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BEBEL QUER NOMEAÇAO DE CONCURSADOS

TÍTULO ESPECIAL PARA ROBERTO CABRINI

OUSADIA: PRÉ-CANDIDATO AO GOVERNO

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

O vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL), o secretário Adolpho Queiroz (PL), titular da Semac, quinta (02), no programa do Mario

O vice-presidente do Diretório
Municipal do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Francys Almeida, em frente à sede

e cobra nomeação de concursados. O presidente eleito Ricardo Mair Anafe anuncia que
chamamento vai começar. A4

Luiz, na Educadora, anunciando o título de Cidadão Piracicabanus Preaclarus ao jornalista
piracicabano Roberto Cabrini.

estadual da legenda em São
Paulo, onde foi protocolar sua
pré-candidatura ao Governo
do Estado de São Paulo. A15
Divulgação

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

INDIGNAÇÃO — I
A live do prefeito Luciano Almeida 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 enfrentamento da pandemia do Covid-19.
INDIGNAÇÃO — II
Os servidores públicos já foram prejudicados pela lei do presidente Jair Bolsonaro, que proibiu
a recomposição salarial das perdas inflacionárias em 2020 e 2021,
em pleno período pandêmico.
INDIGNAÇÃO — III
Todos os servidores estão
trabalhando no enfrentamento
da pandemia desde o ano passado, sendo que muitos foram contaminados pelo vírus e alguns até
sofrendo com a reinfecção. Tudo
isso levou a grandes perdas salariais no momento que mais precisava para o tratamento da saúde. Além de óbitos de servidores.
INDIGNAÇÃO — IV
Com os vetos do prefeito Luciano 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 pagamentos (salários, abonos e gratificações) estão previstos no orçamento 2021... Com este e idoso
e cansado Capiau fica a dúvida.
ALEX
O deputado estadual Alex de
Madureira (PSD) deverá, na janela a se abrir, tomar outro
rumo partidário que não o Partido Social Democrático, cujo Diretório Municipal é presidido pelo
Edição: 20 Páginas

MOBILIDADE
A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran), realizou entre os dias
24/11 e 01/12/2021, serviços de
reforço de sinalizações horizontal (solo) e vertical (placas), percorrendo 74 vias (ruas e avenidas) de 30 bairros. O serviço
garante maior segurança e fluidez do trânsito. Isso é ótimo.
FEDERAÇÃO — I
A bancada do PSB na Câmara dos Deputados aprovou
a proposta de criação de uma
federação partidária junto com
o PCdoB e PT. A proposta recebeu 24 votos favoráveis e apenas um contrário, durante reunião dos deputados federais
com o presidente nacional do
partido, Carlos Siqueira, realizada na última quarta-feira (1°).
Cinco deputados se ausentaram.
FEDERAÇÃO — II
Entre os parlamentares presentes, estavam o líder do PSB na
Câmara, Danilo Cabral (PE); o líder da Oposição, Alessandro Molon (RJ); e o líder da Minoria,
Marcelo Freixo (RJ). A decisão
da bancada será submetida agora à apreciação dos presidentes
dos diretórios estaduais e depois
o diretório nacional para decidir.
NOMEAÇÃO — I
Marilda Soares, recém-nomeada para o cargo em comissão de
Assessor de Projetos Especiais na
secretária de Educação, é uma
antiga conhecida de Carlos Beltrame, 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 Beltrame, quando ele ocupou o
cargo de Secretário do Trabalho e Renda na extinta Semtre.

A chegada do Papai Noel é um dos eventos mais aguardados pela população

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 projeto Luz & Arte, que segue até dia
23 de dezembro. O evento, realiza-

do pela Prefeitura e Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), tem como objetivos oferecer atrações culturais gratuitas
à população, incentivar o turismo
no município e fomentar as vendas de Natal do comércio local.

ORQUESTRA — Também hoje, a Orquestra Educacional fará apresentação, às
17h30, no barracão 17 do Engenho Central. Às 18h, no
mesmo local, acontecerá a
abertura oficial do Luz &

Arte, com o acendimento da
iluminação especial nos principais pontos turísticos da cidade. Importante destacar que
para acessar o Engenho Central será necessário apresentar
o comprovante de vacinação.

A Tribuna Piracicabana
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Sábado, 4, a segunda-feira, 6 de dezembro de 2021

Variante Ômicron:
o que temos que fazer
Alexandre Padilha

Libertação dos escravos: um processo ainda não terminado
Armando A.
dos Santos

T

anto a Princesa
Isabel como seu
esposo, o Conde
d´Eu, eram declaradamente abolicionistas; os filhos do casal,
ainda meninos, brincavam em Petrópolis
redigindo um jornalzinho abolicionista. A Princesa estava desde muito jovem decidida a fazer
tudo o que a Constituição Imperial lhe permitisse fazer, para eliminar a vergonhosa chaga da escravidão. Mas ela era, também,
muito realista e sabia que esse
passo não poderia ser precipitado, e precisava ser preparado
com os devidos cuidados, para
evitar que o remédio não fizesse mais mal que a doença.
De fato, a Princesa conhecia bem a situação dos negros
no Brasil e, com profundo senso de realidade, queria para eles
o melhor. O melhor, no caso,
não seria uma libertação açodada, mas uma libertação que fosse preparada cuidadosamente e
que, depois, fosse acompanhada de medidas adequadas para
a inserção condigna dos libertos na sociedade brasileira. Com
muita lucidez, a Princesa se colocava diante de um problema
muito sério: qual seria o “day
after” dos negros, uma vez libertados do cativeiro? Habituados a muitos séculos de escravidão, primeiro no continente
africano de origem, depois no
Novo Mundo, o que lhes acon-

teceria se de repente se
vissem livres e responsáveis pelos seus atos,
mas tendo que prover
por sua própria iniciativa ao suprimento de
suas necessidades?
Como se daria a adaptação à vida livre, de
quem carregava consigo o peso atávico de
uma tão prolongada servidão,
ainda mais no contexto de uma
sociedade que conservaria costumes e critérios profundamente
impregnados da mentalidade escravagista? Como fazer a emancipação total dos escravos, sem
prolongar sua triste condição de
dependência e subserviência disfarçada sob as aparências de uma
liberdade meramente pro forma?
Todo esse conjunto de questões a Princesa tinha bem presente em seu espírito, e em função dele
procurava adequar sua estratégia
política. O mesmo, aliás, fazia seu
pai, o Imperador. A opção imperial pela emancipação por etapas se
adequava a essa estratégia. Primeiro, 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 Sexagenários (sancionada pelo Imperador
em 1885); e, por fim, a Lei Áurea,
que, num clima de grande entusiasmo popular, aboliu definitivamente a escravidão no Brasil.
Quando, no dia 13 de maio de
1888, a Princesa assinou a Lei
Áurea, os escravos afinal libertados constituíam apenas uma mi-

Com muita
lucidez, a Princesa
se colocava diante
de um problema
muito sério: qual
seria o “day after”
dos negros, uma
vez libertados
do cativeiro?
noria dos afrodescendentes. Somente 16% dos descendentes de
escravos aqui trazidos pelo tráfico
negreiro, durante mais de 300
anos, ainda eram escravos naquele momento. 84% já estavam emancipados, ou em virtude das leis
abolicionistas anteriormente promulgadas, ou por efeito do trabalho emancipador lento, mas
constante, benemérito e bem sucedido, das tradicionais Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, presentes e atuantes em todo o Brasil (e
inclusive aqui em Piracicaba).
Uma das táticas desenvolvidas pela Princesa para facilitar a
integração condigna e justa dos
antigos escravos na dinâmica
social e econômica do Brasil foi
o incentivo ao ensino profissionalizante, novidade que um sacerdote e educador chamado Giovanni 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 época. Compreendeu que somente a
formação profissionalizante poderia ser adequada para assegurar,

A vida em sua plenitude
Antonio Lara

Q

uando falar
mos em burocracia, geralmente nos vem à cabeça de forma praticamente imediata, a idéia
(noção) de dificuldades
formais, desnecessárias, impostas as situações que poderiam ser resolvidas
de maneira mais simples. Ela seria, por conseguinte, o elemento
de travamento e limitação daquilo que se quer, precisa e deve fazer superestimando o formal em
detrimento do prático – levando
em consideração apenas princípios normativos – sem realismo
concreto e pragmático. Não que a
formalidade seja um mal em si
mesmo, contudo, ao ser empregada com desmedido preciosismo,
impede o bom prosseguimento de
qualquer empreitada ou ação humana. Se estendermos isso à vida
em sua amplitude, natureza, dinâmica, iremos nos deparar com
um grande arsenal burocrático,
capaz de emperrar e rudimentalizar as realizações interpessoais,
nos mais variados aspectos associados 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 restrições, como vinculadas as idéias
de exclusividade, domínio, usufruto, cuja conseqüência imediata é o embrutecimento da afetividade. Porém, é possível argumentar, de certo modo, que
na ausência do burocratismo o
caos impera, provocando desordem, confusão e ineficiência.
No campo emocional, o caso
do matrimônio se destaca: duas
pessoas estabelecem vínculos de
convivência. Então, deveria haver

verdadeiro equilíbrio de
forças, cada conjugue
exercendo, com precisão, o seu papel, sem excessos ou supressões. O
problema é que toda e
qualquer relação humana, sempre e incondicionalmente, é uma relação
de poder. Casando, o
campo de ação se restringe: uma única mulher para um
único homem, pelo menos em ver-

Toda relação
humana, na
sua essência,
sempre se baseia
em interesses,
portanto, nunca
é gratuita!
são conservadora. Contudo, esquecemos da convivência sob o mesmo
teto – dos desgastes provocados por
ela; geralmente culpamos o tempo
-, das provocações, das intimidações, 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 pessoas são profundamente pessoas,
isto é, não é possível domesticar os
instintos humanos, apenas escondendo 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 suficiente para sermos felizes é, no
mínimo, ingenuidade. Os envolvimentos amorosos carecem de liberdade, espontaneidade, fluidez,
sem obrigação da convivência. Mas
é preciso que se destaque: toda
relação humana, na sua essência, sempre se baseia em interesses, portanto, nunca é gratuita!
———
Antonio Lara, articulista;
alprocol_harum@hotmail.com
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aos libertos do cativeiro, uma
adequada inserção na sociedade
brasileira. E escreveu ao sacerdote de Turim (que hoje veneramos como São João Bosco), pedindo que mandasse missionários para o Brasil e oferecendo-se
para ajudar. Houve uma troca
de cartas entre o santo piemontês e a princesa brasileira. Atendendo ao pedido de D. Isabel, São
João Bosco enviou, em 1881, os
missionários Salesianos que iniciaram seu trabalho em Niterói,
depois na cidade de São Paulo,
em Mato Grosso, em Minas Gerais e muitos outros locais.
O golpe militar de 15 de novembro de 1889, entretanto, impediu a concretização desse plano grandioso. O projeto emancipador da Princesa foi interrompido e ficou sem realização. Não
é justo acusar a Princesa de se ter
desinteressado da sorte dos exescravos, como também não é justo acusá-la pela lentidão com que,
no Brasil, foi sendo gradualmente abolida a escravidão. Na verdade, ela fez tudo quanto estava
ao seu alcance e, mesmo sabendo
que arriscava sua coroa, não recuou diante do sacrifício final.
———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filosofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da História e dos Institutos
Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Outra vez Dezembro?
Cuidado!
Douglas S. Nogueira

O

utra vez dezembro?! O que
acontece? Parece que foi ontem em
que as luzes de natal
piscavam incessantemente pelas ruas da
cidade, comemorando
a chegada do tradicional mês de dezembro.
Nova e surpreendentemente estamos aí, no mês 12 às vésperas 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, funcionários do comércio doando-se ao máximo para suprirem as necessidades 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 precaução em relação as finanças.
Como sabemos é o mês do
dissídio (aumento de remuneração obrigatório, em comércio, indústria e prestadoras de serviço) do décimo terceiro salário,
das férias e em certas empresas
do PLR. ou PPL (participação nos
lucros), mas nem por isso devemos extrapolar com os recursos
financeiros, pois aí vai um alerta; dinheiro não aceita desaforo,
vem com muito esforço e se vai
com facilidade impressionante.
Outra vez dezembro?! Chegou a hora de descansar, viajar, rever familiares e amigos
distantes, o momento de confraternização está aí e de cuidados financeiros também.
Não há como negar, dezembro por mais rápido que
chegue, é realmente emocionante, o clima natalino, de fim
de ano, parece penetrar mal
educadamente em nosso interior, sem avisar ou pedir licença.
As férias escolares batem na
porta dos estudantes, as do trabalho nas dos milhões de colaboradores de empresas espalhados por todo canto, esse é dezembro que outra vez chegou. O litoral de braços abertos prepara seu
terreno para recepcionar os inúmeros turistas, as crianças com
olhos e corações ansiosos vislumbram a chegada do bom velhinho, chegou outra vez dezembro.
Na verdade, temos que planejar como iremos atuar no fim
de ano em relação a gastos, para
que começando janeiro, os com-

promissos inevitáveis
sejam quitados de forma tranqüila. Viajar,
passear, presentear lógico é algo maravilhoso, principalmente em
dezembro, onde o sentimento de festa nos
envolve incessantemente, porém, fazer tudo
isso achando que janeiro nunca irá chegar é
um verdadeiro suicídio, a não ser
que você seja um privilegiado pelas notas de cem, ainda assim corre riscos, pois quantos ricassos tornaram-se parte integrante da pobreza brasileira ou retornaram
para ela, por imprudência financeira? Quantos? Por isso dezembro outra vez chegou, cuidado!

