo claro que sou
radicalmente contra o uso de
dinheiro público para a sua rea-

lização", afirma o parlamentar
no texto da propositura.

Desta forma, Polezi quer sa-
ber qual é o posicionamento ofi-
cial da prefeitura sobre a reali-
zação do carnaval em 2022 em
Piracicaba, se será disponibiliza-
do algum tipo de recurso, estru-
tura, equipamentos, disponibili-
zação de via publica ou até mes-
mo dinheiro público para a rea-
lização ou promoção de eventos
relacionados ao carnaval e, se
sim, detalhar. Quer saber tam-
bém se alguma instituição, em-
presa, entidade,  pessoa física ou
jurídica, receberá algum dinhei-
ro público em virtude do carna-
val de 2022 e, se sim, detalhar.
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Requerimento reforça pedido
para reforma de berçário

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) protocolou o requeri-
mento 1048/2021, aprovado
nesta quinta-feira (2), durante
a 49ª reunião ordinária da Câ-
mara Municipal de Piracicaba,
que reforça o pedido para refor-
ma do berçário e solário da Es-
cola Municipal Professora Ma-
ria de Lourdes Silva Viccino, lo-
calizada na rua Alberto Ramos,
55, no bairro Jardim São Paulo.

No texto da propositura, o
parlamentar destaca que, em 2 de
julho, protocolou a indicação
2898, na qual já solicita a reforma
do berçário e solário. Em visita à
unidade escolar, Kawai constatou
a necessidade deste investimento

e que, até o presente momento, não
foi executada a manutenção. “O
piso está afundando e as paredes
estão com rachaduras e com pin-
tura descascando”, enfatizou.

Ele pergunta se o Executivo,
após tomar conhecimento da situ-
ação da Escola Municipal, reali-
zou vistoria no local e quando ela
teria ocorrido, e questiona se foi
realizado algum projeto, ou estu-
do, após a visita, e, se tenha sido
realizado, qual o cronograma para
o atendimento desta demanda.

Mas caso a Prefeitura ainda
não tenha verificado o problema,
tampouco realizado estudo, ele
questiona quais são os motivos pela
falta de atendimento à demanda.
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Conferência da Saúde
acontece hoje e amanhã
Coordenação espera cerca de 100 pessoas para as discussões do evento;
Atenção Primária à Saáde frente ao Novo Normal é o tema geral

A 10ª edição da Conferência
Municipal de Saúde de Piracicaba
acontece neste final de semana,
sábado e domingo, no anfiteatro
do Centro Cívico, com recepção e
credenciamento a partir das 8h. O
tema deste ano é Saúde: Novo
Contexto, Novos Rumos – Aten-
ção Primária à Saúde frente ao
Novo Normal. Os eixos a serem
discutidos são Prevenção e Promo-
ção; Assistência e Tratamento;
Vigilância; e Desenvolvimento
Institucional. A expectativa da
organização é que cerca de 100
pessoas, entre delegados eleitos
e participantes, integrem os tra-
balhos nos dois dias de evento.

Hoje, a abertura será às 9h,
com a presença do prefeito Lucia-
no Almeida e do secretário de
Saúde, Filemon Silvano. Às 10h,
palestra de abertura da Conferên-
cia de 2021, ministrada por José
Isaias Costa Lima, secretário-ad-
junto de Saúde Pública do muni-
cípio de Praia Grande, com o tema
A Estratégia Saúde da Família
como Garantia de Acesso, Preven-
ção e Promoção à Saúde. José
Isaias é mestre em direito da saú-
de e, atualmente, é professor ti-
tular da Universidade de Ribei-
rão Preto das disciplinas de saú-

Divulgação

José Isaias fará palestra de abertura

de pública e também é tutor do
programa de Residência Multi-
profissional em Saúde da Família
e Comunidade de Praia Grande.

A finalidade da 10ª Conferên-
cia Municipal de Saúde é estabele-
cer propostas para a melhoria da
qualidade do SUS, a partir de uma
discussão aberta, com a partici-
pação de todos os interessados.
Para o secretário de Saúde, File-
mon Silvano, a participação da
sociedade é fundamental. “É a
partir das demandas da popula-
ção que vamos conseguir melho-
rar o atendimento na cidade.
Agora, com todas as propostas já
inseridas na Conferência, espera-
mos que a população se engaje e
participe das discussões dos eixos
temáticos deste ano”, declarou.

PROGRAMAÇÃO – No sá-
bado, a partir das 8h, acontece a
recepção dos delegados eleitos e
participantes; às 9h, a solenida-
de de abertura com a apresenta-
ção do evento e fala das autori-
dades; às 10h, palestra de aber-
tura, seguida de discussão e apro-
vação do regulamento da Confe-
rência; às 12h30, intervalo para
o almoço; às 14h serão retoma-
dos os trabalhos com a apresen-
tação das propostas por eixos te-

máticos advindas da pré-confe-
rência, seguida da formação dos
grupos para discussão das propos-
tas; das 15h às 18h, acontecem os
trabalhos de fechamento das pro-
postas e encaminhamento para a

plenária que acontece no domin-
go, 5/12, a partir das 8h30, com a
apresentação e votação das pro-
postas pelos delegados. O encerra-
mento da conferência está previs-
to para às 12h de domingo (5).
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Prefeitura cria canal
on-line para castração

Desde ontem (03), às 10 ho-
ras, a Prefeitura disponibiliza um
novo sistema, que permite o agen-
damento de castrações de cães e
gatos de forma online. A ação in-
tegra o Programa de Bem-Estar
Animal, desenvolvido pelas se-
cretarias municipais de Saúde e
de Defesa do Meio Ambiente. A
apresentação do Agendamento
de Serviços de Proteção Animal
(Aspa), desenvolvido pelo Centro
de Informática da Prefeitura
(CI), aconteceu na manhã de
quinta (02), para os secretários
Filemon Silvano, da Saúde; Alex
Gama Salvaia, da Sedema, e
equipes das duas secretarias,
além da vereadora e protetora
de animais Alessandra Bellucci.

O novo sistema permite que o
cidadão realize agendamentos via
internet, sem a necessidade de li-
gar ou comparecer a qualquer Uni-
dade de Saúde, método utilizado
até o último mês. A partir desta
sexta-feira (03/12), o cidadão in-
teressado só precisa acessar o site
https://aspa.piracicaba.sp.gov.br,
e ver a disponibilidade de horári-
os. Também será possível acessar
o canal online de agendamento
pelo portal da Prefeitura –
www.piracicababa.sp.gov.br –, cli-
cando na aba Agendamento de
Castração, na página principal.

De acordo com Bruno Sara-
cene dos Santos, diretor do Cen-
tro de Informática, o novo modelo
mostra avanço dos serviços pres-
tados pela Prefeitura. “Assim como
o sistema de agendamento da va-
cinação contra a Covid-19, o agen-
damento da castração animal pelo
sistema ASPA (Agendamento de
Serviços de Proteção Animal) re-
presentará um passo importante
na evolução dos serviços de saú-
de para o município de Piracica-
ba, tornando o processo mais rá-
pido e transparente para todos”.

Conforme lembraram os re-
presentantes do CCZ (Centro de
Controle de Zoonoses), Cristhiano
de Queiroz Varella e Ételcles Men-
des, que representaram a superin-
tendente Aline Marangoni e o en-
carregado José Fernando Soares,
responsáveis técnicos pelas infor-
mações disponibilizadas no novo
site, para agendar o procedimento
é necessário realizar um breve ca-
dastro da pessoa responsável, que
deve ser maior de idade e mora-
dor da cidade. “Os dados do ani-
mal também são necessários, lem-
brando que a cirurgia não é reali-
zada em animais com mais de 7

anos ou cães braquicefálicos, como
shih tzu, lhasa apso, boxer, gato
persa, entre outros. É permitido
realizar até dois agendamentos
dentro de um período de 30 dias.
Caso não tenha agendamentos dis-
poníveis, o cidadão pode realizar um
pré-cadastro, para um futuro agen-
damento”, reforçou Cristhiano.

Filemon Silvano lembrou que
o site tem como objetivo diminuir
a incidência de faltas. “Este novo
serviço contribui na promoção de
igualdade no atendimento à popu-
lação, além da facilidade para as
pessoas que não conseguem se des-
locar de casa até uma unidade de
saúde para realizar o agendamen-
to, que pode ser feito por computa-
dor, tablet ou celular. No portal
também estão todas as orientações
para o procedimento, do cadastro
até as regras para que a castração
aconteça sem maiores proble-
mas”, disse o secretário de Saúde.

Alex Salvaia destacou a agi-
lidade do processo. “Acreditamos
que agora será mais fácil otimi-
zar a realização das castrações.
Nossa capacidade é de 150 cas-
trações por semana, o que dá uma
média de 30 por dia. Lembrando
que para o agendamento inicial
teremos datas para as próximas
duas semanas e, a partir da sema-
na que vem, a abertura de vagas
acontece semanalmente”, comple-
tou o responsável pela Sedema.

PASSO A PASSO – Para ter
acesso ao agendamento, o usuá-
rio/tutor deve primeiramente fa-
zer o seu cadastro online infor-
mando nome completo, data de
nascimento, endereço atual, CPF,
número da matrícula do cartão
SUS (azul), número de celular e,
por fim, criar um login e senha.
Com isso feito, é preciso fazer o
registro do seu pet informando o
nome, espécie, raça, sexo e se é
adulto ou filhote. Depois, é só
acessar a aba de agendamento e
escolher o dia e horário disponí-
vel para a castração, lembrando
que cada tutor pode agendar ape-
nas dois pets para castração a
cada período de 30 dias, porém
ele pode registrar em seu perfil
todos os animais que tem em casa.

Em caso de dúvida, a equipe
do CCZ está disponível para es-
clarecimentos por meio dos tele-
fones (19) 3427-2721 e 3427-
2270, de segunda à sexta-feira,
das 7h às 16h, e aos sábados, das
7h às 12h. O Canil e Gatil Munici-
pal do CCZ fica à rua dos Mandis,
s/n, no Jardim Parque Jupiá.

Felipe Poleti/CCS

Filemon Silvano e Alex Salvaia junto aos representantes do CI e CCZ
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Inscrições para matrícula
começam segunda, dia 6

Aprovado na noite desta quin-
ta-feira (2), durante a 49ª reunião
ordinária da Câmara Municipal
de Piracicaba, o requerimento
1056/2021 cobra informações so-
bre o pagamento de gratificação
aos monitores de Educação Infan-
til. De autoria do vereador Gilmar
Rotta (Cidadania), presidente do
Legislativo, a propositura questi-
ona quais os critérios para o
educador ser beneficiário da Lei
Municipal 6.568/2009, que reco-
nhece as atribuições da função.

Rotta reforça o perfil de pro-
fissional da educação dos moni-
tores ao pontuar que, desde a
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), de 1996, e o
PNE (Plano Nacional de Educa-
ção), de 2001, deixaram de ter
caráter assistencialista e passa-
ram a ser considerados a primei-
ra etapa da educação básica.

No texto do requerimento,
ele questiona quais os motivos
que os servidores que ocupam
os cargos de monitores não têm
recebido a gratificação previs-

ta em lei e quais os educadores
da rede pública de ensino mu-
nicipal que recebem o benefício.
“O que motivou a revogação
deste direito dos monitores do
gozo do recesso escolar em igual-
dade aos demais profissionais”,
questiona o parlamentar.

Após a aprovação, no Plená-
rio “Francisco Antonio Coelho”,
a propositura foi elogiada pela ve-
readora Rai de Almeida (PT).
“Quero dizer sobre a importância
deste requerimento”, disse, ao re-
latar que conversou com uma das
diretoras de uma unidade esco-
lar e que ela mesma disse que o
secretário de Educação quer reti-
rar as funções gratificadas para
o exercício da função. “Ouvindo
isso, pensei em trazer os profes-
sores para conversamos”, disse.

“Sem a valorização dessa ca-
tegoria, vai ser difícil termos
educação de qualidade, para que
possamos formar cidadãos críti-
cos”, disse Zezinho Pereira (De-
mocratas), ao reforçar a defesa
da aprovação do requerimento.
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Requerimento cobra gratificação
para monitores da Educação Infantil

Começa na próxima segun-
da (6) novo período de inscri-
ção para matrícula nas escolas
estaduais, com ingresso em
2022. O processo se destina
aqueles que não possuem matrí-
cula ativa na rede pública (esta-
dual e municipal), como os
oriundos da rede privada, de
outros estados, ou que perde-
ram o prazo de rematrícula. As
inscrições podem ser feitas por
responsáveis legais dos candida-
tos ou pessoas com mais de 18
anos, presencialmente ou online.

ON-LINE— Para realizar o
processo de forma remota os res-
ponsáveis legais dos candidatos
ou estudante com mais de 18 anos
devem acessar o link https://
sed.educacao.sp.gov.br/NCA/
PreInscricaoOnline/login, preen-
cher a ficha de inscrição e fazer
o upload dos documentos neces-
sários. RG; histórico escolar;
comprovante de residência.

A inscrição será realizada so-
mente após a aprovação dos da-

dos encaminhados. Depois de ter
a documentação aprovada, o es-
tudante será alocado na unidade
escolar mais próxima de sua resi-
dência, com vaga disponível e en-
sino adequado a sua necessida-
de. É obrigatório possuir um e-
mail para realizar o processo.

PRESENCIAL— Os respon-
sáveis legais dos candidatos ou
estudantes com mais de 18 anos
devem se dirigir a qualquer uni-
dade escolar da rede pública ou
aos postos do Poupatempo e apre-
sentar os documentos listados
acima (RG, histórico escolar e
comprovante de residência).

Os resultados das inscrições
ocorrerão a partir de 14/12/2021 e
podem ser consultados por meio
da Consulta Pública de Matrícula
(https://sed.educacao.sp.gov.br/
ConsultaPublica/Consulta).

O procedimento de ins-
crição de alunos que não fa-
zem parte da rede pública es-
tadual f ica aberto ao longo
de todo o ano letivo de 2022.
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Sema promoverá Varejão Especial
Consumidores poderão comprar produtos mais em conta dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31; ação da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

O Varejão Especial de Festas,
tradicional iniciativa de fim de ano
da Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Sema (Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abastecimen-
to), já tem data marcada para
acontecer no espaço do Varejão
Municipal da Paulista, na aveni-
da Dr. Paulo de Moraes, 2110.

O evento, que atrai milha-
res de consumidores pela qua-
lidade dos produtos e economia
em relação à iniciativa privada,
ocorrerá nas duas últimas se-
manas do ano, sendo os dias
22 e 29 de dezembro (quartas-
feiras), das 14h às 19h30; nos
dias 23 e 30 de dezembro (quin-
tas-feiras), das 7h às 19h e nos
dias 24 e 31 de dezembro (sex-
tas-feiras), das 7h às 13h.

De acordo com a secretária
de Agricultura e Abastecimento,
Nancy Thame, os varejões mu-

nicipais são uma alternativa
para economizar até 25% na
compra de frutas, legumes, ver-
duras, tubérculos e cereais. As
vendas dos varejões de janeiro a
outubro de 2021 para o mesmo
período do ano passado aumen-
taram 8%, segundo a secretária.

“A Sema coordena e faz cota-
ção semanal de valores nos ataca-
dos (Entreposto Ceasa de São Pau-
lo, Campinas e Piracicaba), em al-
guns produtores rurais e em su-
permercados e varejões privados,
para acompanhamento da sazona-
lidade dos produtos e garantir que
os alimentos fiquem mais bara-
tos em relação aos preços da ini-
ciativa privada”, explica Nancy.