O litoral de braços
abertos prepara
seu terreno para
recepcionar os
inúmeros turistas
Nossa vida deve ser aproveitada ao máximo, com o maior
gozo possível, entretanto, sempre
planejada, prevendo o que poderá ocorrer mais adiante. E é exatamente essa falha que ocorre na
vida de grande parte dos brasileiros, podem até planejar seus caminhos, no entanto somente até
novembro, pois em dezembro dálhes então um verdadeiro branco
em suas cabeças e a irresponsabilidade toma-lhes a frente, arrancando de seus bolsos até o último
centavo, para que encontrem o
novo ano na mesma situação crítica e tradicional de sempre, devendo ou prestes a entrar no mais
escuro dos vermelhos. Reflita;
“Viver bem o presente é porta segura para o sucesso futuro”.
Mais um dezembro chegou,
esta aí bem junto conosco, estamos 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 veloz. Todavia, o mesmo é sempre
sinônimo de festa, então se prepare rapidamente, planeje da melhor forma suas finanças porque
novamente dezembro chegou.
———
Douglas S. Nogueira, Técnico de Planejamento da
Manutenção; Blog: www.
douglassnogueira.blogspot.
com; e-mail: douglas_s
nogueira@yahoo.com.br

T

enho dito há algum 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, ninguém pode dizer. Mas, infelizmente, o mundo trabalha para que
isso surja o mais rápido possível.
Por mais que a ciência tenha
desenvolvido em pouco tempo vacinas 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 totalmente vacinada. Ou seja, enquanto sobram vacinas em países com movimento anti-vacina, sobretudo na Europa e
EUA, na África a situação é inversa, 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 Programa Nacional de Imunização
(PNI) e do SUS, apesar de Bolsonaro, nós ainda não estamos
vacinando crianças, que na minha avaliação é um erro e precisamos pressionar a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (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 proteção à população e acelerando
a vacinação. Apresentei um Projeto de Lei (PL 5067/20) que cria
o Conselho Gestor do Programa
Nacional de Imunizações e ga-

rante acesso da população a medicamentos
e vacinas registrados
pelo órgão sanitário
responsável, de maneira mais eficiente.
O surgimento da
variante Ômicron na
África do Sul foi parecido com quando a
variante Delta foi
detectada na Índia. E vejam
que contraditório: a Índia possui a maior fábrica de vacinas
no mundo e não garante vacinas para o povo indiano.

Não é hora de
relax
ar
relaxar
ar,, é hora
de vacinar
O que preocupa na variante
Ômicron é que ela possui muitas mutações, o que não significa que seja a mais grave. Na comunidade onde ela foi detectada,
rapidamente se tornou a variante dominante, o que também não
significa que ela será dominante 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 muito provável que as vacinas continuem nos protegendo com relação 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.
———
Alexandre Padilha,
médico, professor universitário e deputado
federal (PT-SP)

A compreensão da
unicidade é mentalidade
socorrista Universal

A

inda pela madrugada, seguíamos em caravana,
com os nossos amigos espirituais da Colônia Manto da
Luz e em missão socorrista. O
Mentor em diálogo, informa que
é preciso ampliarmos nossa compreensão, quanto ao intercâmbio
entre os vários Mundos. Na Casa
de nosso Pai há muitas moradas. O planeta Terra não é o único 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 provenientes de muitos outros Mundos,
tanto quanto numa cidade. É
assim segue o progresso intelectual ou moral. Alguns Espíritos
vieram trazer para a Terra seus
conhecimentos entre todos os
povos. Os benfeitores também
são criaturas de Deus em evolução rumo à perfeição. Cada Ser é
importante na vida da Terra,
desde tempos imemoriais. Nossa hereditariedade revela por
milênios seguidos que integrados à Natureza, não mais adoeceremos, eis aí a solução para
a saúde integral. Mas tenhamos sempre a mentalidade do
Bem. Cada um é importante no
Universo, contribuindo segundo sua capacidade. Que cada
ser humano possa conscientizar-se dessa realidade, resinificando e respeitando, as opções
de cada um e considerando que
não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o consinta.
Já no Lar terreno, em reflexão, após suas considerações, notei que se aproximavam outros espíritos Superiores, encarregados da Justiça
Divina, subordinados apenas
a Jesus Cristo, que é o Divino
Governador planetário. A contribuição de cada um obedece
a um planejamento superior,
traçado, no caso da Terra, por

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 interagir com o Eu Superior. Interagindo, ensinamos e aprendemos, damos e recebemos energia, crescemos espiritualmente.
Amados e queridos leitores,
a compreensão da unicidade é
mentalidade socorrista e irmandade Universal entre os seres de
todos os graus de evolução espiritual, e, se não é possível mudarmos o mundo, mudemos
nossa própria vida. E assim, finalizamos estas linhas maravilhosas 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 necessariamente ler tudo o que se ache
escrito sobre a matéria, ou, pelo
menos, o que haja de principal,
não se limitando a um único autor” e “Todo sentimento que eleva 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. Feliz daquele que desistiu de mudar os outros e começou a utilizar este precioso Tempo, lapidando a si mesmo. Que as energias se renovem e o melhor aconteça. 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

A

Festa das Nações de Piracicaba teve início
em 1984, no Lar Franciscano de Menores.
Era a administração
do prefeito Adilson
Maluf, tendo como primeira presidente do
Fundo Social de Solidariedade,
Rosa Maria Bologna Maluf. Foi
um sucesso, com grande público, participação de dezenas de
voluntários e um cardápio de
qualidade oferecido pelas entidades. Cada entidade ofereceu comidas típicas do país que representava já naquela primeira edição.
Cada prefeito que administrou
a cidade deu o melhor para garantir seu sucesso, envolvendo servidores públicos e o patrocínio de
muitas empresas. A receita líquida da Festa sempre foi distribuída
às entidades assistenciais, na proporção de sua participação. Um
bom recurso que as auxilia, e muito, na cobertura das despesas do
ano todo. Por se tratar de atividade social, os piracicabanos
abraçaram a ideia, porque além
da diversão, da boa comida, ajudam as entidades assistenciais.
Nos anos 90, a Festa foi
transferida para o Engenho Central, que com mais espaço e estrutura, passou a receber mais
instituições, mais público, mais
voluntários. As organizações filantrópicas ampliaram os recursos arrecadados. Criou-se um
jogo de “ganha-ganha”: as entidades que atendem milhares de pessoas vulneráveis conseguem receita e o público desfruta da culinária nacional e internacional com
pratos típicos e muita cultura.
Na nossa primeira gestão à
frente da Prefeitura, planejamos e
desenvolvemos melhorias na infraestrutura do Engenho Central,
com a implantação do calçamento
intertravado em mais de 20 mil
m2, reforma e adaptação dos sanitários, melhoria da rede de iluminação e uso de um número
maior de barracões. As entidades
puderam ampliar suas cozinhas e
cresceu significativamente a presença de público. Ao mesmo tempo, mais e mais voluntários se dispuseram 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 árabe, tomar saque japonês ou soju
coreano, apreciar a lasanha italiana, comer paella espanhola, saborear o bolinho ou a bacalhoada
portuguesa, hamburger norteamericano, costelão gaúcho, crepe francês ou a feijoada bem brasileira. Misturado a esses sabores, o público ainda podia assistir
shows, prestigiar as jovens “rai-

nhas” em danças típicas
e apreciar as belezas
do Engenho Central.
Quem mais atuou
na organização da Festa das Nações foi Sandra Bonsi Negri, presidente 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 Associação Cultural da Festa das
Nações de Piracicaba (Fenapi).
Destaco aqui o decisivo envolvimento do vice-prefeito José Antônio de Godoy, no processo de
sua criação, o que possibilitou a
conquista de recursos adicionais
incentivados pela Lei Rouanet.

Criou-se um jogo
de “ganha-ganha”,
entre as entidades
que atendem
milhares de
pessoas
vulneráveis
Em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, a Festa não se
realizou e o mesmo aconteceu neste ano. Prevaleceram as exigências 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 realmente 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 espaços dos barracões do Engenho Central, principalmente para acomodar
órgãos administrativos da Prefeitura. A Secretaria de Esportes (Selam) já foi transferida para o Engenho. Temos notícias de que o acervo da Pinacoteca Miguel Dutra e
até mesmo a Biblioteca Ricardo Ferraz 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 ocorrerá no Engenho. Tenho certeza
de que todas as entidades assistenciais estão contentes com a decisão, porque poderão continuar
prestando excelentes serviços para
quem mais precisa, mas dependem
dos recursos arrecadados durante a Festa para sobreviver e se manterem ativas. Não é demais alertar para a necessidade da continuidade no Engenho das próximas edições da Festa das Nações.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

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

D

uvido que você não se
sensibilize com as imagens de nossos irmãos
revirando lixeiras para comer.
Duvido que você assistiu impassível 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 econômica, outros que a humanidade está evoluindo moralmente
ou ainda ambos os casos.
Explico que ressignificar
significa a ação de atribuir um
novo significado a algo ou alguém. Ressalto que ressignificar 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 ressignificar? Por que não planejar ações
criativas e solidárias que contemplem 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 higiene e vestuário para as famílias em
vulnerabilidade social. São voluntários realizando atendimentos telefônicos para prestar apoio
emocional, grupos religiosos intensificando suas orações e entre várias outras iniciativas.
A CORRENTE DO BEM
Recentemente um grupo de
amigos se uniu com a intenção
de realizar ações criativas e solidárias conectando voluntários,
entidades filantrópicas, doadores, empresas, líderes comunitários e famílias vulneráveis. São
todos elos da Corrente do Bem.
AÇÕES
As primeiras ações realizadas 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 aconteceram nas cafeterias Paris e Mó
Café. Ao todo, foram arrecadados
mais de 400 quilos de alimentos
que se transformaram em refeições prontas (marmitas) ou foram
doados integralmente para as famílias em vulnerabilidades social
das comunidades de Piracicaba.
MAIS AÇÕES
Diversas outras ações criativas e solidárias foram realizadas

e agora a mais recente integrará o
CAPHIV (Centro de Apoio aos Portadores de HIV/AIDS e Hepatites
Virais); o Sesi Mário Dedini; a
Administração Municipal; a Secretaria de Cultura; a Ordem dos
Advogados do Brasil de Piracicaba; a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Piracicaba; a Associação
Comercial e Industrial de Piracicaba; o Espaço Sow; a ASSCOPER
(Associação de Condomínios Residenciais e Comerciais de Piracicaba e Região); o Bar Dolores House; o Mó Café; a Centro de Treinamento Inantojuvenil - CETI; a Centro de Treinamento Jovens Revelações - 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 propaganda e marketing; o Instituto
Mix; e diversos condomínios residenciais em nossa cidade.
A AÇÃO SOLIDÁRIA
ARRECADARÁ
PANETONES PARA
DISTRIBUIÇÃO EM
COMUNIDADES
Panetones do Bem - espalhando amor com doçura é o nome da
campanha e todos os parceiros atuarão conjuntamente na arrecadação de panetones e trabalharão
unidos para realizar a distribuição
nas comunidades de Piracicaba.
INOVAÇÃO
A inovação ficará por conta dos parceiros SESI Mário Dedini e Secretaria de Municipal
de Cultura que realizarão exibições 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 ainda estão sendo planejadas
pelos organizadores da Campanha e serão divulgadas no
transcorrer da campanha.
POR QUÊ PARTICIPAR?
O chamado para a autorresponsabilidade é a nossa
principal bandeira e, na prática significa ouvirmos nosso
chamado interior para exercermos a nossa responsabilidade diante dos fatos que
acontecem ao nosso redor.
PROMOVER
CONEXÕES É O
NOSSO PRINCIPAL
DIFERENCIAL
Todos os agentes poderão
acompanhar as doações nas comunidades. O 'Grupo de Amigos Natal das Crianças' que já
vem atuando há 2 anos distribuindo balas na carreata do
Papai Noel e da Mamãe Noel
irá conduzir as doações e ganhará 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, solidariedade, boa vontade, determinação... São tantos adjetivos entre os envolvidos,
não é mesmo? E nós não podemos parar. Precisamos avançar 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

Abono Fundeb foi aprovado! Nossa
luta por valorização salarial continua
Professora Bebel

A

Assembleia Legislativa aprovou na noite de
1º de dezembro o Projeto de Lei Complementar (PLC) 37/
2021, de autoria do
governador, que institui o Abono Fundeb, a
ser pago de imediato a professores, diretores, supervisores de
ensino, dirigentes, enfim, todo os
integrantes do quadro do magistério 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 últimos anos. Estudos da seção do
DIEESE na APEOESP indicam que
seria possível um reajuste linear
em torno de 6% para toda a categoria, incluindo aposentados.
Além disso, é preciso enfatizar que 70% das verbas do Fundeb (Fundo Nacional de Desen-

volvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais
da Educação) são devidas 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 participou 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 Fórum pelo Fundeb permanente, a
partir do qual desenvolvemos a
luta até a aprovação do novo Fundo, em junho de 2020, e sua regulamentação, em dezembro daquele ano, juntamente com a CNTE e
demais entidades da educação.
Na tramitação do PLC 37, lutamos para que fosse possível realizar um debate qualificado e apresentei emendas para incluir os aposentados, os funcionários da esco-

Essa valorização é
fundamental para
que possamos
assegurar
educação pública
de qualidade
para os filhos e
filhas da classe
trabalhadora
las, os profissionais da Fundação
Paula Souza (escolas técnicas). Entretanto, o governo deixou vencer
os prazos nas comissões e remeteu
o projeto diretamente para votação
em plenário, sem audiência pública ou discussões nas comissões.
Claro, nós, da bancada do
Partido dos Trabalhadores, votamos a favor do abono. Lamentavelmente, 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 educação, da ativa e aposentados.

Nossa luta, portanto, continua. Já oficiamos ao secretário da Educação para que esse
abono seja incorporado. De
imediato, precisamos de um reajuste de 29.25% para que tenhamos a equiparação de nossos 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 profissionais da educação precisa ser prioridade. Juntamente com condições de trabalho, gestão democrática e outras medidas, essa valorização é fundamental para que possamos assegurar educação pública de qualidade para os filhos e
filhas da classe trabalhadora.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo
PT, presidenta da
Apeoesp, líder da bancada na Assembleia Legislativa de São Paulo

Arquivo

O paradoxo da escolha
Pedro Kawai

P

RAINHA
Foto tirada no Ginásio Municipal de Piracicaba no ano
de 1956, quando o mesmo
ainda estava em construção
e não havia recebido a denominação de Ginásio Waldemar Blatkauskas. Na
foto, o radialista Arthêmio
de Mello, Ivete D’Abronzo

Rontani e Julieta Meira
D’Abronzo. A senhora Ivete
concedia entrevista à PRD6 (Rádio Difusora) como
porta-voz oficial dos Jogos
do Obelisco daquele ano,
sendo escolhida rainha
pela cidade de Piracicaba.
(Edson Rontani Júnior).

or que será que as
pessoas são ou
estão insatisfeitas? Fui pesquisar algumas das possíveis
causas que pudessem
justificar qual é a razão, o gatilho que dispara a tomada de uma
decisão visando à mudança.
Hoje, com a grande diversidade de escolha que temos, seja
na hora de comprar um smartphone, um carro, ou um simples molho de tomate, nos deparamos com a indecisão, com a
insegurança. E isso ocorre porque nos habituamos a ter padrões elevados. Posso explicar:
O molho de tomate, por exemplo. Ainda criança, quando minha
mãe me pedia para comprar uma
lata de molho de tomate, no mercadinho do bairro, não tinha dúvida, 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 semente, com poupa, sem poupa, orgânico, com pedaços picados, com
tomates inteiros, com 200gr,

500gr 1kg, nacional,
argentino, italiano,
francês... São tantas as
opções que, essa variedade, ao invés de ser
algo supostamente benéfico, gera frustração.
Nos acostumamos
tanto em poder ter escolhas que, hoje, não
sabemos o que fazer
com elas. Não é raro sentirmos
saudades daquela única companhia telefônica que tinha um ser
humano do outro lado da linha
para nos atender. Tudo era melhor quando era ruim, porque tínhamos a expectativa da mudança. Eis o paradoxo da escolha!
Escolher requer responsabilidade, porque cada opção tem
suas consequências. Nossas vidas melhoraram ou pioraram
nos últimos anos pelas decisões
que tomamos? Ninguém é definitivo, porque a cada dia que acordamos, temos a liberdade de escolher e de decidir como será o
nosso dia. Portanto, somos a consequência 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

Escolher requer
responsabilidade,
porque cada
opção tem suas
consequências
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. Antes mesmo de completar seu primeiro aniversário, sofreu importantes baixas, tomou decisões
equivocadas, dividiu a sociedade, limitou o diálogo e se tornou, talvez, uma incógnita, o tal
modelo inovador de administração municipal. Mas e a tecnologia? E a modernidade? E a gestão ágil e conectada? Pois é, e aí?
Toda a frustração que se evidencia no funcionalismo, no setor empresarial, no comércio,
nas instituições sociais, no meio
cultural, esportivo e nas lideranças comunitárias decorre de
uma escolha equivocada, provavelmente, em razão do paradoxo da escolha, daquela prateleira repleta de molhos de tomate.
Contudo, como temos a extra-

ordinária capacidade de regeneração, de superação e de transformar adversidades em oportunidades, acreditamos que é possível
mudar. Mudar a visão que se tem
da cidade, mudar o grau de importância que se dá a uma instituição social, a um hospital, a um
observatório, a uma pinacoteca, a
uma biblioteca, a projetos esportivos, aos animais, às ruas e avenidas, aos parques etc. Todo ser humano é capaz de se superar, de
melhorar como pessoa, de aprender 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 anteriores, em um círculo vicioso de desacertos. 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, vereador pelo PSDB em Piracicaba, membro do
Parlamento Metropolitano de Piracicaba
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Artistas recebem premiação no
Teatro do Engenho, domingo

Bebel se reúne com
presidente do TJSP
e cobra nomeação
Divulgação

Conforme Elson de Belém, a premiação nasceu com o propósito de estimular
os trabalhos dos gestores, produtores e empresários da classe artística
O evento para entrega do Prêmio Pirarazzi de Cultura - 1ª edição, de reconhecimento aos fazedores de arte e cultura em Piracicaba acontece domingo (5), às
18h, no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central, com diversas atrações artísticas. A idealização é do artista cênico, radialista e colunista de jornal Elson
de Belém. A entrada é gratuita.
Conforme Belém, a premiação nasceu com o propósito de estimular os trabalhos dos gestores, produtores e empresários da
classe artística. "O insight deste
prêmio surgiu quando eu apresentava em 2012 o programa de
rádio Cultsocial, pela Rádio Pira.
Eu tentava dar visibilidade aos
artistas, dos mais variados segmentos, com as entrevistas que eu
fazia. A arte é fundamental para a
sociedade e temos trabalhos impecáveis realizados pelos artistas
da cidade, então, nada mais justo que reconhecer isso e fomentar
a produção local", comenta.
A apresentação do evento
ficou sob a responsabilidade
de Danilo Telles e Mariana
Meneghinni. As atrações confirmadas são Evinha do Forró
& banda e LabellyAskovit.

PREMIADOS – Os fazedores de arte e cultura a serem premiados no dia 5 de dezembro, e
suas respectivas áreas, são: Marcos Godoy e Barbosa Neto (apresentador), Felipe Nunes (ator),
Rafaela Arthuso (atriz), Douglas
Neves (cantor), Aninha Barros e
Pa Moreno (cantora), Evair Sousa
(contador de história), Fernanda
Ferreira e Marcio Felicio (coreógrafo), Larissa Mori (DJ), Leo
Bueno &Julio Cesar (duplas sertaneja), Mamma Mia – AllegroVocale (espetáculo), Tiago Rochetto (fotógrafo), Casa do Hip Hop (instituição cultural), Mundo Multicor
– Composição de Dunga e Luis
Henrique, com interpretação de
Aninha Barros no álbum Neguinha
(música), Arte no Largo (projetos
Culturais) e Elis Justi (radialista).
HOMENAGEM - A primeira edição do Prêmio Pirarazzi de
Cultura tem como homenageada
a escritora e contadora de histórias 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

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

Elson de Belém, idealizador do projeto

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

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

A deputada estadual Professora Bebel (PT) se reuniu
virtualmente com o presidente
eleito do TJ/SP, Ricardo Mair
Anafe, para tratar da nomeação para as vagas no interior,
do cargo de escrevente técnico
judiciário. A reunião aconteceu
na tarde desta última quinta
(02) e foi resultado do Requerimento 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 aprovados no concurso do Tribunal.
Da reunião participaram
também três candidatos que

aguardam nomeação (Guilherme, de Franca; Matiele, de Pirangi e Nandara, de Araçatuba).
Todos eles aprovados em concurso no ano de 2018. Bebel destacou que, apesar de o Tribunal
ainda possuir vagas em aberto e
aquele concurso vencer somente
em 2022, foi aberto novo concurso, prejudicando os aprovados
das mais diversas regiões do Interior do Estado de São Paulo.
No entanto, na reunião, o
presidente eleito do TJ afirmou
que vai haver nomeação, começando já no final de fevereiro do
ano que vem, no máximo no início de março, mas não adiantou
quantos cargos serão providos.

I DOSO

Conselho com as inscrições para sociedade civil até dia 16
O Conselho Municipal do Idoso (CMI) está com inscrições abertas até dia 16/12 para representantes da sociedade civil que queiram
participar do Conselho no biênio
2022/2024. Os interessados devem realizar a inscrição na Casa
dos Conselhos, localizada na
rua Joaquim André, 895, Paulista, 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 detalhes foi publicado no Diário
Oficial do Município de 01/12.
Poderão candidatar-se maiores de 18 anos, residentes e domiciliados em Piracicaba/SP, em
pleno gozo dos direitos políticos,
com questões inerentes às finalidades do CMI, devendo todos

CHARGE

eles representar instituições, associações, organizações não governamentais, movimentos sociais, entidades terapêuticas, universidades públicas ou particulares, sendo por elas indicados.
Os candidatos serão eleitos
pelos votos das entidades de defesa, de atendimento dos direitos do idoso, movimentos e organizações populares, reunidas
em Assembleia, com sede ou atuação no município de Piracicaba.
No ato da inscrição, a entidade deve apresentar nomes
para titular e suplente e também do delegado que votará no
pleito e todos devem apresentar 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 representantes da Sociedade Civil e
08 membros representantes do
Poder Público. Na eleição, as vagas serão preenchidas respeitando as seguintes categorias: um representante e respectivo suplente
da sociedade civil de Conselho
Municipal de Piracicaba; um representante e respectivo suplente
de instituição de longa permanência para idosos, com inscrição no
Conselho Municipal do Idoso; dois
representantes e respectivos suplentes 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 Terceira Idade devidamente comprovado; dois representantes e respectivos suplentes de Associações,
Grupos Civis de Terceira Idade

devidamente constituídos; um representante e respectivo suplente de Grupo de Apoio à Terceira
Idade e familiares de caráter informativo, social, e emocional.
O Conselho Municipal do Idoso, conforme está escrito no edital
de eleição é um “importante instrumento democrático de discussão, deliberação e formação da
política social de proteção do idoso, a partir da corresponsabilidade dos Poderes Públicos e da Sociedade Civil, para efetivação de seus
direitos sociais e para atendimento dos anseios desta parcela da
população, através da proposição
de politicas básicas de educação,
saúde, recreação, esporte, cultura, lazer, profissionalização e outros, assegurando-se, em todos
eles, o tratamento com dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária.”

Violência (X) –
Crimes Digitais

A

violência se apresenta em
diferentes graus e formas.
É multifacetada e é intrínseca ao contexto em que emerge.
A sociedade moderna, globalizada, nos permite observar
nuances curiosas da violência
que vemos diariamente em certos telejornais. Como o comportamento do homem se modifica
de acordo com seu contexto, é
extremamente relevante considerar o mundo virtual como um
terreno fértil para um tipo específico de violência, o da exposição. 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, homofobia, racismo, entre outros são

crimes frequentes nesse contexto. Seus autores creem estar protegidos por um terminal de computador. No início era assim. Os
tempos trouxeram ferramentas
de investigação poderosas e
mais de 95% dos crimes digitais são resolvidos pelas delegacias da internet, chegando ao
endereço onde se iniciou o ato.
Tais criminosos necessitam
exibir seus “feitos” em blogs de
maneira sórdida e doentia. Corpos 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 colocando como suspeita de se favorecer do conteúdo.