Neste Especial de Festas, o
público também terá à disposição
alimentos em alta nesta época na-
talina, como abacaxi, melancia,
melão, pêssego, uvas, ameixas, li-

chia, morango, tâmaras e cerejas,
além da tradicional praça de ali-
mentação com pastel, caldo-de-
cana, açaí, tapioca e outros.

Nas datas do Varejão Especi-
al de Festas, serão alterados os ho-
rários dos varejões municipais que
ocorrem nestes dias. Os varejões
que acontecem às sextas-feiras à
tarde (Alvorada e Vila Sônia) e
os que ocorrem aos sábados (Pi-
racicamirim e Centro) serão an-
tecipados para sexta de manhã,
nos dias 24 e 31 de dezembro.

Com exceção dessas datas, os
varejões municipais funcionarão
normalmente nas duas últimas
semanas do ano, inclusive aos do-
mingos (26/12 e 02/01), de acordo
com a programação fixa. A lista
completa dos varejões, horários e
locais pode ser conferida no site
www.sema.piracicaba.sp.gov.br, ou
pelo instagram @sema.piracicaba.

Thais Passos/Sema

Varejão Especial de Festas atrai anualmente milhares de consumidores

Vitória da soberania
Marcelo Muchá

Os Correios são nossos! O
 correio é patrimônio da
nossa sociedade!  não va-

mos abrir mão. O governo atual
com vista em privatizar os Cor-
reios criou o projeto de lei. 591/
2021, permite a privatização das
empresas Brasileiras de Correi-
os e Telégrafos (ECT). O gover-
no justifica que os Correios não
têm suporte monetário para
uma prestação de serviço de
qualidade para a população.

A votação de relatório de pri-
vatização é novamente adiada no
Senado. Esse deslocamento de pro-
posta deu-se pelo relator,tem in-

serção do aparato no texto onde
barra o fechamento da agência dos
Correios. A retirada do projeto de
lei, segundo o STF, uma diligência
declaratória e inconstitucionalida-
de nesse projeto. A luta continua
em defesa dos Correios e um ser-
viço público de qualidade para
toda a população. Os Correios são
nossos não vamos abrir mão!

A sociedade está atenta quan-
to a forma e o modelo de gestão,
que vem causando transtorno,
desconforto e descrédito no nível
nacional e internacional. Embora
a democracia esteja frágil, acredi-
tamos sim que ela está sendo sus-
tentada por movimentos sociais,
culturais, sindicais e manifesta-
ção de entidade de classes, em
tempo difíceis e sombrios está su-
perando a contramão dos gover-
nantes. Vitória da soberania.

———
Marcelo Muchá, carteiro,
diretor do Sindicato dos
Trabalhadores de Correi-
os de Campinas e Região
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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. Preparar
um recital requer muitas horas

de estudo e ensaios, fazendo com
que os alunos se envolvam, te-
nham determinação e dedicação
e, se superem. Além disso, en-
frentar o palco requer coragem e
controle emocional. O recital
também promove a interação so-
cial e os alunos aprendem a es-
cutar e apreciar o resultado do
trabalho desenvolvido por todos.
Assim o senso estético vai sendo
desenvolvido e colaborando para
a formação de plateia” ressalta a
professora Rosana Fontolan.

SERVIÇO
Recital de flauta doce, pia-
no e violão no Museu Histó-
rico e Pedagógico Prudente
de Moraes,À rua Santo An-
tônio, 641, no Centro. Sába-
do, 04/12, 10h. Gratuito. Os
interessados poderão se
inscrever pelo tel 3422-3069
ou pelo email mprudentede
moraes@piracicaba.sp.gov.br,
para controle de participan-
tes (l imite máximo de 65
pessoas). O evento seguirá
todos os protocolos sanitá-
rios vigentes. É obrigatório
o uso de máscara. Acesso a
pessoas com def ic iência
motora, dificuldades de lo-
comoção e ostomizados.
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Recital no Museu
será neste sábado
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Clube automobilístico recebe moção de aplausos por doação de alimentos
A  ECPA (Esporte Clube Pira-

cicabano de Automobilismo) rece-
beu a moção de aplausos 203/2021
pela doação de 670 quilos de ali-
mentos ao Fundo Social de Soli-
dariedade. O vereador Thiago Ri-
beiro (PSC), autor da propositura,
entregou a homenagem a Benedi-
to Gianetti Junior e Daniella Gia-
netti nesta sexta-feira (3), na Câ-
mara Municipal de Piracicaba.

"O ECPA teve a iniciativa de
arrecadar alimentos não-perecí-
veis em troca de ingressos para
as 100 Milhas de Piracicaba,
num total de 670 quilos, que fo-
ram doados ao Fundo Social de
Solidariedade. Essa parceria vai
proporcionar a entrega de vári-
as cestas básicas para famílias
em situação de vulnerabilida-
de", destaca o vereador Thiago
Ribeiro (PSC) na propositura.

Em 2021, a 100 Milhas de Pi-
racicaba completou sua 32ª edi-

ção em comemoração aos 254 anos
da cidade. O complexo automobi-
lístico está às margens da rodovia
Luiz de Queiroz, entre as cidades de
Piracicaba e Santa Bárbara
d’Oeste. O autódromo do ECPA
conta com traçado de 2.100 metros.

“Com grande satisfação, nós
abrimos as portas para fazer esse
tipo de doação”, disse Daniella Gi-
anetti durante a cerimônia de en-
trega da moção. Daniella comen-
tou que a 100 milhas é um evento
tradicional da cidade e promove
arrecadações durante as edições.

De acordo com Benedito Gi-
anetti Junior, a arrecadação é
uma forma de agradecer o apoio
para a realização dos eventos.
”Realizar 32 eventos seguidos em
32 anos é bem difícil, principal-
mente na época de pandemia
onde não pudemos abrir as por-
tas ao público, abrimos um nú-
mero limitado e ainda conseguimos

Preocupado com os constan-
tes furtos de fios de energia elé-
trica em estações de bombeamen-
to do Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto), o vereador
Gustavo Pompeo (Avante) acre-
dita que essas ações "são para
prejudicar a atual Administra-
ção Municipal". O comentário foi
feito pelo parlamentar, na tribu-
na, na noite desta quinta-feira

Fabrice Desmonts

ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo) recebeu
moção de aplausos, de autoria do vereador Thiago Ribeiro (PSC)

uma arrecadação de mais de 500
quilos de alimentos”, destacou.

O vereador Thiago Ribeiro
parabenizou a ECPA pela doação.

‘Agradeço imensamente esse ato
tão simples e grandioso pelo próxi-
mo, essa doação é muito importan-
te para o nosso município”, disse.

AAAAAUTUTUTUTUTARQUIAARQUIAARQUIAARQUIAARQUIA

Vereador está preocupado com
furtos nas estações do Semae

(2), durante a 49ª reunião ordi-
nária. Ao ser recebido pelo presi-
dente do Semae, ficou triste com
os episódios que estão ocorren-
do em estações elevatórias da
autarquia, a exemplo de outros
prédios públicos como escolas e
unidades básicas de saúde. "A
quantidade de tempo perdido é
grande para fazer o reparo, além
do prejuízo à população", frisou.

A cantora Ana Cecília Lacer-
da Moreira – a Ciça Moreira –,
de apenas 14 anos, recebeu Voto
de Congratulações, na noite des-
ta quinta-feira (2), da Câmara
Municipal de Piracicaba (SP),
numa iniciativa do vereador
Gustavo Pompeo (Avante).

Ela foi selecionada para par-
ticipar do primeiro Grand Prix
– o grande prêmio de bandas
autorais da Rádio Kiss FM de
São Paulo. Na Record TV, a jo-
vem cantora participou no ano
passado do “Canta Comigo
Teem”, quadro do programa
“Hora do Faro”, apresentado em
rede nacional por Rodrigo Faro.

Ciça é mineira de Poços de
Caldas (MG) e nasceu no dia 2
de outubro de 2006. Aos seis
anos começou a tocar violão e,
em seguida, iniciou aulas de
canto que a despertaram para
o rock. Mudou-se com a famí-

lia para Piracicaba em 2017 e,
aos 12 anos, se apresentou pela
primeira vez como vocalista de
uma banda de rock. Aos 14, ela
começa a lançar suas compo-
sições autorais, mantendo a
paixão pelo estilo. É vocalista
da “Rock Hope”, banda que
reúne outros jovens músicos.

Em Piracicaba, Ciça fez sua
primeira apresentação no Rock
Sunset, evento que reúne ban-
das de rock na cidade. Além
disso, lançou a música “Confu-
sa”, sexto single autoral de sua
discografia, em setembro.

No Spotify, serviço de strea-
ming musical, o perfil de Ciça re-
cebe cerca de 2.330 ouvintes por
mês, além de mais de 300.000
plays nas plataformas de música.
Conta com mais de 30 mil segui-
dores no Instagram, 15 mil inscri-
tos e mais de 700 mil visualiza-
ções no seu perfil no Youtube.
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Cantora mirim é homenageada por participações na Record TV e Kiss FM

Pompeo homenageou na noite desta quinta (2) a cantora Ciça Moreira

Guilherme Leite

“Ela é um orgulho para Pi-
racicaba e, por isso, merece o
reconhecimento por toda esta
dedicação e comprometimento

com a música para que conti-
nue se superando e obtendo
cada vez mais espaço e conquis-
tas”, disse o parlamentar.
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Emendas em projeto de lei garantem direitos de servidor, diz vereador
O vereador Wagner de Olivei-

ra, o Wagnão (Cidadania), falou
sobre a aprovação dos projetos de
lei 153 e 154/2021, de autoria do
presidente da Câmara, vereador
Gilmar Rotta (Cidadania), que tra-
tam da preservação dos direitos
dos servidores municipais, em
tempos de pandemia. O parlamen-
tar, autor de duas emendas ao
projeto de lei 154/2021, comentou
o assunto em entrevista ao progra-
ma Primeiro Tempo na noite desta
quinta-feira (2), transmitido ao vivo
minutos antes do início da 49ª
reunião ordinária de 2021 da Câ-
mara Municipal de Piracicaba.

Pelo projeto de lei 153, o cál-
culo das gratificações paga aos ser-
vidores da educação não será pre-
judicada em situações de doença e
o 154 trata dos profissionais da
saúde e demais servidores muni-
cipais que recebem o abono-desem-
penho. Até a aprovação de ambos

os projetos, quem se afastava por
Covid-19 perdia esses direitos.

De acordo com Wagnão, sem
uma de suas emendas, quem ti-
vesse Covid-19 teria direito à assi-
duidade desde que em ambiente
laboral, ou seja, com a doença ad-
quirida no local de trabalho. "Su-
primi o 'laboral', porque não tem
como saber onde a pessoa adqui-
riu a doença, contemplando tanto
os professores quanto os demais
servidores públicos", afirmou.

Outra emenda de Wagnão diz
respeito à retroatividade dos pa-
gamentos. "Os servidores da Saú-
de e da Guarda Municipal são ava-
liados mensalmente. Quem foi ava-
liado em janeiro, em fevereiro, e
estava afastado por Covid-19 per-
deu essa avaliação e a gratificação
por desempenho. Garantimos,
com a emenda, a retroatividade
dessa avaliação, então esse direi-
to não será mais perdido", disse.

Wagnão (Cidadania), durante entrevista concedida ao Primeiro Tempo

Guilherme Leite

O projeto foi encaminhado para
o prefeito Luciano Almeida
(DEM) sancioná-lo ou vetá-lo.

SAÚDE - Wagnão falou
também sobre a fila das cirurgias
eletivas que, segundo seu levan-
tamento, chega a 3 mil pessoas.
"Foram 600 dias de paralisação
de cirurgias eletivas durante a
pandemia. Tenho casos que vie-

ram até mim, que é cirurgia de
2017, e a pandemia não justifica
isso. Estou fazendo um trabalho
árduo nesse sentido", afirmou.
Ele acrescentou que conversou
com os hospitais. "Tem que me-
lhorar, não pode continuar como
está", disse Wagnão, que é presi-
dente da Comissão de Saúde e
Promoção Social da Câmara.
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Não devemos segmentar as pessoas
com deficiência, defende Comdef
Durante a suspensão do expediente, na 49ª reunião ordinária, o presidente
Wander Viana dos Santos ressaltou os principais desafios desta população

Motivada pela experiência em
pesquisas clínicas, a Unimed Pira-
cicaba recebeu autorização para
criar o Comitê de Ética em Pesqui-
sa (CEP) da Instituição. A partir
de agora, o núcleo integra a Co-
missão Nacional de Ética em Pes-
quisa (Conep), instância máxima
de avaliação em protocolos de
pesquisa, envolvendo seres huma-
nos no Brasil. “A ética na pesqui-
sa com humanos é um assunto
de grande responsabilidade. Por
isso, garantir a integridade e a
dignidade dos envolvidos é essen-
cial”, disse Carlos Joussef, presi-
dente da cooperativa médica.

De acordo com o dirigente, a
criação do comitê, coordenado pelo
professor e especialista em buco-
maxilo Levy Nunes, representa a
responsabilidade da instituição
médica, bem como as deliberações
normativas nacionais, além do
compromisso ético e político com a
sociedade. Conforme as regras es-
tabelecidas, o núcleo deverá apre-
sentar relatórios semestrais e no
mínimo 12 pareceres a cada ano,
além de garantir a pluralidade
da equipe multiprofissional. A
autorização do Conep tem vigên-
cia para os próximos três anos.
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Cooperativa conquista
Comitê de Ética em
Pesquisa com Humanos

Juliano Padovani, Daniel Valim, Levy Nunes, Walter Checoli e Carlos Joussef

Filipe Paes/Studio47

“Falamos de um órgão de
vital importância para a Uni-
med Piracicaba, pois tem a mis-
são de proteger os participan-
tes da pesquisa e sensibilizar os
pesquisadores quanto à impor-
tância de respeitar os direitos e
a integridade física, moral, psi-
cológica e cultural daqueles que
participam das pesquisas. Mais do
que isso, somos a primeira insti-
tuição de saúde no município a
obter a autorização para desen-
volver pesquisas”, completou.

O CEP assume o papel e a res-
ponsabilidade com a socialização
e produção de conhecimentos vol-
tados às demandas da saúde.
Além disso, também contribui
para o desenvolvimento dos pa-
drões éticos exigidos pela legislação.

“Sabemos que a área da saú-
de é a que mais submete suas pes-
quisas aos comitês, motivo pelo
qual a Unimed Piracicaba sai na
frente, respeitando a lei e pensan-
do na saúde e bem-estar de toda a
sociedade. Atuam no comitê pro-
fissionais das mais diversas áreas,
como administração, assistência so-
cial, biomedicina, odontologia, en-
fermagem, farmácia, fisioterapia,
medicina e psicologia”, finalizou.

O presidente do Comdef
(Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência), Wander Viana
dos Santos, defendeu que, em
busca de fortalecimento político,
o movimento precisa se manter
unido na busca por suas deman-
das. “Não devemos nos segmen-
tar”, disse na noite desta quinta-
feira (2), durante a suspensão do
Expediente da 49ª reunião ordi-
nária da Câmara. “Temos que
pensar que inclusão e acessibili-
dade têm que ser para todos.”