INTERATIVO
Pelas queixas de outras mulheres e também
por experiência própria
percebo que os homens estão brincando com nossos
sentimentos. Mentem, desfazem, descartam. A mulher é unicamente um objeto sexual e isto me deixa
muito frustrada. Por que
acontece isso com eles?
Fabiana
Acho sua afirmação perigosa. Por mais veraz que ela pareça, a generalização inevitavelmente conduz ao erro. Isso deve
ser observado, mesmo que se
confirme em diversos casos.
Ainda na mesma linha, com
a mudança de paradigmas sociais dos últimos 40 anos e com
tantas transformações sociais, a
mulher não se satisfaz mais sendo “Amélia”. Em alguns casos (e

isso tem visivelmente aumentado a cada ano) a mulher desvinculou amor de sexo. A decorrência disso é que cada vez mais
mulheres encontram satisfação
no sexo sem compromisso. É
apenas um exemplo para se contrapor à sua afirmação. Amor e
sexo sempre foram mais vinculados para mulheres que para
homens, mas isso está se redesenhando com a globalização.
Mas uma coisa me chama a
atenção: homens só podem fazer isso se encontrarem mulheres que aceitem essa condição de
objeto sexual. Talvez seus critérios de avaliação precisem ser
revistos. Mas se suas conclusões
surgiram de experiências iniciadas virtualmente, outros elementos entram em jogo. As pessoas
têm buscado relações fugazes, e
encontros do mundo virtual
são mais difíceis de consolidar.

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

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.
Use até 200 toques. Sigilo absoluto.
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
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Piracicaba ganha sua
primeira rádio FM
com jornalismo 24h
Piracicaba ganha sua primeira emissora de rádio com jornalismo 24 horas, em frequência
modulada, a partir de 6 de dezembro. Sintonizada no 99.5 do
dial, a Jovem Pan News FM entra em operação por iniciativa do
empresário Lourenço Jorge
Tayar, também diretor da rádio
Onda Livre FM. “Além de retransmitir parte da programação
nacional da Jovem Pan News, a
99.5 vai oferecer jornalismo local
e regional com qualidade e agilidade, com uma equipe de profissionais experientes”, afirma.
A nova emissora, que substitui a rádio Jovem Pan News Piracicaba 910, recebeu investimentos
expressivos em tecnologia para levar melhor qualidade de som e
ganhar abrangência. “Adquirimos
uma torre com 75 metros de altura e novos transmissores, instalados no Capim Fino, o que permitirá à nossa programação chegar
a aproximadamente 30 municípios da região”, destaca Tayar.
A chegada da Jovem Pan
News Piracicaba 99.5 é, segundo

Tayar, a consolidação de um projeto que começou em 2008, com
a aquisição da então Onda Livre
AM que, posteriormente, viria a
se tornar Jovem Pan News Piracicaba 910. “Sempre tivemos a intenção de ter uma emissora FM
com jornalismo forte e de prestação de serviços, capaz de atender às necessidades dos ouvintes 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, atualmente transmitida pela Jovem
Pan News Piracicaba 910, migrará para a FM, porém com nova
roupagem e algumas mudanças
de horário. “Estamos trabalhando na remodelação e adequação
da programação que irá para a
nova emissora. Teremos novidades que serão apresentadas gradativamente ao mercado e aos
ouvintes”, completa Tayar.

H OMENAGEM

C UL
TURA
ULTURA

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 cultura afro-brasileira. Esse é o objetivo do evento “Afropira nos
Bairros” que acontece no domingo (5), das 14h às 18h, ao
lado do Case do bairro Jardim
Oriente, em Piracicaba (SP).
Realizado pelo próprio Instituto Afropira e pela ETC Produtora, o evento gratuito trará aos moradores uma tarde repleta de atividades, com oficinas de música,
de samba rock, capoeira, maculelê, poesia popular, artesanato e
uma roda de conversa sobre estilização de cabelos étnicos/afros.
Todo o público que estiver no
local, também poderá prestigiar
o espetáculo “Meu Brasil Brasileiro” 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-

bém como forma de divulgar a
parceria da Associação dos Moradores do Jardim Oriente e Altosdo Serra Verde com o Afropira
que, a partir do dia 19 de janeiro
de 2022, oferecerá no bairro atividades todas as quartas-feiras, das
19h às 21h, como: Capoeira; Dança Afro; Música (Bloco Afropira).
A entrada no evento é gratuita, mas é obrigatório o uso de
máscaras e a apresentação do cartão de vacinação contra a Covid19. O evento conta com a parceria
do Sesc Piracicaba e, para mais
informações, é só acessar oFacebook do Instituto (https://
www.facebook.com/afropira).
AFROPIRA — O Afropira é
um coletivo que tem como objetivo promover a cultura afro-brasileira na cidade de Piracicaba.
Tudo começou em 2013, quando
a cantora Elaine Teotonio e o
Mestre de capoeira Marcos Fari-

Roberto Ferreira

Aula Maculelê

as, deram os primeiros passos
para a realização do eventoAfropira, junto a outros grupose coletivos 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 produtora Elaine Teotonio, o Mestre de
Capoeira Marcos Farias, artesã
Erica Lima, cabelereira Isabel Farias, o professor de samba rock
Jean Bastos e o poeta Julio Rocha.

CASA PEU

Nova diretoria da OAB Piracicaba Câmara enaltece empresa referência no segmento elétrico há 80 anos
receberá voto de congratulações
A Câmara Municipal de Pi- dos anos, desde 1941, prioriza a
Guilherme Leite

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 novembro de 2021. De autoria do
vereador Pedro Kawai (PSDB), o
requerimento 1045/2021 foi
aprovado na 49ª reunião ordinária de 2021, nesta quinta-feira (2).
A homenagem será entre-

gue na pessoa da atual presidente da OAB Piracicaba, Fernanda Dal Picolo, do vice-presidente, Guilherme Mônaco de
Mello, secretário-geral Silas
Gonçalves Mariano, secretárioadjunto Luciano Alves Lima e
tesoureira Ligia Fernandes Marques. E também à diretoria anterior na pessoa do ex-Presidente,
Jeferson Luiz Lopes Goularte.

FALANDO DE A
XÉ
AXÉ

O STF e as religiões
de matriz africana
Ronaldo Almeida

A

quele sendo
escolhido pelo
Presidente da
República, aquele
"terrivelmente evangélico", vai assumir
a vaga do ex-Ministro Marco Aurélio
Mello no STF. André
Mendonça, como pastor é conhecido por defender pautas
ultra-conservadoras em defesa da família, pátria e tradição, contrário aos movimentos
que defendem os LBGTQIs, os
negros e, por diversas vezes,
se mostrou contrário as pautas defendidas por feministas.
As religiões de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé, por exemplo, são consideradas por André Mendonça
como seitas atrasadas, primitivas, praticadas por pessoas sem
cultura e que não trazem a verdadeira palavra de Deus".
Atuou fortemente como chefia da Advocacia Geral da União,
depois passou muito rapidamente pelo Ministério da Justiça.
Por onde passa, André
Mendonça é conhecido por se
cercar de pessoas evangélicas
em detrimento às de outras religiões e de promover de forma obrigatória a realização de
cultos evangélicos diários.
Chegou a usar a lei de segurança nacional, herança da
ditadura militar para processar vários jornalistas, e professores universitários por
criticarem o presidente da república. Chegou a produzir
um dossiê sobre a atuação de
579 professores e policiais identificados como antifascistas.
Boa parte da sociedade civil,
até evangélicos mais liberais e políticos do Congresso Nacional já
alertaram para o perigo de André Mendonça no STF e do risco
que ele representa para a liberdade de culto no nosso País.

No Candomblé,
por exemplo, André
Mendonça já se manifestou publicamente ser contrário ao sacrifício de animais.
Vivemos tempos
difíceis? Vivemos! E
André Mendonça no
STF é um retrocesso
e uma ameaça à liberdade no nosso país.

André Mendonça
é conhecido por
se cercar de
pessoas
evangélicas em
detrimento às de
outras religiões
Em nenhum lugar como
em um Tribunal que é o topo
da pirâmide do Poder Judiciário, a independência é tão essencial, 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 africana se organize, o ódio, o preconceito, a violência por discriminação religiosa saiu do "armário", hoje, por conta a apologia a violência praticada pelo
representante maior da república, as pessoas se acham com
poder para destilar, praticar
não somente hostilização, mas,
muita violência de fato, é mais
que urgente uma Frente Nacional 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!
———
Ronaldo Almeida
Sango, religioso de
matriz africana

racicaba, por iniciativa do vereador Pedro Kawai (PSDB), na
manhã desta sexta-feira (3), homenageou a Casa PEU com a entrega da moção de aplausos 241/
2021 pelos 80 anos de fundação
da empresa, referência na distribuição de materiais elétricos, automação e serviços e que também
tem filial em Limeira (SP).
Renata Amalfi Clementi recebeu 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 honrada", sintetizou a diretora, que também enalteceu o nome de seus pais e
o outro avô, Matheus Amalfi.
Pedro Kawai destacou o reconhecimento da Câmara, em
nome de todos os vereadores, na
aprovação unânime da honraria,
o que consolida o sentimento da
população perante um grupo empresarial de tradição e bons serviços prestados à população.
No teor da moção, o vereador registra que a Casa PEU é
referência na distribuição de materiais elétricos, automação e serviços e que, com a solidez e a experiência adquiridas ao longo

qualidade dos produtos, atendimento diferenciado e serviços
atrelados a tecnologia de ponta,
visando à produtividade como
resultado final para seus clientes.
"A empresa está sempre alinhada às novas tecnologias e tendências, possui fortes e sólidas
parcerias com os fabricantes das
melhores marcas do mercado e linhas de produtos completas em
seu portfólio, atuando dentro dos
mais elevados padrões de atendimento, oferecendo consultoria técnica e especializada em todas as
suas unidades de negócios, visando à agilidade e qualidade ao
cliente por meio de seus canais
de atendimento, televendas e lojas físicas", destaca Kawai.
O parlamentar ressalta também que o foco da Casa PEU é atender 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 clientes. Com um portfólio completo de
produtos e serviços, entrega ao cliente excelentes resultados, que ge-

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

ram produtividade e redução de
custos operacionais. E possui profissionais altamente capacitados,
homologados pelos fabricantes líderes de mercado e prontos a
atender às necessidades de cada
cliente", ratifica o vereador.
MEMÓRIAS - Ao completar 80 anos, a PEU marca a história do mercado de distribuição
elétrica no Brasil e, com isso, os
desejos de compartilhar momentos inesquecíveis e inovações importantes durante sua trajetória,

transmitir conhecimento e garantir 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 dedicação de todos que trabalharam
para tornar reais as conquistas
da empresa. Pessoas que constroem e deixam um legado de empreendedorismo, exemplo e paixão pelo que fazem inspiram
outras a continuarem escrevendo essa história de sucesso."

I NÉDITO

OAB - SP exclui advogado devido à prática de racismo
Pela primeira vez na história da Ordem dos Advogados do Brasil seção São Paulo
(OAB SP), um advogado perdeu seu registro na entidade
devido à prática de injúria racial. A decisão foi proferida
durante a 2481ª Sessão Ordinária do Conselho Secional, em
julgamento de processo disci-

plinar que tramitava no Tribunal de Ética e Disciplina (TED).
Para a diretoria e membros
da OAB SP, a medida demonstra
total desaprovação por atos de racismo e abre precedente para futuras ocorrências que podem ser
registradas no TED. O voto pela
exclusão, apresentado pelo presidente da Comissão de Igualdade

F ABRICIO P OLEZI

Racial e Conselheiro Secional, Robson de Oliveira, foi acompanhado pela maioria dos conselheiros.
Segundo Oliveira, para que
seja possível a eliminação do racismo no país, condutas como a
praticada pelo representado devem ser reconhecidas como contrárias à lei. “O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil é

órgão de caráter decisório, expressão de liderança, balizador
não apenas das práticas da advocacia, como também das condutas em sociedade. A nossa responsabilidade, como conselheiros é,
portanto, muito grande e o nosso
compromisso com a eliminação
do racismo deve ser incondicional”, diz ele, em trecho do voto.