Empossado para presidir o
Comdef durante o biênio 2020-
2021, Viana dos Santos avalia
dentro dos Direitos Humanos,
existem os diversos segmentos,
como negros, mulher, idoso, cri-
ança, LGBT e pessoas com defici-
ência – “esses outros, conseguem
leis efetivas, mas infelizmente, às
vezes no grupo de PCDs, as leis
se segmentam”, classificou.

Mas ele lembrou que as con-
quistas da pessoa com deficiên-
cia têm amplitudes que vão além
do próprio segmento. “Uma
rampa, por exemplo, contribui
para quem está com carrinho de
criança, quem usa muleta, para
um idoso, e não só para o cadei-
rante”, avalia. “Por isso, preci-
samos pensar os PCDs sempre
de modo global”, ressaltou.

Conselheiro do Comdef des-
de 2012, Viana dos Santos refle-
tiu que, desde a posse, em janei-

Guilherme Leite

Wander Viana dos Santos, presidente do Comdef,
destacou o trabalho do conselho

ro de 2020, a proposta era fazer
o diálogo junto à Câmara, “in-
clusive, por conta de novos vere-
adores a partir deste ano”, refle-
tiu, mas o trabalho foi dificulta-
do por conta da pandemia. “Te-
mos um papel fiscalizador e deli-
berativo dentro de nossa compe-
tência, além de possuirmos vári-
as comissões”, disse, ao se colo-
car à disposição do Legislativo.

Viana dos Santos também
destacou que a pandemia exige
uma adaptação das atividades
desenvolvidas pelo Comdef, com a
realização de reuniões on-line, de
lives e palestras. “Multiplicamos as
ações nas mídias sociais e, com
isso, crescemos bastante”, disse.

Ele também refletiu sobre a
característica da pessoa com defi-
ciência, “que é diferente do que
existia há 10, 15 e 20 anos”, desta-
cou. “Antes, era a pessoa que fica-
va em casa, com a família, se apo-
sentava por invalidez, mas hoje
não é assim, com as tecnologias,
reabilitação, entre outros recursos,
isso faz com que possa estudar,
trabalhar e ter vida social”, disse.

A suspensão do expediente
foi solicitada pelo vereador Gil-
mar Rotta (Cidadania), autor do
requerimento 977/2021, para
marcar o 3 de dezembro, Dia In-
ternacional da Pessoa com Defi-
ciência, instituído em 1992 pela
ONU (Organização das Nações
Unidas). Na ocasião, o presiden-

te do Comdef também elogiou a
iniciativa do “Câmara Inclusiva”,
voltado para ampliar a acessibili-
dade nos prédios do Legislativo.

O pronunciamento do presi-
dente do Comdef foi elogiado pe-
los vereadores. Rotta destacou o
trabalho do conselho em asses-
sorar o Legislativo. “Vocês aju-
daram muito nós a avançar na
acessibilidade, principalmente
desde 2019 e 2020”, destacou.

“Gostaria de parabenizar pela
lucidez com que fala sobre políti-
cas públicas e deficiências. Acre-
dito que as políticas públicas de-
vem ter essa raiz”, destacou Gus-
tavo Pompeo (Avante), ao lembrar

o lembra “nada sobre nós sem nós”,
defendido pelo movimento PCD.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) destacou a luta de Viana
dos Santos e dos integrantes do
Comdef. “Não é de hoje que co-
nheço seu trabalho e dedicação,
sempre à frente do trabalho no co-
letivo, você traz a participação e a
inclusão como tem que ser”, disse.

A vereadora Silvia Morales,
do mandato coletivo “A Cidade
É Sua”, lembrou que estou, no
início dos anos 1990, com Viana
dos Santos, no Mello Moraes, e
se colocou à disposição para
manter o diálogo. “O gabinete
está de portas abertas”, destacou.
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Brasil tem 16 milhões de pessoas com diabetes, aponta especialista
Jussara Teixeira Bueno utili-

zou a tribuna popular da Câmara
Municipal, durante a 49ª reunião
ordinária, realizada nesta quin-
ta-feira (2), para explanar sobre
o evento “Um Olhar Azul”, reali-
zado no estacionamento do Le-
gislativo, no dia 6 de novembro,
com o objetivo de divulgar a dia-
betes e o câncer de próstata, com
prevenção e conscientização.

Ela representou o grupo “Ami-
gos do Diabetes'' e fez um balanço
dos trabalhos realizados. "Em
2015 começamos um trabalho para
iniciar essa ação. Tivemos nesse
intervalo algumas leis, temos o
vereador Pedro Kawai (PSDB) que
nos apoia. Em 2018 fizemos di-
versas ações e instituímos um
grupo de amigos no WhatAapp
para a prevenção do diabetes. Ti-

vemos ações presenciais com mais
de mil procedimentos", afirmou.

Segundo ela, o Brasil tem 16
milhões de pessoas com diabetes.
"Nosso maior desafio: 50% não
estão diagnosticados. Como va-
mos tratar de pessoas que não
sabem que estão doentes? Diabetes
é uma doença silenciosa e está atin-
gindo o nosso planeta", afirmou.

Para f inal izar ,  Jussara
agradeceu a Câmara, os gabi-
nete do vereador Pedro Kawai
e o próprio vereador. "Foram
866 procedimentos realizados
em 2021 O diabetes é uma do-
ença muito importante e preci-
samos nos unir para definir os
próximos passos”, afirmou

Em aparte, a vereadora Ales-
sandra Bellucci (Republicanos)
agradeceu a oradora pelo trabalho.

Jussara Bueno utilizou a tribuna popular para fazer um balanço do
evento "Um Olhar Azul", realizado no estacionamento da Câmara

Guilherme Leite

MMMMMOOOOOTTTTTOCICLETOCICLETOCICLETOCICLETOCICLETASASASASAS

Moção reconhece trabalho
de empresa especializada

Fabrice Desmonts

Propositura foi entregue, sexta (3), pelo vereador Gustavo Pompeo

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) entregou, nesta sexta-
feira (3), a moção 204/2021, de
aplausos à empresa Preeg Moto
Peças pelo apoio ao evento do
Programa Moto Legal, realizado
em comemoração ao Dia do Mo-
tociclista. A homenagem foi en-
tregue ao proprietário, Alan Vi-
nicius Murylo Preeg Fajardo.

“Essa homenagem se estende
ao trabalho e atenção que vocês
entregam aos motoboys e o traba-
lho social que vocês realizam com
as festas de final de ano, Natal que
fazem muito bem a sociedade.
Essa é uma singela homenagem
por tudo o que vocês fazem para
a população”, disse o vereador.

De acordo com a proposi-
tura, a empresa Preeg Moto
Peças Usadas Ltda. nasceu em

2018, após o proprietário Alan
Vinicius Murylo Preeg Fajardo
notar que existia uma defasa-
gem no comércio de peças usa-
das de motocicletas. Com visão
empreendedora, a empresa ho-
menageada identificou um ni-
cho de mercado pouco explora-
do, sempre preocupada com o
meio ambiente e a legalidade da
comercialização das peças.

Gustavo Pompeo destacou
ainda que o empreendedor bus-
cou informações e se respaldan-
do em termos legais, conseguiu
a autorização com os órgãos re-
gulamentadores e, em janeiro de
2019, o credenciamento foi rea-
lizado. O nome Preeg foi uma es-
colha para homenagear o patri-
arca da família Werner Preeg
que faleceu em julho de 2017.
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Vandalismo em coisas públicas
é criticado por Trevisan Jr.

O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) destacou os dados de
vacinação de Piracicaba (vaci-
nômetro) e elogiou a parceria
com a rede de farmácia Drogal.
Durante os cinco minutos regi-
mentais, na reunião ordinária
desta quinta-feira (2), o verea-
dor também falou sobre o van-

dalismo em locais públicos da
cidade. “O que vem ocorrendo é
que desde o início dessa admi-
nistração, está sendo arquiteta-
do por alguns e cabe à seguran-
ça pública essa investigação.
Taca-se fogo em ponte, no píer,
rouba-se fiação em UBS, tudo
em coisas públicas”, afirmou.
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Vereador pede envio de projeto para refinanciamento de dívidas
O vereador Paulo Campos

(Podemos) pede que o Executivo
envie ao Legislativo projeto para
refinanciamento de dívidas para
o contribuinte. “Eu faço esse cla-
mor pelo Refis”, disse, ao ocupar a
tribuna da Câmara Municipal de
Piracicaba, na noite desta quinta-
feira (2), durante a 49a reunião
ordinária. “É fundamental para
que venha a esta Casa para aten-
der as pessoas que estão com difi-
culdades financeiras”, enfatizou.

Campos relembrou que o últi-

mo Refis realizado no Município
foi durante a gestão do ex-prefei-
to Gabriel Ferrato (2013-2016),
“mas infelizmente na época não
houve divulgação, uma publicida-
de de forma correta, porque mui-
ta gente não ficou sabendo”, des-
tacou. “É preciso fazer o progra-
ma de refinanciamento no mo-
mento certo, especialmente ago-
ra em que há toda uma dificul-
dade financeira causada pela
pandemia”, adverte o vereador.

Campos salienta, ainda, que a

Prefeitura já anunciou um cresci-
mento de R$ 400 milhões na arre-
cadação e que, com o Refis, abriria
uma oportunidade para uma alta
ainda maior. “E assim poderíamos
oferecer mais serviços de saúde e
educação à população”, disse.

A defesa do Refis foi ressaltada
por outros parlamentares. Zezinho
Pereira (Democratas) disse que a
proposta beneficia o contribuinte,
“que precisa de uma ajuda neste
momento”, salientou, “mas também
para o próprio Executivo, que pode-

rá arrecadar ainda mais”, disse, ao
defender a oportunidade “para as
pessoas resolverem seus problemas”.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) lembrou que o Refis é um
pedido “que tem sido feito há mui-
to tempo” e defendeu que precisa
ser “no momento certo, em que
empresários e colaboradores
passam por muitas dificulda-
des”. O parlamentar também res-
saltou que a medida já tem sido
adotada em outros municípios, “o
que corrobora a sua eficácia”.

Atendendo aos pedidos dos morado-
res do bairro Pau Queimado, o verea-
dor Gilmar Rotta (Cidadania) encami-
nhou os ofícios 401/2021 e 420/2021
à Semuttran (secretaria municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e Trans-
portes) solicitando a construção de
quatro lombadas, duas na estrada
Duzentos Reis, próximo ao número
1851, e duas na estrada Silvio Ange-
leli, próximo ao número 2430. De
acordo com os moradores, existe um
grande fluxo de veículos em ambos
os trechos, principalmente de cami-
nhões de cana, madeira e coleta de
lixo, onde os motoristas não respei-
tam os limites de velocidade, trazendo
insegurança e sérios riscos de atro-
pelamento, além de fazer a poeira da
estrada entrar nas residências, com-
prometendo a saúde dos moradores.

PAU QUEIMADO
Assessoria Parlamentar
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Câmara vota convênio para compra de viatura
Projeto de lei 255/2021, do Executivo, será apreciado na próxima segunda-feira (6), durante a 50ª reunião ordinária

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba vota, na segunda-feira
(6), o projeto de lei 253/2021, do
Executivo, que autoriza a cele-
bração de convênio com o Go-
verno do Estado de São Paulo,
a partir da Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP-SP), para o
recebimento de recursos finan-
ceiros oriundos de emenda par-
lamentar e que se destinarão à
aquisição de uma viatura para
a Guarda Civil Municipal.

De acordo com a propositu-
ra, o convênio renderá o envio
de R$ 149.466.67 em recursos ao
Município, que foram aprovados
no Orçamento do Estado a par-

tir de uma emenda do deputado
estadual Alex de Madureira
(PSD). Na justificativa do PL, o
prefeito Luciano Almeida (De-
mocratas) destaca que o veículo
será utilizado nas ações realiza-
das pela GCM, como atendimen-
to a ocorrências e auxílio à Se-
dema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente).

A apreciação da matéria
será em primeira discussão
durante a 50a reunião ordiná-
ria, que começa às 19h30, no
Plenário “Francisco Antonio
Coelho”, quando também serão
apreciados, em discussão úni-
ca, o projeto de decreto legis-

lativo 54/2021; as moções 256/
2021, 257/2021, 258/2021,
259/2021, 260/2021 e 261/
2021; e os requerimentos 1053/
2021, 1058/2021 e 1059/2021.

Em segunda discussão,
estão previstos os projetos de
lei 201/2021, 202/2021, 211/
2021 e 224/2021. Ainda em
primeira discussão, estão os
Pls 193/2021, 1979/2021, 255/
2021, 260/2021 e 261/2021.

Está previsto o uso da tri-
buna popular por Wilson Trin-
dade, que falará sobre evento de
arrecadação de brinquedos no
varejão da Vila Fátima, no dia
12 de dezembro; Daniela Apare-

cida Franco, que tratará de “de-
ficiência, a dificuldade que te-
mos para levar no tratamento”;
e José Edvaldo Brito, que dis-
correrá sobre “transporte públi-
co municipal e a nova licitação”.

A reunião ordinária será
transmitida pela TV Câmara,
nos canais 11.3, 4 da Claro/Net
e 9 da Vivo/Fibra, com retrans-
missão pelas mídias sociais, no
Facebook e Youtube. No site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br,
é possível acompanhar pela Rádio
Câmara Web. A partir das 20h,
a transmissão começa na Rá-
dio Educativa FM, no 105,9 e
no www.educativafm.com.br. Votação será, na segunda-feira (6), durante a 50ª reunião ordinária

Guilherme Leite

A cidadã Daniela Apareci-
da Franco, ao discursar na tri-
buna popular na noite desta se-
gunda-feira (29), durante a 48ª
reunião ordinária de 2021 da
Câmara Municipal de Piracica-
ba, pediu mais respeito e educa-
ção por parte de servidores pú-
blicos que atendem a população.

Segundo Daniela, recente-
mente ela foi tratada de forma ina-
dequada por uma servidora de um
posto de saúde da cidade: "esses
dias eu fui no Posto de Saúde, e eu
falei uma palavra para a moça e
ela foi super malcriada comigo,
super sem educação. Eu sei que
tem uma lei que nós temos que
respeitar eles que trabalham ali,
só que eles tem que ter educação
com a gente também", disse.

Na sequência, Daniela Fran-
co também relatou uma situação
em que ela, na companhia de seu
filho, que é deficiente, tiveram di-
ficultado o acesso ao banheiro
público do Terminal Central de
Integração: "Fui esses dias no
Terminal Central e pedi a chave
para utilizar o banheiro. A moça
foi tão malcriada, sem educação

TTTTTRIBUNARIBUNARIBUNARIBUNARIBUNA

Munícipe pede melhor tratamento por parte de servidores públicos
e grossa comigo. Ela jogou a cha-
ve... E eu tenho um filho defici-
ente, então eu posso utilizar
aquele banheiro, que é para pes-
soas que tem crianças ou defici-
entes. É um banheiro que fize-
ram, muito bacana quem teve essa
ideia de fazer nos lugares públi-
cos, que é muito importante para
nós, muito importante mesmo.
Meu filho é deficiente, e eu falo
para vocês que não é fácil. A moça
jogou a chave na minha mão",
disse aos vereadores presentes.

Ela ainda completou: "não
sei se é muito serviço para eles,
se é muito trabalho, não sei se
eles trabalham de manhã, de
tarde e de noite, se são muitos
turnos e eles ficam cansados,
e eles não têm educação".

Daniela Franco, assim, pediu
mais respeito e tratamento digno
por parte dos servidores públicos,
e conclamou à população que de-
nuncie situações de descaso: "os
funcionários públicos, tem bas-
tante gente que é de boa, mas tem
uns que não têm educação. Se
vocês fossem avaliar, vocês fala-
vam, esse aí está despedido, não

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Desenvolvimento com infraestrutura
foi abordado na tribuna popular

Eliana Cezário utilizou a tri-
buna popular da Câmara Munici-
pal para falar sobre o crescimento
da cidade e a necessidade de in-
fraestrutura que acompanhe esse
crescimento. A fala foi feita duran-
te a 48ª reunião ordinária, reali-
zada nesta segunda-feira (29).

Segundo ela, é preciso envol-
ver todos os parlamentares, tanto
da Câmara de Piracicaba como de
outras cidades, e fazer com que o
fomento seja o desenvolvimento.
"Avançar, não estacionar. Preci-
samos ter um parlamento que tra-
balhe nisso, que se converse, que a
gente tenha orgulho da cidade,
com todos unidos", afirmou.

Ela citou a necessidade de
uma Cidade Judiciária no muni-
cípio. "Pedro Kawai (PSDB), Laér-
cio Trevisan Jr (PL) e alguns ou-
tros, além de vários parlamenta-

res do Estado estiveram nessa
luta. Trazendo a Cidade Judiciá-
ria, traremos o desenvolvimento e
descentralizaremos toda a parte
da Justiça Federal, Estadual e
outras envolvidas, como a do
Trabalho. Como metrópole, pre-
cisamos avançar", completou.

O presidente da Câmara,
vereador Gilmar Rotta (Cidada-
nia), em aparte, disse que é o
presidente do Parlamento Me-
tropolitano de Piracicaba. "São
24 presidentes de Câmaras, mais
110 vereadores, já são seis me-
ses trabalhando. Quanto à Ci-
dade Judiciária, não é para vi-
rem vários fóruns, é para a insta-
lação do Fórum de Piracicaba, do
Poder Executivo e do Poder Le-
gislativo, esse é o conceito de Ci-
dade Judiciária. E o acesso lá é
difícil neste momento", explicou.

Fabrice Desmonts

Daniela Aparecida Franco discursou na tribuna popular na segunda
(29) e pediu mais respeito e educação por parte de servidores públicos

é desse jeito que se trabalha com
público (...). Vale a pena a gente
denunciar no 156, e que aquela
pessoa possa ser mandada embo-
ra, e que seja contratada outra
pessoa no lugar, uma pessoa que
tenha educação e respeito e que
trate as pessoas com respeito".

Por fim, Daniela frisou que
todos os cidadãos, independen-
temente de sua classe social, me-

recem tratamento igualitário e
digno: "somos gente como cada
um. Aqui não tem classe social,
você é rico, você é pobre, você eu
trato desse jeito, você eu trato
de outro... Não! Temos que ser
tratados todos iguais, somos
todos gente. (...) Que todos te-
nham respeito, que os funcioná-
rios públicos possam ter educa-
ção e respeito com nós também".

Eliana Cezário falou sobre desenvolvimento com infraestrutura
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Vereador destaca a importância
das ações de prevenção a doenças

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) utilizou os 10 minutos
regimentais, durante a 49ª reu-
nião ordinária de 2021, para
elogiar e destacar as ações de
prevenção a doenças realizadas
por entidades e pelo poder pú-
blico. Na tribuna, o vereador
falou sobre a importância do
diagnóstico para o tratamento
do diabetes, as campanhas No-
vembro Azul, Outubro Rosa,

Setembro Amarelo e Dezembro
Vermelho, de combate a Aids.

“Seja qual for a campanha,
seja qual for a problemática da
sociedade, nós temos que discutir
não só naquele mês que temos
como conscientização, mas no dia
a dia. A saúde é fundamental para
ajudar na qualidade de vida, para
trazer o bem-estar para todos nós.
Que a gente tenha cada vez mais
essa preocupação”, declarou.
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"Piracicaba precisa voltar a ter
representantes em Brasília"

Ao utilizar o tempo de 5 mi-
nutos, enquanto liderança, na
tribuna, durante a 49ª reunião
ordinária desta quinta-feira (2),
o vereador Zezinho Pereira
(DEM) destacou a necessidade
de Piracicaba (SP) voltar a ter
representantes no Congresso Fe-
deral. "Subo para falar da polí-
tica da nossa cidade. Precisamos

fazer  com que a cidade tenha
grandes representantes para o
município. Piracicaba não pode
ficar sem representantes na
Alesp (Assembleia Legislativa
Paulista) e em Brasília (DF). Te-
mos que pensar com carinho
para que essas pessoas ajudem a
trazer dinheiro aos nossos hos-
pitais, enfim, a saúde", disse.

Guilherme Leite

A Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac) e a ONG
Casvi apresentam o monólogo
Rogério, Venha ver a Travesti!,
com duas sessões no domingo, 05/
12, na Sala 2 do Teatro Municipal
Dr. Losso Netto, às 18h e 20h. O
evento é gratuito e os ingressos
devem ser retirados com 1 hora
de antecedência. Quem quiser
pode doar um pacote de absorven-
te que será destinado ao Fussp
(Fundo Social de Solidariedade de
Piracicaba). É obrigatório o uso de
máscara e apresentação de car-
teira de vacinação com a dose
única ou 2ª dose da vacina con-
tra a Covid-19, além de RG/CNH.

A drag queen Lily Butterfly
(Anselmo Figueiredo) recebe um
pequeno público que está na casa
de Cido (também Figueiredo), uma
pessoa transgênero, para visitá-lo.
Depois de recepcionar o público e
dar sua opinião sobre seu modo de
vida, a hostess pede que as pessoas
entrem, em silêncio, no seu quarto.

Cido é um morador de um
bairro de periferia que vive sozi-
nho na casa onde nasceu, porém,
acredita que seus irmãos e irmãs
mais novos ainda vivem com ele.

Além de falar sobre a discri-
minação que sofreu e sobre seu
modo de vida, ele gosta de contar
como é sua relação com as pessoas
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Rogério, venha ver a Travesti! será apresentado no domingo

do bairro em que mora, sua pro-
fissão, seus desejos, sonhos, medos
e angústias. Relata para o público,
em cenas que se misturam entre
realidade, lembranças do passado
e delírio, a forte identificação com
sua mãe, já falecida, e com Rogé-
rio, suposto meio-irmão, por quem
ele espera durante toda encenação.

Por meio deste monólogo, o

Coletivo Teatral LGBTQIA+ da
ONG Casvi convida o público a
uma interessante reflexão sobre a
diversidade sexual e suas diferen-
tes expressões, propondo um olhar
sobre outras cores do arco-íris, por
meio da história de vida de pesso-
as que possuem uma orientação
sexual e identidade de gênero di-
ferente do padrão cis-hetero-nor-

mativo e binário de gênero, e que
não fazem parte do movimento
social LGBTQIA+ organizado. A
peça trata, de forma não con-
vencional, do comportamento
humano e suas contradições.

O espetáculo tem como autor
Anselmo Figueiredo, direção de
Carlos ABC, trilha sonora de Car-
los ABC e Anselmo Figueiredo, ilu-
minação e sonoplastia de Tiago de
Luca, cenários, maquiagem e fi-
gurinos de Pádua Soares, Carlos
ABC e Anselmo Figueiredo, con-
tra-regra e staff de Gabriel Ri-
chard, fotos de Persona Comuni-
cação, produção local do Coletivo
LGBTQIA+ ONG Casvi e produção-
executiva de Tássia Guarnieri.

SERVIÇO
Monólogo Rogério, Venha ver
a Travesti!, com duas ses-
sões no domingo, na Sala 2
do Teatro Municipal Dr. Los-
so Netto. Dia 05/12, domin-
go, às 18h e às 20h. Classifi-
cação: 14 anos. Gratuito. Os
ingressos devem ser retira-
dos com 1 hora de antecedên-
cia. Quem quiser pode doar
um pacote de absorvente que
será destinado ao Fussp. É
obrigatório o uso de máscara
e apresentação de carteira de
vacinação com a dose única
ou 2ª dose da vacina contra a
Covid-19, além de RG/CNH.

Persona Comunicação

Drag Queen Lily Butterfly (Anselmo Figueiredo)

A Biblioteca Pública Munici-
pal Ricardo Ferraz de Arruda Pin-
to convida a todos para a palestra
Por que Ler George Orwell com a
mestre e doutora em literatura
Débora Reis. O evento acontece
amanhã, sábado, 04/12 às 10h30,
no anfiteatro da Biblioteca. O even-
to é gratuito e seguirá todos os
protocolos sanitários vigentes. É
obrigatório o uso de máscara.

George Orwell ocupa um lu-
gar de relevância na literatura
mundial: a principal caracterís-
tica da sua escrita é a crítica so-
cial. Por ter vivido em um mo-
mento histórico bem conturba-
do (1903-1950), desde muito jo-
vem - quando ainda não havia
adotado o pseudônimo George
Orwell e era Eric Blair - ele sem-
pre sentiu um ímpeto muito for-
te de escrever sobre os problemas
que aconteciam à sua volta.

Foram poucos os escritores
que se propuseram a levar a sé-
rio essa empreitada, a de levar
em consideração os eventos his-
tóricos na arte, tanto é que Orwell
não faz parte de um movimento
literário. O que vigorava na épo-
ca era o modernismo - escritores
como Virginia Woolf e James
Joyce, que possuem um outro
olhar para a forma literária e a
cultura. Então, Orwell resolve
traçar um caminho diferente,
retomando alguns princípios do

realismo e do naturalismo, jus-
tamente por ter essa preocupação
de abordar o que estava à sua vol-
ta, e a isso ele deu o nome de “es-
crita política em forma de arte”.

“Iremos analisar a fundo as
duas obras mais famosas do es-
critor George Orwell, A Revolu-
ção dos Bichos e 1984, e suas re-
lações com a sociedade e a histó-
ria. Iremos entender por meio da
análise de trechos a relevância
de alguns assuntos e conceitos,
tais como crítica social, forma li-
terária, distopia e transformação
social. Considerando a relevân-
cia cultural de A Revolução dos
Bichos e 1984, vamos conhecer
mais sobre o legado de Orwell na
cultura, refletindo sobre ques-
tões como tecnologia, a vigilân-
cia, ascensão de governos auto-
ritários, a falta de liberdade,
manipulação de ideias e falsifi-
cação de notícias, entre muitos
outros temas” pontua Débora.

SERVIÇO
Palestra Por que Ler George
Orwell com a mestre e douto-
ra em literatura Débora Reis
no Anfiteatro da Biblioteca Pú-
blica Municipal Ricardo Fer-
raz de Arruda Pinto, rua Salda-
nha Marinho, 333. Sábado, 04/
12 as 10h30. Gratuito. O even-
to seguirá todos os protoco-
los sanitários vigentes. É obri-
gatório o uso de máscara.
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Biblioteca Municipal realiza
palestra sobre o escritor
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Prefeito assina contrato para o
sistema de gestão de ecopontos
Projeto prevê readequação da iluminação e instalação de câmeras em
todos os ecopontos, e sistema hidráulico com caçambas em dois deles

O prefeito Luciano Almeida
assinou contrato para a execu-
ção do projeto Ecopira, que vai
modernizar o sistema de gestão
de resíduos nos ecopontos de Pi-
racicaba. A iniciativa é uma das
principais ações de planejamen-
to estratégico da Secretaria de
Defesa do Meio Ambiente (Se-
dema). O projeto foi aprovado
pela Secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente (Sima) e pelo
Fecop (Fundo Estadual de Pre-
venção e Controle de Poluição).
Os recursos, no valor de R$
1.050 milhão, virão por meio de
emenda parlamentar do depu-
tado estadual Roberto Morais.

O projeto prevê reade-
quação da iluminação, insta-
lação de câmeras de seguran-
ça nos ecopontos do Jardim
Oriente, Santo Antônio, Má-
rio Dedini I e II, Monte Rey,
Bosques do Lenheiro e Artemis.

Também serão construídos
platôs, que facilitam o acesso
para descarga de resíduos pesa-
dos, e adquiridas caçambas de
39m3. Para o funcionamento do
sistema de platôs e caçambas,
está incluso no projeto um cami-
nhão com sistema hidráulico
para esse tipo de caçamba. Esse
sistema estará nos ecopontos do
Jardim Oriente e Santo Antônio.

Divulgação/CCS

Ecoponto Jardim Oriente também será beneficiado

Hoje, os resíduos sólidos são
depositados nos ecopontos em pi-
lhas, direto no solo, onde perma-
necem até recolhimento e trans-
porte para área de disposição fi-
nal. De acordo com o secretário
de Defesa do Meio Ambiente (Se-
dema), Alex Gama Salvaia, o novo
modelo, além de contribuir para
a estética e organização dos eco-
pontos, também evitará proble-
mas como atos de vandalismo e
incêndios criminosos, que hoje

têm os ecopontos como alvo, de-
vido ao acúmulo de materiais.

“Com a implantação do novo
modelo de gestão, a logística do
processo ficará mais ágil, já que
o usuário deposita seus resíduos
diretamente em caçambas do sis-
tema Roll On. Quando cheias, o
conteúdo é removido num ca-
minhão com sistema hidráuli-
co, específico para este tipo de
transporte, até o destino final.

ENTENDA - Os ecopontos

são equipamentos destinados à
entrega voluntária de pequenos
volumes de resíduos sólidos (até
1m³) por pessoa/dia. Eles estão
preparados para receber resídu-
os da construção civil, poda de
árvores, além de papelão, papéis,
metal e plástico. Em Piracicaba
existem 7 Ecopontos ativos, dis-
tribuídos nos bairros Mário
Dedini I e II, Monte Rey, Bos-
que dos Lenheiros, Jardim Ori-
ente, Ártemis e Santo Antonio.

O IHGP (Instituto Histórico e
Geográfico de Piracicaba) reuniu
seus integrantes e amigos, na noi-
te de 2 de dezembro, para o lança-
mento oficial da 26ª edição da sua
revista, que teve como destaque a
homenagem a Mario Dedini e ao
centenário das Indústrias Dedini.

Na cerimônia, a empresa foi
representada pelo o bisneto do
fundador, Giuliano Dedini Omet-
to Duarte, presidente do Conse-
lho Administrativo da Dedini, e
pela presidente da Fundação De-
dini, Márcia Farah de Toledo
Dedini. Integrantes da família
também estiveram presentes.

A publicação teve como capa
a matéria sobre a Dedini Indús-
trias de Base, assinada pelas
jornalistas Flávia Paschoal e
Marisa Massiarelli Setto, asses-
soras de imprensa da empresa.

Durante a solenidade, a
história do imigrante italiano
Mario Dedini, que transformou
a pequena oficina de consertos
de peças para usinas e engenhos
de açúcar, em uma das mais im-
portantes empresas de bens de
capital do país, foi ressaltada.

O presidente do IHGP, Pedro
Vicente Ometto Maurano, falou
do privilégio de ter conhecido pes-
soalmente Mario Dedini, e do
quanto seu dinamismo fez por Pi-
racicaba. Ele lembrou da grande
amizade entre Dedini, seu avô Pe-
dro Ometto e Virgulino de Oliveira,
que perdurou durante a vida e deu
novo rumo ao destino da cidade,
hoje sede de região metropolitana.