JD. SÃO PAULO

Vereador quer informações Requerimento reforça pedido
sobre o Carnaval 2022
para reforma de berçário
O requerimento 1044/21, de
autoria do vereador Fabrício Polezi (Patriota), que solicita informações 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 recebeu vários questionamentos dos
munícipes piracicabanos sobre
a possível realização do carnaval de 2022. "Deixo que não tenho oposição a realização de tal
evento, mesmo não sendo o seu
tipo de entretenimento costumeiro, 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 saber qual é o posicionamento oficial da prefeitura sobre a realização do carnaval em 2022 em
Piracicaba, se será disponibilizado algum tipo de recurso, estrutura, equipamentos, disponibilização de via publica ou até mesmo dinheiro público para a realização ou promoção de eventos
relacionados ao carnaval e, se
sim, detalhar. Quer saber também se alguma instituição, empresa, entidade, pessoa física ou
jurídica, receberá algum dinheiro público em virtude do carnaval de 2022 e, se sim, detalhar.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) protocolou o requerimento 1048/2021, aprovado
nesta quinta-feira (2), durante
a 49ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piracicaba,
que reforça o pedido para reforma do berçário e solário da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Silva Viccino, localizada 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 pintura descascando”, enfatizou.
Ele pergunta se o Executivo,
após tomar conhecimento da situação da Escola Municipal, realizou vistoria no local e quando ela
teria ocorrido, e questiona se foi
realizado algum projeto, ou estudo, 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

E G ATOS

Prefeitura cria canal
on-line para castração
Felipe Poleti/CCS

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 – Atenção Primária à Saúde frente ao
Novo Normal. Os eixos a serem
discutidos são Prevenção e Promoção; Assistência e Tratamento;
Vigilância; e Desenvolvimento
Institucional. A expectativa da
organização é que cerca de 100
pessoas, entre delegados eleitos
e participantes, integrem os trabalhos nos dois dias de evento.
Hoje, a abertura será às 9h,
com a presença do prefeito Luciano Almeida e do secretário de
Saúde, Filemon Silvano. Às 10h,
palestra de abertura da Conferência de 2021, ministrada por José
Isaias Costa Lima, secretário-adjunto de Saúde Pública do município de Praia Grande, com o tema
A Estratégia Saúde da Família
como Garantia de Acesso, Prevenção e Promoção à Saúde. José
Isaias é mestre em direito da saúde e, atualmente, é professor titular da Universidade de Ribeirão Preto das disciplinas de saú-

de pública e também é tutor do
programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família
e Comunidade de Praia Grande.
A finalidade da 10ª Conferência Municipal de Saúde é estabelecer propostas para a melhoria da
qualidade do SUS, a partir de uma
discussão aberta, com a participação de todos os interessados.
Para o secretário de Saúde, Filemon Silvano, a participação da
sociedade é fundamental. “É a
partir das demandas da população que vamos conseguir melhorar o atendimento na cidade.
Agora, com todas as propostas já
inseridas na Conferência, esperamos que a população se engaje e
participe das discussões dos eixos
temáticos deste ano”, declarou.
PROGRAMAÇÃO – No sábado, a partir das 8h, acontece a
recepção dos delegados eleitos e
participantes; às 9h, a solenidade de abertura com a apresentação do evento e fala das autoridades; às 10h, palestra de abertura, seguida de discussão e aprovação do regulamento da Conferência; às 12h30, intervalo para
o almoço; às 14h serão retomados os trabalhos com a apresentação das propostas por eixos te-

R EDE P ÚBLICA

Divulgação

Filemon Silvano e Alex Salvaia junto aos representantes do CI e CCZ

José Isaias fará palestra de abertura

máticos advindas da pré-conferência, seguida da formação dos
grupos para discussão das propostas; das 15h às 18h, acontecem os
trabalhos de fechamento das propostas e encaminhamento para a

plenária que acontece no domingo, 5/12, a partir das 8h30, com a
apresentação e votação das propostas pelos delegados. O encerramento da conferência está previsto para às 12h de domingo (5).

B ENEFÍCIO

Inscrições para matrícula Requerimento cobra gratificação
começam segunda, dia 6 para monitores da Educação Infantil
Começa na próxima segunda (6) novo período de inscrição para matrícula nas escolas
estaduais, com ingresso em
2022. O processo se destina
aqueles que não possuem matrícula ativa na rede pública (estadual e municipal), como os
oriundos da rede privada, de
outros estados, ou que perderam o prazo de rematrícula. As
inscrições podem ser feitas por
responsáveis legais dos candidatos ou pessoas com mais de 18
anos, presencialmente ou online.
ON-LINE— Para realizar o
processo de forma remota os responsáveis legais dos candidatos
ou estudante com mais de 18 anos
devem acessar o link https://
sed.educacao.sp.gov.br/NCA/
PreInscricaoOnline/login, preencher a ficha de inscrição e fazer
o upload dos documentos necessários. RG; histórico escolar;
comprovante de residência.
A inscrição será realizada somente após a aprovação dos da-

dos encaminhados. Depois de ter
a documentação aprovada, o estudante será alocado na unidade
escolar mais próxima de sua residência, com vaga disponível e ensino adequado a sua necessidade. É obrigatório possuir um email para realizar o processo.
PRESENCIAL— Os responsáveis legais dos candidatos ou
estudantes com mais de 18 anos
devem se dirigir a qualquer unidade escolar da rede pública ou
aos postos do Poupatempo e apresentar 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 inscrição de alunos que não fazem parte da rede pública estadual fica aberto ao longo
de todo o ano letivo de 2022.

Aprovado na noite desta quinta-feira (2), durante a 49ª reunião
ordinária da Câmara Municipal
de Piracicaba, o requerimento
1056/2021 cobra informações sobre o pagamento de gratificação
aos monitores de Educação Infantil. De autoria do vereador Gilmar
Rotta (Cidadania), presidente do
Legislativo, a propositura questiona quais os critérios para o
educador ser beneficiário da Lei
Municipal 6.568/2009, que reconhece as atribuições da função.
Rotta reforça o perfil de profissional da educação dos monitores ao pontuar que, desde a
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), de 1996, e o
PNE (Plano Nacional de Educação), de 2001, deixaram de ter
caráter assistencialista e passaram a ser considerados a primeira 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 municipal que recebem o benefício.
“O que motivou a revogação
deste direito dos monitores do
gozo do recesso escolar em igualdade aos demais profissionais”,
questiona o parlamentar.
Após a aprovação, no Plenário “Francisco Antonio Coelho”,
a propositura foi elogiada pela vereadora Rai de Almeida (PT).
“Quero dizer sobre a importância
deste requerimento”, disse, ao relatar que conversou com uma das
diretoras de uma unidade escolar e que ela mesma disse que o
secretário de Educação quer retirar as funções gratificadas para
o exercício da função. “Ouvindo
isso, pensei em trazer os professores para conversamos”, disse.
“Sem a valorização dessa categoria, vai ser difícil termos
educação de qualidade, para que
possamos formar cidadãos críticos”, disse Zezinho Pereira (Democratas), ao reforçar a defesa
da aprovação do requerimento.

Desde ontem (03), às 10 horas, a Prefeitura disponibiliza um
novo sistema, que permite o agendamento de castrações de cães e
gatos de forma online. A ação integra o Programa de Bem-Estar
Animal, desenvolvido pelas secretarias 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 ligar ou comparecer a qualquer Unidade de Saúde, método utilizado
até o último mês. A partir desta
sexta-feira (03/12), o cidadão interessado só precisa acessar o site
https://aspa.piracicaba.sp.gov.br,
e ver a disponibilidade de horários. Também será possível acessar
o canal online de agendamento
pelo portal da Prefeitura –
www.piracicababa.sp.gov.br –, clicando na aba Agendamento de
Castração, na página principal.
De acordo com Bruno Saracene dos Santos, diretor do Centro de Informática, o novo modelo
mostra avanço dos serviços prestados pela Prefeitura. “Assim como
o sistema de agendamento da vacinação contra a Covid-19, o agendamento da castração animal pelo
sistema ASPA (Agendamento de
Serviços de Proteção Animal) representará um passo importante
na evolução dos serviços de saúde para o município de Piracicaba, tornando o processo mais rápido e transparente para todos”.
Conforme lembraram os representantes do CCZ (Centro de
Controle de Zoonoses), Cristhiano
de Queiroz Varella e Ételcles Mendes, que representaram a superintendente Aline Marangoni e o encarregado José Fernando Soares,
responsáveis técnicos pelas informações disponibilizadas no novo
site, para agendar o procedimento
é necessário realizar um breve cadastro da pessoa responsável, que
deve ser maior de idade e morador da cidade. “Os dados do animal também são necessários, lembrando que a cirurgia não é realizada 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 disponíveis, o cidadão pode realizar um
pré-cadastro, para um futuro agendamento”, 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 população, além da facilidade para as
pessoas que não conseguem se deslocar de casa até uma unidade de
saúde para realizar o agendamento, que pode ser feito por computador, 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 problemas”, disse o secretário de Saúde.
Alex Salvaia destacou a agilidade do processo. “Acreditamos
que agora será mais fácil otimizar a realização das castrações.
Nossa capacidade é de 150 castrações 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 semana que vem, a abertura de vagas
acontece semanalmente”, completou o responsável pela Sedema.
PASSO A PASSO – Para ter
acesso ao agendamento, o usuário/tutor deve primeiramente fazer o seu cadastro online informando 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 disponível para a castração, lembrando
que cada tutor pode agendar apenas 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 esclarecimentos por meio dos telefones (19) 3427-2721 e 34272270, de segunda à sexta-feira,
das 7h às 16h, e aos sábados, das
7h às 12h. O Canil e Gatil Municipal do CCZ fica à rua dos Mandis,
s/n, no Jardim Parque Jupiá.
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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 Municipal de Agricultura e Abastecimento), já tem data marcada para
acontecer no espaço do Varejão
Municipal da Paulista, na avenida Dr. Paulo de Moraes, 2110.
O evento, que atrai milhares de consumidores pela qualidade dos produtos e economia
em relação à iniciativa privada,
ocorrerá nas duas últimas semanas do ano, sendo os dias
22 e 29 de dezembro (quartasfeiras), das 14h às 19h30; nos
dias 23 e 30 de dezembro (quintas-feiras), das 7h às 19h e nos
dias 24 e 31 de dezembro (sextas-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, verduras, tubérculos e cereais. As
vendas dos varejões de janeiro a
outubro de 2021 para o mesmo
período do ano passado aumentaram 8%, segundo a secretária.
“A Sema coordena e faz cotação semanal de valores nos atacados (Entreposto Ceasa de São Paulo, Campinas e Piracicaba), em alguns produtores rurais e em supermercados e varejões privados,
para acompanhamento da sazonalidade dos produtos e garantir que
os alimentos fiquem mais baratos em relação aos preços da iniciativa privada”, explica Nancy.
Neste Especial de Festas, o
público também terá à disposição
alimentos em alta nesta época natalina, como abacaxi, melancia,
melão, pêssego, uvas, ameixas, li-

chia, morango, tâmaras e cerejas,
além da tradicional praça de alimentação com pastel, caldo-decana, açaí, tapioca e outros.
Nas datas do Varejão Especial de Festas, serão alterados os horários 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 (Piracicamirim e Centro) serão antecipados 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 domingos (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
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Recital no Museu
será neste sábado

Clube automobilístico recebe moção de aplausos por doação de alimentos

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes traz
para o público recital de flauta
doce, piano e violão com alunos
dos professores Rosana Fontolan, Josiane Boscariol e Aldo Reinoso, sábado (4), às 10h. O evento é gratuito e seguirá todos os
protocolos sanitários vigentes. É
obrigatório o uso de máscara.
Serão 14 alunos que apresentarão um repertório de músicas tradicionais e folclóricas
de vários países, canções de
Natal, músicas populares e eruditas. Entre os compositores estão Elton John, Rod Mc Kuen,
F. Chopin, Handel, entre outros.
“É importante enfatizar que
a apresentação musical, promove a aprendizagem da linguagem
musical com relação ao aspecto
pela expressão de diversas formas, que estimula a interação
próxima e significante entre o
músico e o público”, disse a diretora do Museu, Erica Frasson.
“O objetivo do recital é apresentar o resultado do trabalho
desenvolvido durante o semestre. Faz parte do aprendizado
instrumental do aluno. Preparar
um recital requer muitas horas

de estudo e ensaios, fazendo com
que os alunos se envolvam, tenham determinação e dedicação
e, se superem. Além disso, enfrentar o palco requer coragem e
controle emocional. O recital
também promove a interação social e os alunos aprendem a escutar 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, piano e violão no Museu Histórico e Pedagógico Prudente
de Moraes,À rua Santo Antônio, 641, no Centro. Sábado, 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 participantes (limite máximo de 65
pessoas). O evento seguirá
todos os protocolos sanitários vigentes. É obrigatório
o uso de máscara. Acesso a
pessoas com deficiência
motora, dificuldades de locomoção e ostomizados.
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Vereador está preocupado com
furtos nas estações do Semae
Preocupado com os constantes furtos de fios de energia elétrica em estações de bombeamento do Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto), o vereador
Gustavo Pompeo (Avante) acredita que essas ações "são para
prejudicar a atual Administração Municipal". O comentário foi
feito pelo parlamentar, na tribuna, na noite desta quinta-feira

(2), durante a 49ª reunião ordinária. Ao ser recebido pelo presidente do Semae, ficou triste com
os episódios que estão ocorrendo 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.