O orador do IHGP, Armando
Alexandre dos Santos, citou o pa-
pel da Dedini no processo de in-
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IHGP faz homenagem especial
ao centenário da Dedini

Igor Serra

Márcia Farah de Toledo Dedini agradeceu a homenagem
em nome da família, da empresa e dos funcionários

AAAAAUTOMOBILISMOUTOMOBILISMOUTOMOBILISMOUTOMOBILISMOUTOMOBILISMO

Piloto Deni Sandor expõe carro
da Fórmula Inter em Piracicaba

Divulgação/DeniSandor

Carro ficará exposto no Wynwood Kitchen & Bar, no Jardim Europa

O piloto Deni Sandor, traz a
Piracicaba neste sábado, dia 4, o
carro usado por ele nas provas
de Fórmula Inter, a categoria
profissional de fórmulas do Bra-
sil. O carro vai ser exposto em
frente ao Wynwood Kitchen &
Bar, localizado a Rua Dona Eu-
gênia, 395, no Jardim Europa.

Deni Sandor é paulistano,
vive há 20 anos nos Estados Uni-
dos e passou boa parte de sua
infância em Piracicaba, onde
possui até os dias de hoje, pa-
rentes que residentes na Noiva
da Colina. A família de Deni San-
dor tem raízes profundas com o
município, já que seu tio foi trans-
ferido de São Paulo a Piracicaba
para fazer parte do processo de
abertura da Caterpillar Brasil.

“Lembro que desde peque-
no eu vinha passear nessa cida-
de maravilhosa e aconchegan-
te. Sempre que volto ao Brasil
para competir eu faço questão
de vir a Piracicaba para curtir
um pouco dessa cidade delicio-
sa e onde vivem meus familia-

res e, onde tem um fantástico
autódromo, o ECPA, que permi-
te que eu consiga unir o útil ao
agradável.” – disse o piloto.

Antes de acelerar pela Fór-
mula Inter, Deni Sandor passou
pela Fórmula 3, a Fórmula Re-
nault, a Fórmula Academy e a
Fórmula 1600, quando dividiu as
pistas do Brasil e de outros países.

“Eu passei pela Fórmula
Inter em 2019 e, logo na pri-
meira prova, cheguei na tercei-
ra colocação. Logo após, em ou-
tra prova conquistei a primeira
colocação. Tive que cumprir con-
tratos em outra categoria, mas
agora, assinei contrato para
cumprir uma temporada inteira
pela categoria.” – disse Sandor.

O carro estará em exposição
no Wynwood neste sábado, dia
4, no horário das 18h às 1 da
manhã. No domingo, dia 5, Deni
Sandor vai estar na pista do
ECPA (Esporte Clube Piracica-
bano de Automobilismo) em trei-
no preparatório para a tempo-
rada 2022 da Fórmula Inter.

dustrialização da Piracicaba inte-
riorana e agrícola, conduzida por
Mario Dedini, e de como a edi-
ção 26 da revista foi trabalhada
a partir desse tema, complemen-
tado por artigos assinados por
articulistas do IHGP, que foca-
ram aspectos da história e eco-
nomia da cidade nesse período.

Durante a solenidade, fize-
ram uso da palavra o prefeito de
Piracicaba, Luciano Almeida, que
ressaltou o papel do IHGP na pre-
servação da história e cultura lo-
cais, e o secretário Municipal de
Ação Cultural, Adolpho Queiroz.

O ponto alto do encontro foi
a manifestação da presidente da
Fundação Dedini, Márcia Fa-
rah de Toledo Dedini, que agra-
deceu a homenagem em nome
da família, das Indústrias De-
dini, representadas pelo presi-
dente do Conselho Administra-
tivo, Giuliano Dedini Ometto
Duarte, e dos funcionários.

Ao fazer um breve histórico
do fundador, Márcia Dedini disse
que foi graças a sua visão e espíri-
to empreendedores que a empresa
chegou aos 100 anos gerando em-
pregos, caminhando junto com a
comunidade, buscando forças
para enfrentar os muitos desafi-
os encontrados neste percurso.

“Mario Dedini nos deixou le-
gados, que têm sido inspiração di-
ária. Tudo o que a Dedini viveu
até completar o centenário nos faz
olhar com otimismo para o futuro
e vislumbrar que, nos próximos
100 anos, lutaremos para nos
manter firmes em nossa missão.
E para seguir sendo um orgulho
para Piracicaba e para o Brasil.”

TTTTTEAEAEAEAEATRTRTRTRTROOOOO

O primo da Califórnia será encenado no Eca Guarantã
“O primo da Califórnia” de

Joaquim Manuel de Macedo, co-
média musical com Direção Ar-
tística de Tarcízio Rafael e Dire-
ção Musical de Vinicius Novaes,
estará em cartaz em quatro ses-
sões no Teatro Eca Guarantã em
Piracicaba. As apresentações
acontecem neste final de sema-
na (dias 4 e 5 de dezembro), em
duas sessões, às 17h e 20h.

Adriano é um músico pobre
que está passando por grandes
dificuldades financeiras. Com a
exceção de sua amada Celestina,
todos lhe dão as costas negando
uma oportunidade. Excitado pela
bebida, ele acaba inventando a his-
tória de que tem um primo rico na
Califórnia, de quem será herdeiro
universal. Os amigos de Adriano,
desejando desforrarem-se da
mentira, decidem publicar em vá-
rios jornais uma falsa nota sobre
o falecimento do suposto primo da
Califórnia. A notícia se espalha e a

sorte de Adriano muda do dia
para a noite, pois todos aqueles
que lhe deram as costas tentarão
uma reaproximação, interessados
na fortuna do novo milionário.

A Cia Misancene nasceu com
a proposta de encenar comédias
de grandes autores nacionais. A
Companhia já montou “O Bem
Amado” de Dias Gomes, e “Toda
Donzela Tem Um Pai Que É Uma
Fera” de Gláucio Gil. Em 2018
também foi encenada a comé-
dia política/policial “O Grande
Chefe” com dramaturgia e dire-
ção de Tarcízio Rafael inspira-
do no clássico de Ágatha Chris-
tie “O Caso dos Dez Negrinhos”.

SERVIÇO
Teatro Eca Guarantã (Ave-
n ida Santa  L íd ia ,  548,
Areião). Ingressos: R$ 15,00
(valor único).  Classi f ica-
ção: Livre. Lugares limita-
dos. O evento seguirá todos
os protocolos de segurança.

Divulgação

Cia Misancene nasceu com a proposta de
encenar comédias de grandes autores nacionais
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Time do Real Madri realiza amistoso em Cândido Mota

Contando com apoio do
mandato popular da deputada es-
tadual Professora Bebel (PT), a
equipe do Real Madri, formada
por jogadores da região do bairro
Vila Cristina, realizou partida
amistosa de futebol de campo na
cidade de Cândido Mota, no últi-
mo dia 14 de novembro. O evento
esportivo, conforme relada a lí-
der comunitária Delvita Rodri-
gues, foi marcado inclusive por
um almoço de confraternização,
que contou com o prefeito de Cân-

Divulgação

Evento contou com a participação do ex-jogador Amaral

dido Mota, Eraldo Pereira; do seu
vice, Carlos “Gordo”; do vereador
Zambito, e do ex-jogador de fute-
bol Amaral, que inclusive serviu
a Seleção Brasileira e equipes
como o Palmeiras, Corinthians e
o Vasco da Gama. “Foi um im-
portante evento de confraterniza-
ção que só foi possível graças ao
apoio da deputada Professora
Bebel, que conseguiu o transpor-
te para que pudéssemos deslo-
car até a cidade de Cândido
Mota”, conta Delvita Rodrigues.
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Renato Bonfiglio é Advogado,
ex-presidente, ex-diretor de

futebol  e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Renato Bonfiglio

Bom dia amigos torcedores
do Nhô-Quim e leitores do jor-
nal mais conceituado atualmen-
te de Piracicaba e toda região. O
amigo Evaldo Vicente conseguiu
“reinventar” a leitura do matu-
tino, sem ficar refém de redes
sociais e nem seguindo regras
impostas, “A Tribuna” com cer-
teza é hoje o matutino com o
melhor conteúdo em todos os
assuntos e principalmente com

maior teor de informações de
nossa Piracicaba amada em to-
dos os segmentos. Parabéns!

O meu assunto preferido
sempre será o glorioso e centená-
rio alvinegro piracicabano, o
Nhô-Quim faz parte de minha
vida e a ele dediquei muitos anos
desta para que hoje ele esteja e pé
e seguindo firme e forte para al-
cançar seu lugar de verdadeiro
valor que é a elite do futebol pau-
lista e a volta ao cenário nacional.

Mas neste espaço de hoje, meu
bate papo é sobre a conquista da
Libertadores da América pela ter-
ceira vez, duas vezes seguidas a
conquista vem do trabalho do Por-
tuguês Abel Ferreira, sua comissão
técnica e seu planejamento. Esse
mesmo trabalho que vinha sendo
contestado em seu planejamento e
escolhas, teve que ser agora reve-
renciado por muitos críticos e o fa-
moso “cala a boca” e fez verdadeiro.

É direito de qualquer um criti-
car, contestar e discordar do for-
mato do trabalho de um treinador
de futebol e de qualquer outro pro-

fissional que esteja sempre no foco
de câmeras e microfones. São mui-
tos os críticos que pegam carona em
opiniões alheias para poder estar li-
vres de ter afirmado se algo era “cer-
to ou errado”, no futebol principal-
mente o descredito com algumas
opiniões de imprensa são notórias.

Abel com seu jeito todo efer-
vescente, sempre com os nervos a
“flor da pele”, levou o Palmeiras
ao bicampeonato da “liberta”, uma
copa do Brasil em 2020 e está na
terceira colocação no brasileirão,
tem como contestar seu trabalho?
Não estamos aqui querendo afir-
mar que ele revolucionou o jeito
de planejar uma conquista, mas
que ninguém pode negar que o
foco e a persistência do português
são de causar muita inveja em
vários treinadores tupiniquins.

Jorge Jesus outro excelente
técnico português que também fez
excelente trabalho aqui no Brasil,
em um momento de pura arrogân-
cia declarou que sua passagem pelo
futebol brasileiro ajudou aos joga-
dores aprenderem a se posicionar

em campo e que seus métodos táti-
cos abriram novas formas de se
pensar o futebol para os treinado-
res locais. Felipão ao saber de tal
declaração, não conseguiu se con-
trolar e respondeu em alto e bom
som: “Bem, eu fui convidado a ser
treinador de Portugal em 2003,
onde estava Jorge Jesus? Não era
treinador ainda? Fui campeão do
mundo em 2002 pelo Brasil! Levei a
seleção Lusa para uma semifinal de
copa do mundo em 2006 e tive o
prazer em lançar Cristiano Ronaldo
naquela seleção, então ensinei os trei-
nadores portugueses a virem ao Bra-
sil ensinar os brasileiros?”. Poderia
dormir sem essa hein Jorge Jesus?

O importante mesmo é que o
Palmeiras já está mais uma vez no
mundial de clubes, a oportunida-
de de trazer o caneco do mundo para
o Brasil está a dias de se tornar rea-
lidade, tomara que todo o elenco do
clube alviverde, mais seu treinador
e comissão técnica possam ter en-
xergado os erros do ano anterior e
desta vez jogar o que for necessá-
rio para a conquista do mundo.

DIREITO DESPORTIVO: "É PRECISO MUDAR

PARA AS COISAS PERMANECEREM COMO ESTÃO"
Dr. Jonas TadeuParisotto

Jonas Tadeu Parisotto é
advogado, presidente da

comissão de direito
desportivo da OAB de

Piracicaba, já atuou em
Tribunais Desportivos e

ocupou os cargos de: diretor
jurídico, secretário, vice-

presidente, presidente do
Conselho Deliberativo por dez
anos e presidente da diretoria

executiva do E.C.XV de
Novembro de Piracicaba, onde

é conselheiro vitalício

Copa do Mundo de 2022, a enti-
dade máxima de organização do
futebol brasileiro vive crise sobre
crise e uma verdadeira batalha nos
Tribunais e não estou me referin-
do aos Tribunais de Justiça Des-
portiva. Os presidentes da CBF,
leia-se Ricardo Teixeira, José Ma-
ria Marin, Marco Polo Del Nero e
Rogério Caboclo estamparam os
jornais do mundo em razões de
polêmicas e escândalos que, após
investigações, para alguns deles
redundou no banimento do fute-
bol pela FIFA. O mais recente, Ro-
gério Caboclo se envolveu num es-
cândalo com uma funcionária da
CBF que o acusou de assédio se-
xual e moral e o resultado desta
acusação foi o afastamento da pre-
sidência da CBF imposto pela Co-
missão de Ética da entidade e de-
pois confirmado pelo colegiado de
presidentes de federações estadu-
ais que “esticaram” o afastamento
para 21 meses. Não bastasse isso,
o que já é por demais grave, seja
do ponto de vista pessoal ou da
credibilidade da própria entidade,
há alguns meses atrás, o juiz da
2ª Vara Cível da Barra da Tijuca
do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, acatou um pedido do Mi-
nistério Público e julgou a ação ci-
vil pública que contesta o peso di-
ferente dos votos das federações e
clubes de futebol na última eleição
da CBF em 2018 que elegeu Rogé-
rio Caboclo presidente com o apoio
de Marco Polo Del Nero, à época,
a justiça carioca entendeu que o

pedido do Ministério Público era
justo pois pela forma de votação
com peso diferente de votos, ne-
nhum candidato de oposição con-
seguiria vencer o grupo que está
no poder na CBF há anos, já a CBF
contestou a ação, alegando em sín-
tese, ser uma entidade privada
com autonomia garantida pela
Constituição Federal e com regras
estabelecidas em seu estatuto e,
com base nisso, sua eleição não
poderia ser contestada e aí come-
ça a batalha dos recursos. Essa
primeira semana de dezembro ti-
vemos duas importantes deci-
sões:  a 19ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro decidiu, por mai-
oria, manter a decisão do Juízo
da 2ª Vara Cível da Regional da
Barra da Tijuca em sede de Agra-
vo de Instrumento nº 0055202-
25.2021.8.19.0000, cassando o
efeito suspensivo da decisão da 2ª
Vara Cível que havia sido concedi-
do em favor da CBF anulando a
eleição de 2018 e que elegeu Rogé-
rio Caboclo presidente da CBF, atu-
almente suspenso do cargo. O
TJRJ confirmou a decisão do juiz
de primeira instância que deter-
minava a convocação de nova as-
sembleia da entidade, anulando as
alterações estatutárias que permi-
tiram peso diferente dos votos. Os
reflexos dessa decisão são impor-
tantes pois trazem de volta ao co-
mando da CBF os interventores
que foram nomeados pela justiça
carioca, o presidente do Flamen-

A frase acima é inspirada no
romance "Il Gattopardo" escrito
por Giuseppe Tomasi di Lampedu-
sa, que retrata o processo de uni-
ficação italiana, na Sicília, onde a
personagem, o príncipe Don Fa-
brizio, passa a flertar com os ide-
ais socialistas, mas não quer per-
der o seu prestígio e as suas rega-
lias. Veio à minha mente a CBF e a
vocês astutos leitores e leitoras? Já
dedicamos colunas sobre a orga-
nização do futebol brasileiro e seu
atraso se comparado às demais
entidades de administração do
futebol no mundo, tais como a
UEFA, a La Liga, dentre outras,
bem como à crise de comando exis-
tente na Confederação Brasileira
de Futebol, a CBF. Às portas da

go, Luiz Rodolfo Landim Macha-
do, e o presidente da Federação
Paulista de Futebol, Reinaldo Ro-
cha Carneiro Bastos, que devem
convocar novas eleições para re-
ver o estatuto da entidade e, após,
eleições para a presidência. A se-
gunda decisão vem do Superior
Tribunal de Justiça, o STJ, que
em sede de pedido de suspensão
de liminar e de sentença proposto
pela CBF contra decisão proferi-
da no Agravo Interno no Agravo
de Instrumento n. 0055202-
25.2021.8.19.0000, em trâmite no
Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, deferiu o pedido da
CBF para sustar os efeitos da deci-
são proferida no Agravo Interno
no Agravo de Instrumento n.
0055202-25.2021.8.19.0000, em
trâmite no Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, até o
trânsito em julgado da decisão de
mérito da ação principal. A batalha
nas cortes judiciárias brasileiras
segue e quem perde com isso é o
futebol. Fala-se tanto em trazer téc-
nicos estrangeiros para comanda-
rem a seleção brasileira e entendo
que temos ótimos técnicos de fute-
bol aqui no Brasil, talvez a nossa
maior deficiência não seja no cam-
po técnico e sim no campo admi-
nistrativo e de gestão.  Voltare-
mos ao tema. A coluna é solidá-
ria e clama a todos e todas que
sigam as orientações dos órgãos
oficiais de saúde no combate à
pandemia. Saudações XVzistas e
Jus Desportivas e até a próxima!