Vitória da soberania
Marcelo Muchá

O

s Correios são nossos! O
correio é patrimônio da
nossa sociedade! não vamos abrir mão. O governo atual
com vista em privatizar os Correios criou o projeto de lei. 591/
2021, permite a privatização das
empresas Brasileiras de Correios e Telégrafos (ECT). O governo justifica que os Correios não
têm suporte monetário para
uma prestação de serviço de
qualidade para a população.

Vo tação do
relatório da
privatização dos
correios é
novamente
adiada no Senado
A votação de relatório de privatização é novamente adiada no
Senado. Esse deslocamento de proposta 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 inconstitucionalidade nesse projeto. A luta continua
em defesa dos Correios e um serviço público de qualidade para
toda a população. Os Correios são
nossos não vamos abrir mão!
A sociedade está atenta quanto a forma e o modelo de gestão,
que vem causando transtorno,
desconforto e descrédito no nível
nacional e internacional. Embora
a democracia esteja frágil, acreditamos sim que ela está sendo sustentada por movimentos sociais,
culturais, sindicais e manifestação de entidade de classes, em
tempo difíceis e sombrios está superando a contramão dos governantes. Vitória da soberania.
———
Marcelo Muchá, carteiro,
diretor do Sindicato dos
Trabalhadores de Correios de Campinas e Região

A ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo) recebeu a moção de aplausos 203/2021
pela doação de 670 quilos de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade. O vereador Thiago Ribeiro (PSC), autor da propositura,
entregou a homenagem a Benedito Gianetti Junior e Daniella Gianetti nesta sexta-feira (3), na Câmara Municipal de Piracicaba.
"O ECPA teve a iniciativa de
arrecadar alimentos não-perecíveis em troca de ingressos para
as 100 Milhas de Piracicaba,
num total de 670 quilos, que foram doados ao Fundo Social de
Solidariedade. Essa parceria vai
proporcionar a entrega de várias cestas básicas para famílias
em situação de vulnerabilidade", destaca o vereador Thiago
Ribeiro (PSC) na propositura.
Em 2021, a 100 Milhas de Piracicaba completou sua 32ª edi-

ção em comemoração aos 254 anos
da cidade. O complexo automobilístico 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 Gianetti durante a cerimônia de entrega da moção. Daniella comentou que a 100 milhas é um evento
tradicional da cidade e promove
arrecadações durante as edições.
De acordo com Benedito Gianetti 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, principalmente na época de pandemia
onde não pudemos abrir as portas ao público, abrimos um número limitado e ainda conseguimos

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 próximo, essa doação é muito importante para o nosso município”, disse.

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

Cantora mirim é homenageada por participações na Record TV e Kiss FM
A cantora Ana Cecília Lacerda Moreira – a Ciça Moreira –,
de apenas 14 anos, recebeu Voto
de Congratulações, na noite desta quinta-feira (2), da Câmara
Municipal de Piracicaba (SP),
numa iniciativa do vereador
Gustavo Pompeo (Avante).
Ela foi selecionada para participar do primeiro Grand Prix
– o grande prêmio de bandas
autorais da Rádio Kiss FM de
São Paulo. Na Record TV, a jovem 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 composições 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 bandas de rock na cidade. Além
disso, lançou a música “Confusa”, sexto single autoral de sua
discografia, em setembro.
No Spotify, serviço de streaming musical, o perfil de Ciça recebe cerca de 2.330 ouvintes por
mês, além de mais de 300.000
plays nas plataformas de música.
Conta com mais de 30 mil seguidores no Instagram, 15 mil inscritos e mais de 700 mil visualizações no seu perfil no Youtube.

Guilherme Leite

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

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

com a música para que continue se superando e obtendo
cada vez mais espaço e conquistas”, disse o parlamentar.

P RIMEIRO T EMPO

Emendas em projeto de lei garantem direitos de servidor, diz vereador
O vereador Wagner de Oliveira, 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 tratam da preservação dos direitos
dos servidores municipais, em
tempos de pandemia. O parlamentar, autor de duas emendas ao
projeto de lei 154/2021, comentou
o assunto em entrevista ao programa Primeiro Tempo na noite desta
quinta-feira (2), transmitido ao vivo
minutos antes do início da 49ª
reunião ordinária de 2021 da Câmara Municipal de Piracicaba.
Pelo projeto de lei 153, o cálculo das gratificações paga aos servidores da educação não será prejudicada em situações de doença e
o 154 trata dos profissionais da
saúde e demais servidores municipais que recebem o abono-desempenho. 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 tivesse Covid-19 teria direito à assiduidade desde que em ambiente
laboral, ou seja, com a doença adquirida no local de trabalho. "Suprimi o 'laboral', porque não tem
como saber onde a pessoa adquiriu a doença, contemplando tanto
os professores quanto os demais
servidores públicos", afirmou.
Outra emenda de Wagnão diz
respeito à retroatividade dos pagamentos. "Os servidores da Saúde e da Guarda Municipal são avaliados mensalmente. Quem foi avaliado em janeiro, em fevereiro, e
estava afastado por Covid-19 perdeu essa avaliação e a gratificação
por desempenho. Garantimos,
com a emenda, a retroatividade
dessa avaliação, então esse direito não será mais perdido", disse.

Guilherme Leite

Wagnão (Cidadania), durante entrevista concedida ao Primeiro Tempo

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 levantamento, 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 melhorar, não pode continuar como
está", disse Wagnão, que é presidente da Comissão de Saúde e
Promoção Social da Câmara.
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U NIMED

Não devemos segmentar as pessoas
com deficiência, defende Comdef

Cooperativa conquista
Comitê de Ética em
Pesquisa com Humanos
Filipe Paes/Studio47

Durante a suspensão do expediente, na 49ª reunião ordinária, o presidente
Wander Viana dos Santos ressaltou os principais desafios desta população
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 demandas. “Não devemos nos segmentar”, disse na noite desta quintafeira (2), durante a suspensão do
Expediente da 49ª reunião ordinária da Câmara. “Temos que
pensar que inclusão e acessibilidade têm que ser para todos.”
Empossado para presidir o
Comdef durante o biênio 20202021, Viana dos Santos avalia
dentro dos Direitos Humanos,
existem os diversos segmentos,
como negros, mulher, idoso, criança, LGBT e pessoas com deficiência – “esses outros, conseguem
leis efetivas, mas infelizmente, às
vezes no grupo de PCDs, as leis
se segmentam”, classificou.
Mas ele lembrou que as conquistas da pessoa com deficiência 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 cadeirante”, avalia. “Por isso, precisamos pensar os PCDs sempre
de modo global”, ressaltou.
Conselheiro do Comdef desde 2012, Viana dos Santos refletiu que, desde a posse, em janei-

ro de 2020, a proposta era fazer
o diálogo junto à Câmara, “inclusive, por conta de novos vereadores a partir deste ano”, refletiu, mas o trabalho foi dificultado por conta da pandemia. “Temos um papel fiscalizador e deliberativo dentro de nossa competência, além de possuirmos várias comissões”, disse, ao se colocar 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 deficiência, “que é diferente do que
existia há 10, 15 e 20 anos”, destacou. “Antes, era a pessoa que ficava em casa, com a família, se aposentava 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 Gilmar Rotta (Cidadania), autor do
requerimento 977/2021, para
marcar o 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, instituído em 1992 pela
ONU (Organização das Nações
Unidas). Na ocasião, o presiden-
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Juliano Padovani, Daniel Valim, Levy Nunes, Walter Checoli e Carlos Joussef

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

te do Comdef também elogiou a
iniciativa do “Câmara Inclusiva”,
voltado para ampliar a acessibilidade nos prédios do Legislativo.
O pronunciamento do presidente do Comdef foi elogiado pelos vereadores. Rotta destacou o
trabalho do conselho em assessorar o Legislativo. “Vocês ajudaram muito nós a avançar na
acessibilidade, principalmente
desde 2019 e 2020”, destacou.
“Gostaria de parabenizar pela
lucidez com que fala sobre políticas públicas e deficiências. Acredito que as políticas públicas devem ter essa raiz”, destacou Gustavo 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 conheço seu trabalho e dedicação,
sempre à frente do trabalho no coletivo, 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.

T RIBUNA

Brasil tem 16 milhões de pessoas com diabetes, aponta especialista
Jussara Teixeira Bueno utilizou a tribuna popular da Câmara
Municipal, durante a 49ª reunião
ordinária, realizada nesta quinta-feira (2), para explanar sobre
o evento “Um Olhar Azul”, realizado no estacionamento do Legislativo, no dia 6 de novembro,
com o objetivo de divulgar a diabetes e o câncer de próstata, com
prevenção e conscientização.
Ela representou o grupo “Amigos 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 diversas 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 vamos tratar de pessoas que não
sabem que estão doentes? Diabetes
é uma doença silenciosa e está atingindo o nosso planeta", afirmou.
Para finalizar, Jussara
agradeceu a Câmara, os gabinete do vereador Pedro Kawai
e o próprio vereador. "Foram
866 procedimentos realizados
em 2021 O diabetes é uma doença muito importante e precisamos nos unir para definir os
próximos passos”, afirmou
Em aparte, a vereadora Alessandra Bellucci (Republicanos)
agradeceu a oradora pelo trabalho.

Motivada pela experiência em
pesquisas clínicas, a Unimed Piracicaba recebeu autorização para
criar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Instituição. A partir
de agora, o núcleo integra a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), instância máxima
de avaliação em protocolos de
pesquisa, envolvendo seres humanos no Brasil. “A ética na pesquisa com humanos é um assunto
de grande responsabilidade. Por
isso, garantir a integridade e a
dignidade dos envolvidos é essencial”, disse Carlos Joussef, presidente da cooperativa médica.
De acordo com o dirigente, a
criação do comitê, coordenado pelo
professor e especialista em bucomaxilo 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 estabelecidas, o núcleo deverá apresentar relatórios semestrais e no
mínimo 12 pareceres a cada ano,
além de garantir a pluralidade
da equipe multiprofissional. A
autorização do Conep tem vigência para os próximos três anos.

“Falamos de um órgão de
vital importância para a Unimed Piracicaba, pois tem a missão de proteger os participantes da pesquisa e sensibilizar os
pesquisadores quanto à importância de respeitar os direitos e
a integridade física, moral, psicológica e cultural daqueles que
participam das pesquisas. Mais do
que isso, somos a primeira instituição de saúde no município a
obter a autorização para desenvolver pesquisas”, completou.
O CEP assume o papel e a responsabilidade com a socialização
e produção de conhecimentos voltados às demandas da saúde.
Além disso, também contribui
para o desenvolvimento dos padrões éticos exigidos pela legislação.
“Sabemos que a área da saúde é a que mais submete suas pesquisas aos comitês, motivo pelo
qual a Unimed Piracicaba sai na
frente, respeitando a lei e pensando na saúde e bem-estar de toda a
sociedade. Atuam no comitê profissionais das mais diversas áreas,
como administração, assistência social, biomedicina, odontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia,
medicina e psicologia”, finalizou.
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Moção reconhece trabalho
de empresa especializada
Fabrice Desmonts

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

R EFIS

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 clamor pelo Refis”, disse, ao ocupar a
tribuna da Câmara Municipal de
Piracicaba, na noite desta quintafeira (2), durante a 49a reunião
ordinária. “É fundamental para
que venha a esta Casa para atender as pessoas que estão com dificuldades financeiras”, enfatizou.
Campos relembrou que o últi-

mo Refis realizado no Município
foi durante a gestão do ex-prefeito Gabriel Ferrato (2013-2016),
“mas infelizmente na época não
houve divulgação, uma publicidade de forma correta, porque muita gente não ficou sabendo”, destacou. “É preciso fazer o programa de refinanciamento no momento certo, especialmente agora em que há toda uma dificuldade financeira causada pela
pandemia”, adverte o vereador.
Campos salienta, ainda, que a

Prefeitura já anunciou um crescimento de R$ 400 milhões na arrecadação 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 muito tempo” e defendeu que precisa
ser “no momento certo, em que
empresários e colaboradores
passam por muitas dificuldades”. O parlamentar também ressaltou que a medida já tem sido
adotada em outros municípios, “o
que corrobora a sua eficácia”.