A Federação Paulista de Futebol divulgou na sexta-feira
(26) a tabela da Série A2. Por ter terminado em oitavo lugar
na temporada passada, o Nhô-Quim fará oito jogos em casa e
sete jogos fora na primeira fase. A estreia será diante do Velo
Clube, em Rio Claro, em jogo marcado para o dia 26 de janei-
ro, e o encerramento será diante do Primavera, no Barão da
Serra Negra, no dia 19 de março. O presidente Rodolfo Ge-
raldii e o núcleo do futebol profissional do clube formado por
Marco Gama e Luciano Dias, disseram nos microfones da
Rádio Difusora no programa “Passe de Letra” e confirma-
ram em atos e atitudes a manutenção do elenco no mínimo
em 60% e de toda a comissão técnica, além de fazer de seis a
sete contratações pontuais e dar opoirtunidades ao meninos
da base que irão disputar a Taça São Paulo de Futebol Jr. Va-
mos XV, a série A2 é pequena demais para você velho senhor.

SYLVIO

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,

corredor e quinzista sofredor

João Luis de Almeida

Bom dia caros leitores!
Finalmente dezembro chegou,

sobrevivemos a mais um ano de
lutas, pandemia, alegrias, triste-
zas, frustrações (ah! Meu XV!),
mas estamos aqui firmes e fortes.

As notícias sobre esportes
vão rareando, o campeonato

brasileiro vai chegando ao seu
final e o Atlético Mineiro, para
alegria do nosso querido e ines-
quecível meia Marlon, após exa-
tos 50 anos, conquista novamen-
te a taça de melhor time do país!

Naquele distante ano de
1971 o Atlético não só conquis-
tou o título como teve também o
artilheiro da competição, Dadá
Maravilha com 15 gols, que anos
depois vestiria a camisa do nos-
so glorioso Nhô Quim, agora em
2021 mais uma vez o Galo tem
em seu plantel o artilheiro máxi-
mo, Hulk com 18 tentos assinala-
dos, será que um dia também o
veremos com a camisa quinzista?

Faltando apenas duas ro-
dadas, vemos Sport e Chapeco-
ense rebaixados, o imortal Grê-
mio ainda respira, mas é dificí-
lima sua situação e hoje o Bahia,

dirigido por nosso antigo com-
panheiro de Oratório São Do-
mingos Sávio (Dom Bosco),
Guto Ferreira, estaria rebaixa-
do, me pergunto se eles ainda
têm gás o suficiente para esca-
par dessa situação lamentável!

O XV que é o time que mais
nos interessa está trabalhando
para montar o plantel para o
ano de 2022, não há espaços
mais para erros, o acesso não é
mais uma ambição e sim obri-
gação, porém para isso precisa-
mos de atletas de qualidade,
que venham para resolver.

Até o momento esses atle-
tas não vieram e o que vejo
sim, são alguns partindo, como
Fraga, Samuel Andrade, Eri-
son e me preocupa saber que
não conseguimos pagar um
bom salário para atletas nos-

sos, que poderiam nos ajudar
num acesso (afinal estão sen-
do negociados com times de
série A de outros estados e até
do exterior) e fico pensando no
nível dos que estão por chegar.

Confio no trabalho do téc-
nico Luciano Dias, mas ele pre-
cisa ter qualidade em mãos, do
contrário mágico ele não é!

Bom falando em qualidade
lembro de que lá nos anos 50 e 60
as contratações feitas pelo nosso
alvinegro eram sempre de jogado-
res de ótima categoria, um exem-
plo? Sylvio de Paula Ferreira!

Sylvio era um ponta direita,
foi destaque no E. C. Taubaté,
onde foi campeão de acesso à pri-
meira divisão (atual A1) em 1954,
aliás, foi dele o segundo gol do
Burro da Central na final contra
o Botafogo de Ribeirão Preto.

Em 1957, após defender a Sele-
ção Paulista no brasileiro de Sele-
ções, o veloz ponta foi negociado
com o tricolor do Morumbi, pelo
São Paulo F. C., Sylvio jogou 52
partidas (22 vitórias, 17 empates
e 13 derrotas), jogou pelo time
da capital até o ano de 1960!

Em 1958 veio por empréstimo
do São Paulo F.C. para o XV, foi
nesse ano que o alvinegro, rechea-
do de craques (Ney Blanco, Brau-
ner, Nilo, Gatão, Dema e outros)
conquistou o 5° lugar no paulista
ficando atrás apenas de Santos, Pal-
meiras, Corinthians e São Paulo.

Voltou ao Morumbi em 1959,
mas em 1960 o Nhô Quim o trou-
xe em definitivo, ficando Sylvio
em Piracicaba até o ano de 1962,
quando encerrou a carreira com
apenas 29 anos. Pelo alvinegro re-
alizou 130 jogos e assinalou 13
gols, Sylvio faleceu em 12 de ja-
neiro de 2017 na cidade de São
José dos Campos, onde residia!

LIGA PIRACICABANA DE
FUTEBOL AMADOR 2021

A cada rodada o campeonato da LIGA PIRACICABANA D
FUTEBOL AMADOR e o VETERANO fica mais empolgan-
te, as disputas aumentam a qualidade a cada rodada e
os estádio contam com as famílias acompanhando o de-
sempenho das equipes. Vamos neste final de semana 05-
06/21 para a oitava rodada, confira os confrontos.

SÉRIE A2
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PALAVRA DO ESCRITOR:

O livro Flicts escrito pelo Zi-
raldo conta a história de uma cor
rara, frágil, triste, que procurou em
vão por um amigo.

Flicts não consegue se en-
caixar pois ninguém, a princí-
pio, reconhece seu merecido
valor.  Até que um dia, lá do
espaço alguém vê e confirma,
Flicts brilha finalmente e com
seu jeitinho todo diferente, traz
alegria a muita gente.

Faixa Etária: 08 a 10 anos

Você pode ouvir essa história em:
https://youtu.be/qVzGaPWt260

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

PROSA

FELICIDADE
Ludovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da Silva

O que é Felicida-
de? É difícil defini-la. “A
Felicidade se sente,
está em cada pessoa.
É sorrir, estar com ami-
gos, desfrutar a vida
com alegria”. Se um
dia você tiver que se
separar das pessoas
que mais estima, deixe
as lágrimas caírem e
depois volte a sorrir.
Olhe quanta vida há lá
fora. Quantas pessoas
simpáticas e alegres
para conhecer. A pure-
za e o amor que existem
dentro de você jamais
devem ser destruídos.
O que importa é acredi-
tar sempre. Na sua ca-
pacidade em ver o mundo cheio de alegria. A Felicidade existe
dentro de cada um. A Felicidade é ser jovem e ter nos olhos um
sonho, ter nos lábios um sorriso, no coração uma esperança, amar
a vida. Por isso, é preciso sorrir, pois seus lábios têm que revelar a
Felicidade do coração. Nunca se esqueça que na noite escura
sempre haverá estrelas. É preciso saber olhar o céu com olhos de
alegria, cheios de Felicidade. É por isso que o brilho dos olhos
nunca deve se apagar, porque nele existe muita esperança, fé e
amor. A vida é uma tela, que cada um pinta de acordo com o seu
temperamento e com as tintas de sua imaginação. “Isso é felicida-
de”. Como são bonitas as palavras de uma jovem.

DE FARINHAS, MOINHOS E VIDAS
Cris DakinisCris DakinisCris DakinisCris DakinisCris Dakinis

Habito esperanças enquanto derramo o leite
que jaz

na farinha de trigo
e nas pás

pela massa que me cabe sovar e salvar em plena
quarentena.

Sou da massa que mal desperta, e
diante de mim, um cemitério que trabalhou noite e dia,

com as espátulas dos coveiros a plantar cruzes.
Manaus, caos, e cal...

O sal de nossas lágrimas órfãs,
rega sementes de saudade.

Sentenças, centenas de milhares,
o luto a percorrer lares,

o pranto, a prece, a perda,
o umbral, gatilho do mal...
Mas a esperança resiste,

sobrevive, vacina, desarma,
lança do bem dentre moinhos,
abranda a dor, abre caminhos,
faz sorriso contornar máscaras,

para a massa respirar,
crescer e crescer,

e por fim,
continuar a viver.

Primeiro lugar do XXXIX Prêmio Moutonnée de Poesia de Salto
Cujo tema esse ano foi sobre “Percepção poética da pandemia”

NATAL CAIPIRA
Ana Marly de Oliveira JacobinoAna Marly de Oliveira JacobinoAna Marly de Oliveira JacobinoAna Marly de Oliveira JacobinoAna Marly de Oliveira Jacobino

O cheiro dos ramos do cipreste explora as mãos e as narinas.
Vovô Adão leva os netos para um dos parques da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz para colher os ramos dos ciprestes.
E na nossa meninice a alegria contagia. O Natal corre pelos ares,
tais quais as renas do Noel! A mesa está armada no canto da sala.
Faltam os últimos retoques. Os caminhos de areia assombreados
pelos galhos dos ciprestes levam a algum lugar ou a lugar ne-
nhum. O lago feito de espelho camuflado pelos montes de areia e
grama feita de serragem colorida. As pedras feitas de papel. O
monjolo de peroba movido a água encanada fica no canto da
mesa socando o milho. Pam!Pam! Rec! Pam! Pam!Rec!

Na caixa dos guardados vamos desembrulhando peça por
peça! Boi, burro, carneiros, camelos, galo, galinhas, pato, patas,
sapos, rãs. Pam!Pam! Rec! Pam! Pam!Rec! Vamos pegando com
muito cuidado: anjo, pastores, reis Magos, José, Maria. Cada um,
já tem o seu lugar determinado. O burro, a vaca no interior da
gruta, logo atrás da manjedoura para que possam esquentar com
a respiração a criança. José e Maria ajoelhados em frente ao me-
nino. Pam!Pam! Rec! Pam! Pam!Rec! Uma grande estrela rompe
os céus segura por linha de nylon. Vovô nos deixa livres para espa-
lhar as personagens de cerâmica pelos caminhos, morros, lago.
Tudo vai ganhando forma, movimento e beleza. Enquanto isso,
vovô alegra os nossos ouvidos com a sua voz de barítono. Os can-
tos natalinos podem ser ouvidos por todos.

NOTÍCIAS:
• Os Grupos Literários: Academia Piracica-
bana de Letras, Grupo Oficina Literária de Pi-
racicaba e Centro Literário de Piracicaba rea-
lizarão sua confraternização de final de ano
no próximo dia 11 de dezembro, sábado, 15
horas, no instituto Beatriz Algodoal. Será a
oportunidade de agora poder abraçar os ami-
gos, com os protocolos necessários ao mo-
mento que se apresenta.

• No próximo dia 5 de dezembro, 18 horas, teremos a entrega
do Prêmio Pirarazzi de Cultura no Teatro Erotides de Campos.
Nossa amiga escritora e contadora de histórias Carmelina To-
ledo Piza será uma das agraciadas. Vamos prestigiar!

AMIGOS ANJOS
Analuza TAnaluza TAnaluza TAnaluza TAnaluza Teixeixeixeixeixeiraeiraeiraeiraeira

Diz a lenda, que os anjos, cansados da calmaria que era o
céu, resolveram cortar suas asinhas e descerem na terra... caí-
ram em lugares diferentes e se misturaram aos humanos... quem
encontra um anjo, fisicamente não vê diferença..., mas basta
conviver com ele e aí irá perceber que os anjos são encantados,
conseguem ver aquilo que não está visível...e têm a capacidade
linda de estar onde o humano, não tem sensibilidade para estar.

MUNDO DOS SONHOS
Leda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda Coletti

Nesse mundo tumultuado, tudo pode acontecer. Pedras no
caminho são desafios constantes; muitas vezes tornam-se intrans-
poníveis e nos fazem sofrer e chegar até ao delírio. Pessoas se
perdem nos rios dessa vida e no desconhecido se lançam aos
rochedos dos mares bravios.

Esses desencontros, contudo, ainda podem ter um final feliz,
se soubermos sair de nós mesmos e utilizar nossos sonhos como
instrumentos de reconstrução de bem viver. Buscar lá na infância,
forças para um reabastecer-se. Voltar a ser criança, subir em árvo-
res, fazer comida de mentirinha na casa de nossa imaginação,
soltar bolhas de sabão...Quem não teve uma árvore preferida para
fazer seu balanço de corda? E um cabo de vassoura que virava um
cavalo de pau? Quem não apreciou sua imagem refletida nas
águas do lago, mesmo parecendo um espelho embaçado pelas
ondulações?

Viagens pelo tempo, desfrutando as belezas da natureza e
transformar a mesmice da rotina, podem proporcionar encontros
prazerosos e inesquecíveis. As pessoas podem ser roubadas ma-
terialmente nesse mundo louco e agressivo em que vivemos, mas
conseguirão sobreviver se não deixarem que o cantinho dos mais
puros sonhos seja atingido.

ooOoo

ARMAGEDOM
Carmen PilottoCarmen PilottoCarmen PilottoCarmen PilottoCarmen Pilotto

Tão triste a vida pelas janelas
Latente pulsa nas alvenarias
Temerosa pelo inimigo invisível

Tudo fremente à espreita da cura
Presos ao ar que viraliza a doença bizarra
Sem resistências territoriais e nem sociais
Aspergindo o aroma do infecto inimigo

Aguardando, ansioso, o homem em pânico
Acompanha confinado frias estatísticas

O vírus letal e invisível assombra
Num alerta de Deus deveras certeiro
Multiplicando histórias precocemente interrompidas
Proibidas de rituais possíveis nas despedidas.

Pesado ar que cobre os centros urbanos
Sem mais andares, viagens ou abraços
Ou mesmo convivências mais afetivas

E na busca insana da normalidade:
Vacina
    Cloroquina
      Vitamina D
        Dexametasona
          Azitromicina
        Heparina
      Utis
    Máscara
  Álcool gel
Isolamento
Procuram conter o tempo avassalador e seletivo

E lá fora, o ambiente confuso intensifica
A fragilidade das organizações políticas
Expondo o lado sombrio humano aflorado:

Corrupção
Desigualdade social
Feminicídio
Xenofobia
Assassinato

Na hecatombe iminente do fim do mundo
Sentimentos rasgados, exacerbados e cruéis
Espargidos por todos os continentes...