Assessoria Parlamentar

PAU QUEIMADO
Atendendo aos pedidos dos moradores do bairro Pau Queimado, o vereador Gilmar Rotta (Cidadania) encaminhou os ofícios 401/2021 e 420/2021
à Semuttran (secretaria municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes) solicitando a construção de
quatro lombadas, duas na estrada
Duzentos Reis, próximo ao número
1851, e duas na estrada Silvio Angeleli, próximo ao número 2430. De
acordo com os moradores, existe um
grande fluxo de veículos em ambos
os trechos, principalmente de caminhões de cana, madeira e coleta de
lixo, onde os motoristas não respeitam os limites de velocidade, trazendo
insegurança e sérios riscos de atropelamento, além de fazer a poeira da
estrada entrar nas residências, comprometendo a saúde dos moradores.

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

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) entregou, nesta sextafeira (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 Motociclista. A homenagem foi entregue ao proprietário, Alan Vinicius Murylo Preeg Fajardo.
“Essa homenagem se estende
ao trabalho e atenção que vocês
entregam aos motoboys e o trabalho 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 propositura, a empresa Preeg Moto
Peças Usadas Ltda. nasceu em

2018, após o proprietário Alan
Vinicius Murylo Preeg Fajardo
notar que existia uma defasagem no comércio de peças usadas de motocicletas. Com visão
empreendedora, a empresa homenageada identificou um nicho de mercado pouco explorado, sempre preocupada com o
meio ambiente e a legalidade da
comercialização das peças.
Gustavo Pompeo destacou
ainda que o empreendedor buscou informações e se respaldando em termos legais, conseguiu
a autorização com os órgãos regulamentadores e, em janeiro de
2019, o credenciamento foi realizado. O nome Preeg foi uma escolha para homenagear o patriarca da família Werner Preeg
que faleceu em julho de 2017.

T RIBUNA

Vandalismo em coisas públicas
é criticado por Trevisan Jr.
O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) destacou os dados de
vacinação de Piracicaba (vacinômetro) e elogiou a parceria
com a rede de farmácia Drogal.
Durante os cinco minutos regimentais, na reunião ordinária
desta quinta-feira (2), o vereador também falou sobre o van-

dalismo em locais públicos da
cidade. “O que vem ocorrendo é
que desde o início dessa administração, está sendo arquitetado por alguns e cabe à segurança pública essa investigação.
Taca-se fogo em ponte, no píer,
rouba-se fiação em UBS, tudo
em coisas públicas”, afirmou.

A Tribuna Piracicabana
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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 Piracicaba vota, na segunda-feira
(6), o projeto de lei 253/2021, do
Executivo, que autoriza a celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo,
a partir da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), para o
recebimento de recursos financeiros oriundos de emenda parlamentar e que se destinarão à
aquisição de uma viatura para
a Guarda Civil Municipal.
De acordo com a propositura, 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 (Democratas) destaca que o veículo
será utilizado nas ações realizadas pela GCM, como atendimento a ocorrências e auxílio à Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente).
A apreciação da matéria
será em primeira discussão
durante a 50a reunião ordinária, que começa às 19h30, no
Plenário “Francisco Antonio
Coelho”, quando também serão
apreciados, em discussão única, o projeto de decreto legis-

C ÂMARA

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 tribuna popular por Wilson Trindade, 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 “deficiência, a dificuldade que temos para levar no tratamento”;
e José Edvaldo Brito, que discorrerá sobre “transporte público 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 retransmissão 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 Rádio Educativa FM, no 105,9 e
no www.educativafm.com.br.
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Votação será, na segunda-feira (6), durante a 50ª reunião ordinária

M ONÓLOGO

Desenvolvimento com infraestrutura Rogério, venha ver a Travesti! será apresentado no domingo
foi abordado na tribuna popular
A Secretaria Municipal da
mativo e binário de gênero, e que
Persona Comunicação

Guilherme Leite

Eliana Cezário falou sobre desenvolvimento com infraestrutura

Eliana Cezário utilizou a tribuna popular da Câmara Municipal para falar sobre o crescimento
da cidade e a necessidade de infraestrutura que acompanhe esse
crescimento. A fala foi feita durante a 48ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (29).
Segundo ela, é preciso envolver todos os parlamentares, tanto
da Câmara de Piracicaba como de
outras cidades, e fazer com que o
fomento seja o desenvolvimento.
"Avançar, não estacionar. Precisamos ter um parlamento que trabalhe nisso, que se converse, que a
gente tenha orgulho da cidade,
com todos unidos", afirmou.
Ela citou a necessidade de
uma Cidade Judiciária no município. "Pedro Kawai (PSDB), Laércio Trevisan Jr (PL) e alguns outros, além de vários parlamenta-

res do Estado estiveram nessa
luta. Trazendo a Cidade Judiciária, traremos o desenvolvimento e
descentralizaremos toda a parte
da Justiça Federal, Estadual e
outras envolvidas, como a do
Trabalho. Como metrópole, precisamos avançar", completou.
O presidente da Câmara,
vereador Gilmar Rotta (Cidadania), em aparte, disse que é o
presidente do Parlamento Metropolitano de Piracicaba. "São
24 presidentes de Câmaras, mais
110 vereadores, já são seis meses trabalhando. Quanto à Cidade Judiciária, não é para virem vários fóruns, é para a instalação do Fórum de Piracicaba, do
Poder Executivo e do Poder Legislativo, esse é o conceito de Cidade Judiciária. E o acesso lá é
difícil neste momento", explicou.

G EORGE O RWELL

Biblioteca Municipal realiza
palestra sobre o escritor
A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto 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 evento é gratuito e seguirá todos os
protocolos sanitários vigentes. É
obrigatório o uso de máscara.
George Orwell ocupa um lugar de relevância na literatura
mundial: a principal característica da sua escrita é a crítica social. Por ter vivido em um momento histórico bem conturbado (1903-1950), desde muito jovem - quando ainda não havia
adotado o pseudônimo George
Orwell e era Eric Blair - ele sempre sentiu um ímpeto muito forte de escrever sobre os problemas
que aconteciam à sua volta.
Foram poucos os escritores
que se propuseram a levar a sério essa empreitada, a de levar
em consideração os eventos históricos na arte, tanto é que Orwell
não faz parte de um movimento
literário. O que vigorava na época 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, justamente por ter essa preocupação
de abordar o que estava à sua volta, e a isso ele deu o nome de “escrita política em forma de arte”.
“Iremos analisar a fundo as
duas obras mais famosas do escritor George Orwell, A Revolução dos Bichos e 1984, e suas relações com a sociedade e a história. Iremos entender por meio da
análise de trechos a relevância
de alguns assuntos e conceitos,
tais como crítica social, forma literária, distopia e transformação
social. Considerando a relevância cultural de A Revolução dos
Bichos e 1984, vamos conhecer
mais sobre o legado de Orwell na
cultura, refletindo sobre questões como tecnologia, a vigilância, ascensão de governos autoritários, a falta de liberdade,
manipulação de ideias e falsificação de notícias, entre muitos
outros temas” pontua Débora.
SERVIÇO
Palestra Por que Ler George
Orwell com a mestre e doutora em literatura Débora Reis
no Anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, rua Saldanha Marinho, 333. Sábado, 04/
12 as 10h30. Gratuito. O evento seguirá todos os protocolos sanitários vigentes. É obrigatório o uso de máscara.

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 absorvente que será destinado ao Fussp
(Fundo Social de Solidariedade de
Piracicaba). 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.
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 sozinho na casa onde nasceu, porém,
acredita que seus irmãos e irmãs
mais novos ainda vivem com ele.
Além de falar sobre a discriminação que sofreu e sobre seu
modo de vida, ele gosta de contar
como é sua relação com as pessoas

não fazem parte do movimento
social LGBTQIA+ organizado. A
peça trata, de forma não convencional, do comportamento
humano e suas contradições.
O espetáculo tem como autor
Anselmo Figueiredo, direção de
Carlos ABC, trilha sonora de Carlos ABC e Anselmo Figueiredo, iluminação e sonoplastia de Tiago de
Luca, cenários, maquiagem e figurinos de Pádua Soares, Carlos
ABC e Anselmo Figueiredo, contra-regra e staff de Gabriel Richard, fotos de Persona Comunicação, produção local do Coletivo
LGBTQIA+ ONG Casvi e produçãoexecutiva de Tássia Guarnieri.

Drag Queen Lily Butterfly (Anselmo Figueiredo)

do bairro em que mora, sua profissão, 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 Rogério, 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 diferentes expressões, propondo um olhar
sobre outras cores do arco-íris, por
meio da história de vida de pessoas que possuem uma orientação
sexual e identidade de gênero diferente do padrão cis-hetero-nor-

SERVIÇO
Monólogo Rogério, Venha ver
a Travesti!, com duas sessões no domingo, na Sala 2
do Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Dia 05/12, domingo, às 18h e às 20h. Classificação: 14 anos. Gratuito. Os
ingressos devem ser retirados com 1 hora de antecedência. 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.

T RIBUNA

Munícipe pede melhor tratamento por parte de servidores públicos
A cidadã Daniela Aparecida Franco, ao discursar na tribuna popular na noite desta segunda-feira (29), durante a 48ª
reunião ordinária de 2021 da
Câmara Municipal de Piracicaba, pediu mais respeito e educação por parte de servidores públicos que atendem a população.
Segundo Daniela, recentemente ela foi tratada de forma inadequada 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 Franco também relatou uma situação
em que ela, na companhia de seu
filho, que é deficiente, tiveram dificultado 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

e grossa comigo. Ela jogou a chave... E eu tenho um filho deficiente, então eu posso utilizar
aquele banheiro, que é para pessoas que tem crianças ou deficientes. É um banheiro que fizeram, muito bacana quem teve essa
ideia de fazer nos lugares públicos, 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 denuncie situações de descaso: "os
funcionários públicos, tem bastante gente que é de boa, mas tem
uns que não têm educação. Se
vocês fossem avaliar, vocês falavam, esse aí está despedido, não
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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 embora, 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, independentemente 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 tenham respeito, que os funcionários públicos possam ter educação e respeito com nós também".

Z EZINHO P EREIRA

Vereador destaca a importância "Piracicaba precisa voltar a ter
das ações de prevenção a doenças representantes em Brasília"
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) utilizou os 10 minutos
regimentais, durante a 49ª reunião ordinária de 2021, para
elogiar e destacar as ações de
prevenção a doenças realizadas
por entidades e pelo poder público. Na tribuna, o vereador
falou sobre a importância do
diagnóstico para o tratamento
do diabetes, as campanhas Novembro 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.

Ao utilizar o tempo de 5 minutos, 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 Federal. "Subo para falar da política 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). Temos que pensar com carinho
para que essas pessoas ajudem a
trazer dinheiro aos nossos hospitais, enfim, a saúde", disse.
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E COPIRA

E VENTO

Prefeito assina contrato para o
sistema de gestão de ecopontos

IHGP faz homenagem especial
ao centenário da Dedini
Igor Serra

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 execução do projeto Ecopira, que vai
modernizar o sistema de gestão
de resíduos nos ecopontos de Piracicaba. A iniciativa é uma das
principais ações de planejamento estratégico da Secretaria de
Defesa do Meio Ambiente (Sedema). O projeto foi aprovado
pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima) e pelo
Fecop (Fundo Estadual de Prevenção e Controle de Poluição).
Os recursos, no valor de R$
1.050 milhão, virão por meio de
emenda parlamentar do deputado estadual Roberto Morais.
O projeto prevê readequação da iluminação, instalação de câmeras de segurança nos ecopontos do Jardim
Oriente, Santo Antônio, Mário Dedini I e II, Monte Rey,
Bosques do Lenheiro e Artemis.
Também serão construídos
platôs, que facilitam o acesso
para descarga de resíduos pesados, e adquiridas caçambas de
39m3. Para o funcionamento do
sistema de platôs e caçambas,
está incluso no projeto um caminhão com sistema hidráulico
para esse tipo de caçamba. Esse
sistema estará nos ecopontos do
Jardim Oriente e Santo Antônio.

Divulgação/CCS

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

Ecoponto Jardim Oriente também será beneficiado

Hoje, os resíduos sólidos são
depositados nos ecopontos em pilhas, direto no solo, onde permanecem até recolhimento e transporte para área de disposição final. De acordo com o secretário
de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), Alex Gama Salvaia, o novo
modelo, além de contribuir para
a estética e organização dos ecopontos, também evitará problemas como atos de vandalismo e
incêndios criminosos, que hoje

têm os ecopontos como alvo, devido 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 sistema Roll On. Quando cheias, o
conteúdo é removido num caminhão com sistema hidráulico, 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 resíduos da construção civil, poda de
árvores, além de papelão, papéis,
metal e plástico. Em Piracicaba
existem 7 Ecopontos ativos, distribuídos nos bairros Mário
Dedini I e II, Monte Rey, Bosque dos Lenheiros, Jardim Oriente, Ártemis e Santo Antonio.