Qual será o legado pós-covid
Após tanta calamidade meu Deus?

É o crepúsculo do homem
Em contraponto com a mudança climática
Arrefecendo os ânimos
Consumindo o planeta

A terra em chamas, cinzas e vírus
Plúmbea e fragilizada.
Dissemina a semente das pragas
Indistintamente em profusão mitigadora

Como uma bífida língua
A serpente apocalíptica
Envenena os destinos
E ceifa ilusões aos borbotões

O silêncio ecoa no concreto
Febre letal inoculada
Hostil doença introjetada
Paralisa a terra em sua rotação

Todos multifacetados pelas incertezas
De névoa e de desesperança algozes...
E ao final três cacos jazem pelo chão:
O homem – A doença – A solidão

Só o pássaro solitário recorta o límpido horizonte azul
Na tarde vazia do Ocaso humano...

ooOoo

ooOoo



Ousado, Francys Almeida protocola
pré-candidatura ao Governo do Estado
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Francys Almeida, em frente ao prédio da rua Rego Freitas, 192, em São Paulo, em novembro passado:
“Pré-candidatura, em todos os níveis, é um exercício de cidadania política e partidária ao mesmo tempo”

Fotos: Divulgação

Rodrigo Carvalho, chefe de gabinete do deputado federal Orlando Silva, assinando
o protocolo de Francys Almeida, como pré-candidato ao Governo do Estado

“Pré-candidatura, em todos
os níveis, é um exercício de cida-
dania política e partidária ao
mesmo tempo”. Com esta afirma-
tiva, em novembro passado, o
vice-presidente do PCdoB em Pi-
racicaba, Francys Almeida da
Silva, ou simplesmente Francys
Almeida, apresentou-se como
candidato ao Palácio dos Bandei-
rantes nas eleições de 2022, e ex-
plica o seu objetivo: “Despertar,
no seio do meu partido, o Partido
Comunista do Brasil, PCdoB, a
vontade e a disposição em deba-
ter o tema, e não aguardar que as
lideranças maiores façam a indi-
cação e os filiados digam amém,
simplesmente”, detalha, assegu-
rando que “quero servir de exem-
plo aos filiados de outros parti-
dos, para que façam o mesmo”.
Francys espera que, no PCdoB,
surjam outros candidatos às elei-
ções majoritárias. No caso, Gover-
no do Estado e Senado Federal.

DAS ALAGOAS — Filho
do teólogo Francisco Balbino da
Silva e da professora Débora Ta-
vares de Almeida da Silva — um
casal de geógrafos — ,  casado
com Dileã Mendes Cavalcanti,
Francys tem três filhos, que são
piracicabanos:  Ada Elyse Men-
des de Almeida, Efraim Calebe
Mendes de Almeida  e Any Ellen
Mendes de Almeida. “Nenhum
dos netos é sapeca como sempre
foi Francys”, afirma a mãe, Dé-
bora, que é diretora de escola apo-
sentada no Estado das Alagoas.

Também é alegria de Fran-
cys ter dois sobrinhos nascidos
em Piracicaba, que são o Rafael
Muniz e Arthur Muniz, filhos de
Dianne Muniz e Wesley Muniz.
“Somos, graças a Deus, uma fa-
mília piracicabana”, comenta, en-
quanto saboreia um generoso pe-
daço de pizza de quatro queijos.
Dianne, professora da rede es-
tadual de ensino, é sua irmã.

Francys chegou a Piracica-
ba em 2010, exatamente há 11
anos, e trabalhou em várias áre-
as, mas o destaque especial é
para a profissão do aperto: ven-
dedor de gravatas, que juntava
dinheiro para o mínimo do seu
sustento e da sua esposa.

Foi síndico de novembro de
2017 a novembro de 2021. Bacha-
rel em Direito, está nos estudos
necessários para concluir a última
etapa e ser recebido na OAB (Or-
dem dos Advogados do Brasil).
“Estudo pelo menos três horas to-
dos os dias”, informa, lembrando
do seu curso teológico no Ibap, o

Institiuto Bíblico Aliança da
Paz, em São Paulo, que tem como
diretor e coordenador pedagó-
gico o pastor Ozéias Selestino.

Por isso, Francys é evan-
gelista da Convenção Nacional
das Assembleias de Deus-Mi-
nistério Madureira.

Em Piracicaba, atuou como
presidente do Conselho da Esco-
la José Francisco Alves, de 2018
a 2020, além de ser conselheiro
do Fundeb (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
Básica) desde 2016, sendo su-
plente atualmente. Ele é vice-
presidente do PCdoB (Partido
Comunista do Brasil), sendo o
Diretório Municipal presidido
pelo médico Vilson Dornelles.

FAMÍLIA — Francys afirma
que a família “é a nossa base, uma
instituição celular, com centelha
divina, nela temos a oportunida-
de de aprender na prática o que é
o amor, a chegada dos meus fi-
lhos a partir de 2012 mudaram
completamente minha concepção
de mundo e de vida”, declara,
emocionado, abraçado à Ada,
Efraim e Any. “Até o barulho de-
les, as brincadeiras excessivas, me
fazem bem”, conta. O casamento
com Dileã, carinhosamente cha-
mada de Dila, foi em Maceio, ca-
pital das Alagoas, em 2009.

DEFINIÇÃO — Para Fran-
cys, “fé é a certeza de que algo ain-
da não visto, por vezes sem pers-
pectiva ou prazo, e vai certamente
acontecer, quer seja por uma pro-
messa ou por um propósito. Os
heróis da fé, elencados na carta
de Paulo aos Hebreus, citam exem-
plos históricos da fé; na atualida-
de é preciso acreditar que é possí-
vel construir um país mais igual,
com mais amor e mais oportuni-
dades. Tenho fé em Deus e acre-
dito que o Brasil há de ser uma
nação mais igual e próspera”.

ANIVERSÁRIO — Dessa
forma, Francys — que nasceu há
exatamente 37 anos, em 4 de de-
zembro de 1.984, em Maceió —
entende que, com a fé e pela fé, é
possível fazer política e, fazendo
política, construir uma sociedade
justa e igualitária. “Temos que pen-
sar nos que precisam mais, dos
que necessitam de atenção e
apoio”. Afinal, não foi isso que
Jesus Cristo fez ao cego de Jericó?
Pelo seu aniversário, recebe mui-
tos cumprimentos, especialmente
da família, que o vê dedicado aos
filhos, atencioso às causas de cada
um, e faz política 24 horas por dia.

ALIMENTOS — “Com o

Vice-presidente do PCdoB de Piracicaba, Francys Almeida, mostra que o registro de pré-candidatura é uma forma de despertar a legenda para a discussão do tema
companheiro Fernando Bozó,
por exemplo, opero o Banco de
Alimentos em Piracicaba, porque
as pessoas estão necessitadas,
precisam do nosso apoio, de nós
que temos algo mais”, afirma,
categórico naquilo que faz. Não
são poucas as vezes que se vê o
seu automóvel com cestas bási-
cas e roupas usadas para entre-
ga para famílias com sustento
vulnerável. “E agradeço a todos
pelo apoio, destacando-se a depu-
tada estadual Professora Bebel,
líder do PT na Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo, e
que tem a mesma linha de pensa-
mento”. E afirma: “Bebel é exem-
plo de trabalho com mandato”.

ESTILO — Francys Almei-
da entrou para a política desde
criança, quando já contestava sua
própria mãe sobre candidatura. E
sempre viu o ideológico política
pela Esquerda, nunca pela Direi-
ta, tanto que é um dos maiores
críticas ao presidente da Repúbli-
ca, Jair Messias Bolsonaro (en-
trou no PL?), de quem discorda
em todos os sentidos quando se
trata de vida humanitária. “Du-
rante a pandemia, o presidente
Bolsonaro foi um mau exemplo
total, prejudicou as ações técni-
cas e, na comunicação, confun-
diu o povo em relação ao tomar
ou não tomar vacinas”, afirma
Francys, que foi candidato a pre-
feito em Piracicaba 2020, che-
gando perto dos dois mil votos.

Assim, seu estilo é bem — até
pelo porte físico — uma imitação
do então estudante João Herr-
mann Neto na década de 1.970,
quando foi candidato a deputa-
do federal e, com votos da re-
gião do Piracicamirim, teve em
torno de dois mil votos. “Ele,
Francys, é um arrumador de en-
crencas, bem parecido o ex-prefei-
to e ex-deputado federal Herr-
mann, desde quando disputou elei-
ções para presidente do Centro
Acadêmico Luiz de Queiroz, o his-
tórico Calq, que reúne o corpo dis-
cente da Esalq”, explica um ami-
go já de boa idade e que conhece
bem a história política local.

Hoje, em Piracicaba, 11 anos
depois, Francys recebe amor e
ódio ao mesmo tempo, pois tem
construído uma vida política em
que, como diz, “é preciso ter
lado”. E esse fato de ter lado leva-
o a criar inimigos e amigos, com
ações na Justiça e com encren-
cas em vários plenários que fre-
qüenta. “Faz parte de quem tem
posição definida”, assegura.

Com trânsito nos corre-
dores comunistas do Brasil,
especialmente quando o go-
vernador Flávio Dino, do Ma-
ranhão, pertencia ao PCdoB
— foi para o PSB por questões
estratégicas — Francys Almei-
da baseia-se nos estudos de
companheiros partidários
para definir seu programa,
como pré-candidato ao Gover-
no do Estado de São Paulo,
cujo protocolo foi assinado por
Rodrigo Carvalho, chefe de
gabinete do deputado federal
Orlando Silva. Aliás, Orlando
Silva tem uma vida dedicada
ao Brasil, em vários cargos, e
foi um dos grandes compa-
nheiros de João Herrmann
Neto, a quem chamava de
“mestre”, e que faleceu em abril
de 2009, em Presidente Alves.

Assim, Francys enume-
ra os itens que define como
principais para uma candi-
datura de esquerda ao Pa-
lác io  dos Bande i rantes .
“Nossas propostas são de
apoio ao povo”, afirma.

- Instituir o Programa de
Ass is tênc ia  Técn ica  aos
Municípios.

- Instituir o Programa de
Assistência Técnica aos Mu-
nicípios (ProMunicípio) para
viabilizar a apresentação de
projetos adequados às exi-
gências técnicas do governo
federal e do próprio governo
do estado, além de propiciar
orientações para a célere e
eficaz prestação de contas
dos convênios executados.

- Adotar um sistema de
metas de desempenho para
todas as áreas de governo.

- Adotar, sob a coordena-

ção da Secretaria de Planeja-
mento, um sistema de metas
de desempenho para todas as
áreas de governo. As metas
serão públicas e fiscalizadas
pela sociedade. As primeiras
metas, que devem ser implan-
tadas em fevereiro de 2015,
irão se referir aos seguintes
pontos: I. Melhoria dos indica-
dores da qualidade educacio-
nal; II. Redução da mortalida-
de infantil e materna; III. Redu-
ção de crimes, especialmente
os violentos e o tráfico de dro-
gas; IV. Número de novas ha-
bitações construídas; V. Quan-
tidade de residências atendi-
das por sistemas de abasteci-
mento d’água e por banheiros.

- Implantar a Rede Soli-
dariedade.

- Implantar a Rede Solida-
riedade em parceria com as
igrejas, de modo que elas au-
xiliem na implementação de
políticas sociais nas comuni-
dades em todo o estado.

- Criar um programa que
garanta gratuitamente a pri-
meira CNH.

- Criar um programa que
garanta gratuitamente a primei-
ra habilitação para todos os jo-
vens que não possam pagar as
taxas atualmente cobradas no
Detran e pelas auto-escolas.

- Alterar a legislação so-
bre cobrança do ICMS.

- Alterar a legislação so-
bre cobrança do ICMS no to-
cante à diferença de alíquotas
nas aquisições interestaduais
relativas a microempresas e
pequenas empresas optantes
do Simples. O objetivo é criar
novas faixas de faturamento e
percentuais para efeito de co-

brança do citado imposto, no
caso indicado, beneficiando
mais de 100 mil empresas
em todo o estado. A medida
trará mais capacidade de in-
vestimento, competitividade
e empregos no segmento.

- Criar um programa per-
manente de valorização da
docência.

- Criar o programa perma-
nente de valorização da do-
cência, com a redefinição de
faixas salariais para cada ní-
vel da carreira e os critérios
de avanço mediante cursos
de qualificação e tempo de
serviço. A ideia é garantir re-
muneração adequada para
os professores e trabalhado-
res da educação da rede es-
tadual. As melhores práticas
nessa matéria mostram que
para atrair novos talentos é
preciso não apenas pagar
melhor, mas também inves-
tir na qualificação contínua
do docente e estabelecer
uma carreira com estágios
definidos que permitam a
progressão por mérito, se-
gundo o plano de governo.

- Pagar uma complemen-
tação ao piso salarial dos agen-
tes comunitários de saúde.

- Pagar uma complemen-
tação ao piso salarial dos agen-
tes comunitários de saúde e de
endemias, em atuação coope-
rada com os municípios.

- Criar um Conselho de
Aldeões ao Governador do
Estado, reunindo a experi-
ênc ia  dos que passaram
pelos governos e de repre-
sentantes da sociedade, in-
centivando a mesma ação
nos Municípios paulistas.

PROGRAMA

“Nossas propostas são de apoio
ao povo”, afirma Francys Almeida
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FALECIMENTOS

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

O Rotary fomentando a preservação ambiental
A Escola Estadual Pedro de Mello tem sediado

ação de educação ambiental para III Proyecto Ro-
tario de Latinoamérica y España em Educación da
Escuela IntInternacional de Líderes Ambientales.
Discentes, docentes, rotarianos e rotarianas, mem-

bros da sociedade civil, representantes do Piraci-
caba Rugby têm contribuído para o desenvolvimen-
to da ação. Mais uma vez o Rotary Club de Piracica-
ba São Dimas demonstrando a importância de um
Clube no fomento de ações positivas na sociedade.

SR. JOSÉ FRANCISCO ROCHEL-
LE faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 85 anos de idade e
era casado com a Sra. Appareci-
da Casarin Rochelle. Era filho do
Sr. José Rochelle e da Sra. Maria
do Carmo Rochelle, falecidos. Dei-
xa os filhos: Fernanda Valéria Ca-
sarin Rochelle Usberti casada com
Cícero Usberti Júnior, Luís Fernan-
do Casarin Rochelle casado com
Sandra G. Rochelle, Rodrigo Ca-
sarin Rochelle casado com Maísa
Dias Rochelle e André Luís Roche-
lle. Deixa também netos. O seu se-
pultamento dar-se-á hoje as 10:30
hs, saindo a urna mortuária do Ve-
lório do Cemitério Parque da Res-
surreição – Sala Standard, para a
referida necrópole, onde será inu-
mado em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. PAULO RECCHIA faleceu on-
tem na cidade de Piracicaba, aos
71 anos de idade e era casado com

a Sra. Silvia Maria Recchia.  Era fi-
lho do Sr. Antenor Recchia e da Sra.
Amélia Bossolan Recchia, falecidos.
Deixa a filha: Bruna Fernanda Rec-
chia Gorgone casada com Marcel
Gorgone. Deixa também 02 netos.
O seu sepultamento deu-se ontem
as 17:00 hs, saindo a urna mortuá-
ria do Velório da Saudade – Sala
03, para o Cemitério da Saudade,
onde foi inumado em jazigo da famí-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. DIRCE BASSETTI faleceu
ontem na cidade de São Pedro aos
84 anos de idade. Era filha dos fi-
nados Sr.Vicente Bassetti e da
Sra.Maria Airoldi. Deixa sobrinhos
e demais parentes. O seu sepul-
tamento dar se hoje ás 10:00 hs
saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala 1 se-
guindo para o Cemitério Municipal
daquela localidade onde será inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS )

SR. MOACIR ANTONIO MACARIO
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 68 anos, filho do Sr. Moa-
cir Macario, já falecido e da Sra.
Zulmira Boldin Macario, era viúvo
da Sra. Maria Antonia dos Santos
Macario; deixa as filhas: Fernan-
da Macario e Andreia Macario.
Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório da Saudade, sala
“07”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. OSVALDO DE JESUS PELIS-
SARI faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 64 anos, filho dos
finados Sr. Adibe Pelissari e da
Sra. Maria Tien Franco Pelissari,
era casado com a Sra. Ivanilde
Pereira Pelissari; deixa os filhos:
Estevão de Jesus Pelissari; Adria-
na Aparecida Pelissari, casada com
o Sr. João Tardiveli Neto e Felipe
Matheus Pelissari. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 16h00 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARGARIDA DE SIQUEIRA
BARBOSA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 85 anos, filha dos
finados Sr. João Procopio de Si-
queira e da Sra. Belmira Rosa da
Cruz, era casada com o Sr. Se-
bastião Pedro Barbosa; deixa os
filhos: Miguel Siqueira Barbosa,
casado com a Sra. Nair; Jorge Si-
queira Barbosa, casado com a
Sra. Maria; Luzia Siqueira Barbo-
sa, casada com o Sr. Alencar; Di-
vino Pedro Barbosa, casado com
a Sra. Lucia; Marcos Siqueira Bar-
bosa, casado com a Sra. Fabiana;
Pedro Siqueira Barbosa; Antonio
Siqueira Barbosa e Roberto Siquei-
ra Barbosa, casado com a Sra. Ana
Clara. Deixa netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 10h30 da sala

01 do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende, para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. RITA BORTOLAZZO CA-
VALLARI faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 97 anos, filha dos
finados Sr. Antonio Bortolazzo e
da Sra. Electra Fabretti, era viúva
do Sr. Agenor Rosario Cavallari,
deixa os fi lhos: Marco Antonio
Cavallari, casado com a Sra. Ma-
rilda dos Santos Cavallari; Marta
Tereza Cavallari e Francisco Ro-
berto Cavallari, casado com a Sra.
Celia Regina Alves Cavallari. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala
“04” para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família.  ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA DAS DORES CAR-
VALHO COSTA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 79 anos, fi-
lha dos finados Sr. Olimpio Martins
de Carvalho e da Sra. Laudelina
Martins de Jesus, deixa familiares
e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às
11h00 da sala “02” do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezen-
de, para o Cemitério Silvestre em
Amparo/SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO ROBERTO ANTE
DOMENICO faleceu ontem, nesta
cidade, contava 72 anos, filho do
Sr. Jose Ante Domenico, já falecido
e da Sra. Maria Martini Ante Dome-
nico, era casado com a Sra. Helenir
Aparecida Bizzute Ante Domenico;
deixa as filhas: Cristiane Ante Do-
menico; Karina Ante Domenico e
Roberta Ante Domenico Rossi, ca-
sada com o Sr. Daniel Schmidt Ros-
si. Deixa netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro
às 14h00 do Velório da Saudade,
sala 06 para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

“E o Verbo se fez carne, e
habitou entre nós” (Jo 1,14)

Estamos às portas de cele-
brar, mais uma vez, o maior even-
to da história da humanidade:
Jesus Cristo, Filho Unigênito de
Deus, nascido de uma mulher,
que veio fazer morada conosco.

C. S. Lewis, grande escritor
inglês do século passado, disse
que Jesus veio tão silenciosa-
mente e com tanta discrição, por-
que estava destinado a ingres-
sar clandestinamente detrás das
linhas inimigas. Sim, Jesus Cris-
to se encarnou para atacar e des-
truir as forças malignas deste
mundo não com violência ou
agressões físicas e morais, mas
com o poder de um amor incom-
preendido até os dias de hoje, o
poder do Amor, o Amor de
Deus por mim e por você, incon-
dicionado e infinitamente mai-
or do que nosso amor por Ele.

Interessante constatar que
não celebramos o nascimento
dos grandes personagens da
história e que estabeleceram
impérios em suas épocas, como
Alexandre o Grande, Cesar
Augusto, ou Napoleão Bona-
parte. Muita gente, aliás, nem
sabe quem foram... Mas por
que não os celebramos? Por-
que o Senhor da história –da
nossa história!— é um só: Je-
sus Cristo, o Filho de Maria.

Para recepciona-Lo de modo
digno, a Santa Igreja Católica
convida a vivermos os dias que
precedem o Natal com o “Tempo
do Advento” (Adveniens, “o que
está por vir”), período inaugural
dos anos litúrgicos. É um tempo
de espera vigilante e de prepara-
ção do coração, com o convite
para nos aprofundarmos no
mistério da Encarnação; tem-
po, ainda, de exercitar a paci-
ência para o enfrentamento das
dificuldades do cotidiano e da
natureza que forem, para o quê
atos de penitência são mais do
que bem-vindos; tempo, enfim,
para uma séria reflexão pesso-
al e que nos propõe conversão
para uma vida mais simples,

mais desapegada das coisas e pes-
soas, mais voltada para as “coi-
sas do Alto” (Colossenses 3, 1-4).

Nessa proposta de conver-
são, é necessário termos em con-
ta que o Natal não pode ser con-
fundido e nem se resume, como
muito se tem visto ultimamente,
com um período em que simples-
mente trocamos presentes e fa-
zemos refeições opulentas. Nada
contra trocar alguns presentes –
os “magos do Oriente”, a propó-
sito, presentearam o Menino Je-
sus com ouro, incenso e mirra
(Mt 2, 11)— ou preparar uma
gostosa comida de festa, desde
que seja por Jesus e para Jesus,
pois substituir a sacralidade
desse profundíssimo mistério
pelo consumismo ou por meros
prazeres mundanos, e nisso
permanecer, significará que não
entendemos absolutamente
nada do real sentido do Natal.

Como Jesus ficaria satisfei-
to se não nos esquecêssemos
dos nossos irmãos e irmãs mais
necessitados, e, nos dias que
antecedem o Seu Natal, os aju-
dássemos de alguma maneira,
visitando-os para levar uma
palavra de esperança e aquecer
seus corações, levando-lhes um
pequeno presente ou lhes aju-
dando em outras necessidades,
sempre com vistas a terem,
como nós pretendermos ter,
uma “noite feliz”! Pois “cada
vez que o fizestes a um desses
meus irmãos mais pequeninos,
a mim o fizestes” (Mt 25, 40).

Eu quero que Jesus renas-
ça no meu coração e rogo ao Pai
do Céu que Ele também venha
fazer morada no seu coração, es-
timado leitor! É simples: basta
querer, basta pedir com fé: “Ma-
ranthá! Vem Senhor Jesus!”

Um profundo Advento
para você! E um abençoado
Natal para todos nós!

*Site de notícias da
Diocese de Piracicaba
(www.emfoco.org.br)

CONSULTA – A fase dioce-
sana do Sínodo dos Bispos,
convocado pelo Papa Francis-
co, entrou em um novo mo-
mento com a divulgação do
subsídio e do questionário que
irão orientar o processo de “es-
cuta” do maior número possí-
vel de pessoas na região. Qual-
quer um pode participar res-
pondendo a uma pesquisa de
forma on-line, individualmen-
te ou em grupo. Basta acessar
este link: https://forms.gle/
avPg3wRZFeF9txVG8.

NATAL LUZ – Idealizado pela
Paróquia São José de Tupi, em
Piracicaba, o tradicional even-
to “Natal Luz” deste ano mar-
cará o início das comemorações
do primeiro centenário do dis-
trito de Tupi, do Horto Flores-
tal e da Estação Ferroviária do
bairro. O acionamento da ilu-
minação ocorrerá após a missa
das 19h30 na quarta-feira (8),
Dia da Imaculada Conceição, e
as luzes permanecerão acesas
até 6 de janeiro, Dia de Reis.

IGREJA EM NOTÍCIAS

SERRA NEGRA (SP)SERRA NEGRA (SP)SERRA NEGRA (SP)SERRA NEGRA (SP)SERRA NEGRA (SP)

Conforme nos conta a Secretaria de Turismo do Estado de São
Paulo, em 1928 foi descoberta a riqueza radioativa das águas
da cidade de Serra Negra e, em 1930, foi criado um pavilhão de
hidroterapia construído ao lado de grandiosa fonte. A qualidade
de suas águas minerais levou à cidade o título de “Cidade da
Saúde”, concedido pelo então Presidente Washington Luís. Com
excelente infraestrutura, a cidade atrai muitos turistas que, além
de desfrutarem dos recursos naturais e hidrominerais, procu-
ram o seu comércio de enorme variedade de produtos de lã,
malharias, assessórios em couro e artesanatos diversos. Bons
hotéis e boa gastronomia completam o quadro atrativo.

E SUAS FONTESE SUAS FONTESE SUAS FONTESE SUAS FONTESE SUAS FONTES

Serra Negra dista 142km da capital, com inúmeras opções
de lazer que, além do saudável clima de montanha, oferece
suas fontes de água minerais com propriedades terapêuti-
cas. Entre elas destacamos: Fonte dos Italianos, do Conví-
vio, Santo Agostinho, São Carlos, São Jorge, Santa Luzia,
N.Sra. de Lourdes, Sant’Ana e Albino Brunhara. Seu compe-
tente Secretário de Turismo, Carlos Alberto Tavares de Tole-
do, nos informa que a cidade já está linda para este Natal,
com 37 alegorias natalinas e 17 pontos decorados e, ain-
da, cerca de 40 shows. Visite Serra Negra neste dezembro.

RIO GRANDE DA SERRA (SP)RIO GRANDE DA SERRA (SP)RIO GRANDE DA SERRA (SP)RIO GRANDE DA SERRA (SP)RIO GRANDE DA SERRA (SP)
A cidade de Rio Grande da Serra, distante da capital a menos
de 50 km, teve origem com uma divisão de terras em 1560,
tendo sido ela a terceira aldeia construída por jesuítas. Tro-
peiros, com cargas de sal que por ali passavam, tinham como
local preferido para as suas paradas as margens do rio que
já tinha fama de ser um dos mais importantes da região. Os
primeiros imigrantes italianos, alemães e suíços chegaram.
Em 1920, o primeiro telefone é instalado, e a primeira insta-
lação elétrica ocorreu em 1928, tendo virado município em
1964. A capela, construída por aqueles tropeiros em 1611,
foi tombada pelo Condephaat e é o Marco Zero da cidade.

MISSAS – Ainda como parte
da programação religiosa do
“Natal Luz” no distrito, acon-
tecem missas nos dias 10, 11,
17 e 18 de dezembro, sempre às
19h30, na Paróquia São José de
Tupi. Em todas as datas, após
as celebrações, têm início as fes-
tividades no salão paroquial,
onde serão respeitados os pro-
tocolos de prevenção contra co-
vid-19, como uso de máscaras
e controle de entrada. Mais in-
formações: (19) 3438-7146.

TEOLOGIA - O Curso de Teo-
logia da Diocese de Piracicaba,
que foi retomado em outubro de
2021, após um ano e meio sus-
penso devido à pandemia, está
com inscrições abertas para a
formação de novas turmas. As
aulas terão início em fevereiro.
O curso tem duração de quatro
anos e a carga horária total é de
360 horas-aula. Interessados
devem fazer a inscrição até 15
de janeiro em qualquer paróquia
ou procurar a Cúria Diocesana
(Av. Independência, 1.146).

Capela, Marco Zero de Rio Grande da Serra.  Foto Sérgio Luiz Jorge

Fonte dos Italianos, em Serra Negra (SP)

Sabino (SP) homenageia seus imigrantes. Foto Ken Chu

 Serra Negra (SP). Foto Aniello de Vita

Bucólica Estação de Rio Grande da Serra

SUSUSUSUSUA ESTA ESTA ESTA ESTA ESTAÇÃO FERRAÇÃO FERRAÇÃO FERRAÇÃO FERRAÇÃO FERROOOOOVIÁRIAVIÁRIAVIÁRIAVIÁRIAVIÁRIA

Em 1867, Rio Grande da Serra teve inaugurada a sua Esta-
ção Ferroviária. Ela foi a segunda construída em nosso Esta-
do pela Cia. São Paulo Railway. Está tombada pelo Conde-
phaat como ícone do berço ferroviário do município, tendo
grande relevância turística e alvo de projetos importantes
como atrativo turístico. A Estação encontra-se bem no centro
da cidade, funciona como um dos principais meio de trans-
porte do município, preservando a sua arquitetura inglesa.

SABINO (SP) É UM CONVITESABINO (SP) É UM CONVITESABINO (SP) É UM CONVITESABINO (SP) É UM CONVITESABINO (SP) É UM CONVITE

Na margem esquerda do Rio Tietê, na região de Lins, com
uma bela praia artificial, o Município de Interesse Turístico
de Sabino tem forte potencial turístico e aguarda a sua visi-
ta. Um grandioso portal turístico na entrada da cidade vai
receber você inspirado na arquitetura greco-romana. A sua
praça matriz com seus belos jardins lembra os jardins euro-
peus, até porque os imigrantes têm importante influência no
desenvolvimento do município. Para hospedagem você esco-
lhe entre hotel, pousada, ranchos, ou casas de veraneio. Sabi-
no é uma cidade que transmite tranquilidade e segurança.

Rogério Sartori Astolphi
Juiz de Direito, colunista do site Em Foco *

AVISO DE LICITAÇÃO - ERRATA

Tomada de Preços 13/2021 - Processo: 2.609/2021 - Objeto: Termino de
Obra de Construção de Espaço Gastronômico, com fornecimento de mão
de obra, materiais e equipamentos. ONDE SE LÊ: até às 11h00 do dia 14/
11/2021, LEIA-SE: até às 11h00 do dia 14/12/2021; E ONDE SE LÊ: O
início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 14/11/2021, LEIA-
SE O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 14/12/2021,
mantendo-se inalteradas as demais informações. São Pedro, 03 de de-
zembro de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial - 83/2021 - Processo: 2.663/2021 - Objeto: Contração
de empresa para gerenciamento, implementação e administração de car-
tão alimentação. - Início da Sessão Pública: 17/12/2021, às 09h00 na
Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General Osório, n° 846, Cen-
tro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no Departa-
mento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horá-
rio das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: https://
www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro, 03 de dezembro
de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial - Registro de Preços - 82/2021 - Processo: 2.662/2021
- Objeto: Aquisição de Emulsão asfáltica. - Início da Sessão Pública: 16/
11/2021, às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General
Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à dis-
posição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim
Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou atra-
vés do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro,
03 de dezembro de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555



A20
A Tribuna Piracicabana

Sábado, 4, a segunda-feira, 6 de dezembro de 2021