T EA
TR
O
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O primo da Califórnia será encenado no Eca Guarantã
“O primo da Califórnia” de
Joaquim Manuel de Macedo, comédia musical com Direção Artística de Tarcízio Rafael e Direção Musical de Vinicius Novaes,
estará em cartaz em quatro sessões no Teatro Eca Guarantã em
Piracicaba. As apresentações
acontecem neste final de semana (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 história 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 vários jornais uma falsa nota sobre
o falecimento do suposto primo da
Califórnia. A notícia se espalha e a

Divulgação

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 comédia política/policial “O Grande
Chefe” com dramaturgia e direção de Tarcízio Rafael inspirado no clássico de Ágatha Christie “O Caso dos Dez Negrinhos”.
SERVIÇO
Teatro Eca Guarantã (Avenida Santa Lídia, 548,
Areião). Ingressos: R$ 15,00
(valor único). Classificação: Livre. Lugares limitados. O evento seguirá todos
os protocolos de segurança.

O IHGP (Instituto Histórico e
Geográfico de Piracicaba) reuniu
seus integrantes e amigos, na noite de 2 de dezembro, para o lançamento 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 Ometto Duarte, presidente do Conselho Administrativo da Dedini, e
pela presidente da Fundação Dedini, Márcia Farah de Toledo
Dedini. Integrantes da família
também estiveram presentes.
A publicação teve como capa
a matéria sobre a Dedini Indústrias de Base, assinada pelas
jornalistas Flávia Paschoal e
Marisa Massiarelli Setto, assessoras 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 importantes empresas de bens de
capital do país, foi ressaltada.
O presidente do IHGP, Pedro
Vicente Ometto Maurano, falou
do privilégio de ter conhecido pessoalmente Mario Dedini, e do
quanto seu dinamismo fez por Piracicaba. Ele lembrou da grande
amizade entre Dedini, seu avô Pedro 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 papel da Dedini no processo de in-

dustrialização da Piracicaba interiorana e agrícola, conduzida por
Mario Dedini, e de como a edição 26 da revista foi trabalhada
a partir desse tema, complementado por artigos assinados por
articulistas do IHGP, que focaram aspectos da história e economia da cidade nesse período.
Durante a solenidade, fizeram uso da palavra o prefeito de
Piracicaba, Luciano Almeida, que
ressaltou o papel do IHGP na preservação da história e cultura locais, e o secretário Municipal de
Ação Cultural, Adolpho Queiroz.
O ponto alto do encontro foi
a manifestação da presidente da
Fundação Dedini, Márcia Farah de Toledo Dedini, que agradeceu a homenagem em nome
da família, das Indústrias Dedini, representadas pelo presidente do Conselho Administrativo, Giuliano Dedini Ometto
Duarte, e dos funcionários.
Ao fazer um breve histórico
do fundador, Márcia Dedini disse
que foi graças a sua visão e espírito empreendedores que a empresa
chegou aos 100 anos gerando empregos, caminhando junto com a
comunidade, buscando forças
para enfrentar os muitos desafios encontrados neste percurso.
“Mario Dedini nos deixou legados, que têm sido inspiração diária. 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.”

A UTOMOBILISMO

Piloto Deni Sandor expõe carro
da Fórmula Inter em Piracicaba
Divulgação/DeniSandor

Cia Misancene nasceu com a proposta de
encenar comédias de grandes autores nacionais

VILA CRISTINA

Time do Real Madri realiza amistoso em Cândido Mota
Divulgação

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

Evento contou com a participação do ex-jogador Amaral

Contando com apoio do
mandato popular da deputada estadual 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 último dia 14 de novembro. O evento
esportivo, conforme relada a líder comunitária Delvita Rodrigues, foi marcado inclusive por
um almoço de confraternização,
que contou com o prefeito de Cân-

dido Mota, Eraldo Pereira; do seu
vice, Carlos “Gordo”; do vereador
Zambito, e do ex-jogador de futebol Amaral, que inclusive serviu
a Seleção Brasileira e equipes
como o Palmeiras, Corinthians e
o Vasco da Gama. “Foi um importante evento de confraternização que só foi possível graças ao
apoio da deputada Professora
Bebel, que conseguiu o transporte para que pudéssemos deslocar até a cidade de Cândido
Mota”, conta Delvita Rodrigues.

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 Brasil. O carro vai ser exposto em
frente ao Wynwood Kitchen &
Bar, localizado a Rua Dona Eugênia, 395, no Jardim Europa.
Deni Sandor é paulistano,
vive há 20 anos nos Estados Unidos e passou boa parte de sua
infância em Piracicaba, onde
possui até os dias de hoje, parentes que residentes na Noiva
da Colina. A família de Deni Sandor tem raízes profundas com o
município, já que seu tio foi transferido de São Paulo a Piracicaba
para fazer parte do processo de
abertura da Caterpillar Brasil.
“Lembro que desde pequeno eu vinha passear nessa cidade maravilhosa e aconchegante. Sempre que volto ao Brasil
para competir eu faço questão
de vir a Piracicaba para curtir
um pouco dessa cidade deliciosa e onde vivem meus familia-

res e, onde tem um fantástico
autódromo, o ECPA, que permite que eu consiga unir o útil ao
agradável.” – disse o piloto.
Antes de acelerar pela Fórmula Inter, Deni Sandor passou
pela Fórmula 3, a Fórmula Renault, 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 primeira prova, cheguei na terceira colocação. Logo após, em outra prova conquistei a primeira
colocação. Tive que cumprir contratos 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 Piracicabano de Automobilismo) em treino preparatório para a temporada 2022 da Fórmula Inter.
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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, vicepresidente, presidente do
Conselho Deliberativo por dez
anos e presidente da diretoria
executiva do E.C.XV de
Novembro de Piracicaba, onde
é conselheiro vitalício

A frase acima é inspirada no
romance "Il Gattopardo" escrito
por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que retrata o processo de unificação italiana, na Sicília, onde a
personagem, o príncipe Don Fabrizio, passa a flertar com os ideais socialistas, mas não quer perder o seu prestígio e as suas regalias. Veio à minha mente a CBF e a
vocês astutos leitores e leitoras? Já
dedicamos colunas sobre a organização 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 existente na Confederação Brasileira
de Futebol, a CBF. Às portas da

Copa do Mundo de 2022, a entidade máxima de organização do
futebol brasileiro vive crise sobre
crise e uma verdadeira batalha nos
Tribunais e não estou me referindo aos Tribunais de Justiça Desportiva. Os presidentes da CBF,
leia-se Ricardo Teixeira, José Maria 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 futebol pela FIFA. O mais recente, Rogério Caboclo se envolveu num escândalo com uma funcionária da
CBF que o acusou de assédio sexual e moral e o resultado desta
acusação foi o afastamento da presidência da CBF imposto pela Comissão de Ética da entidade e depois confirmado pelo colegiado de
presidentes de federações estaduais 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 Ministério Público e julgou a ação civil pública que contesta o peso diferente dos votos das federações e
clubes de futebol na última eleição
da CBF em 2018 que elegeu Rogério 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, nenhum candidato de oposição conseguiria vencer o grupo que está
no poder na CBF há anos, já a CBF
contestou a ação, alegando em síntese, 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 começa a batalha dos recursos. Essa
primeira semana de dezembro tivemos duas importantes decisões: a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro decidiu, por maioria, manter a decisão do Juízo
da 2ª Vara Cível da Regional da
Barra da Tijuca em sede de Agravo de Instrumento nº 005520225.2021.8.19.0000, cassando o
efeito suspensivo da decisão da 2ª
Vara Cível que havia sido concedido em favor da CBF anulando a
eleição de 2018 e que elegeu Rogério Caboclo presidente da CBF, atualmente suspenso do cargo. O
TJRJ confirmou a decisão do juiz
de primeira instância que determinava a convocação de nova assembleia da entidade, anulando as
alterações estatutárias que permitiram peso diferente dos votos. Os
reflexos dessa decisão são importantes pois trazem de volta ao comando da CBF os interventores
que foram nomeados pela justiça
carioca, o presidente do Flamen-

A AMÉRICA É DO VERDÃO III

Renato Bonfiglio é Advogado,
ex-presidente, ex-diretor de
futebol e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

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

maior teor de informações de
nossa Piracicaba amada em todos os segmentos. Parabéns!
O meu assunto preferido
sempre será o glorioso e centenário 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 alcançar seu lugar de verdadeiro
valor que é a elite do futebol paulista e a volta ao cenário nacional.
Mas neste espaço de hoje, meu
bate papo é sobre a conquista da
Libertadores da América pela terceira vez, duas vezes seguidas a
conquista vem do trabalho do Português Abel Ferreira, sua comissão
técnica e seu planejamento. Esse
mesmo trabalho que vinha sendo
contestado em seu planejamento e
escolhas, teve que ser agora reverenciado por muitos críticos e o famoso “cala a boca” e fez verdadeiro.
É direito de qualquer um criticar, contestar e discordar do formato do trabalho de um treinador
de futebol e de qualquer outro pro-

fissional que esteja sempre no foco
de câmeras e microfones. São muitos os críticos que pegam carona em
opiniões alheias para poder estar livres de ter afirmado se algo era “certo ou errado”, no futebol principalmente o descredito com algumas
opiniões de imprensa são notórias.
Abel com seu jeito todo efervescente, 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 afirmar 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 arrogância declarou que sua passagem pelo
futebol brasileiro ajudou aos jogadores aprenderem a se posicionar

go, Luiz Rodolfo Landim Machado, e o presidente da Federação
Paulista de Futebol, Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, que devem
convocar novas eleições para rever o estatuto da entidade e, após,
eleições para a presidência. A segunda 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 proferida no Agravo Interno no Agravo
de Instrumento n. 005520225.2021.8.19.0000, em trâmite no
Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, deferiu o pedido da
CBF para sustar os efeitos da decisão 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 técnicos estrangeiros para comandarem a seleção brasileira e entendo
que temos ótimos técnicos de futebol aqui no Brasil, talvez a nossa
maior deficiência não seja no campo técnico e sim no campo administrativo e de gestão. Voltaremos ao tema. A coluna é solidária 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!

em campo e que seus métodos táticos abriram novas formas de se
pensar o futebol para os treinadores locais. Felipão ao saber de tal
declaração, não conseguiu se controlar 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 treinadores portugueses a virem ao Brasil 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 oportunidade de trazer o caneco do mundo para
o Brasil está a dias de se tornar realidade, tomara que todo o elenco do
clube alviverde, mais seu treinador
e comissão técnica possam ter enxergado os erros do ano anterior e
desta vez jogar o que for necessário para a conquista do mundo.

João Luis de Almeida

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,
corredor e quinzista sofredor

Bom dia caros leitores!
Finalmente dezembro chegou,
sobrevivemos a mais um ano de
lutas, pandemia, alegrias, tristezas, frustrações (ah! Meu XV!),
mas estamos aqui firmes e fortes.
As notícias sobre esportes
vão rareando, o campeonato

dirigido por nosso antigo companheiro de Oratório São Domingos Sávio (Dom Bosco),
Guto Ferreira, estaria rebaixado, me pergunto se eles ainda
têm gás o suficiente para escapar 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 obrigação, porém para isso precisamos de atletas de qualidade,
que venham para resolver.
Até o momento esses atletas não vieram e o que vejo
sim, são alguns partindo, como
Fraga, Samuel Andrade, Erison e me preocupa saber que
não conseguimos pagar um
bom salário para atletas nos-

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 janeiro, e o encerramento será diante do Primavera, no Barão da
Serra Negra, no dia 19 de março. O presidente Rodolfo Geraldii 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 confirmaram 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. Vamos XV, a série A2 é pequena demais para você velho senhor.

Renato Bonfiglio

SYLVIO
brasileiro vai chegando ao seu
final e o Atlético Mineiro, para
alegria do nosso querido e inesquecível meia Marlon, após exatos 50 anos, conquista novamente a taça de melhor time do país!
Naquele distante ano de
1971 o Atlético não só conquistou o título como teve também o
artilheiro da competição, Dadá
Maravilha com 15 gols, que anos
depois vestiria a camisa do nosso glorioso Nhô Quim, agora em
2021 mais uma vez o Galo tem
em seu plantel o artilheiro máximo, Hulk com 18 tentos assinalados, será que um dia também o
veremos com a camisa quinzista?
Faltando apenas duas rodadas, vemos Sport e Chapecoense rebaixados, o imortal Grêmio ainda respira, mas é dificílima sua situação e hoje o Bahia,

SÉRIE A2

sos, que poderiam nos ajudar
num acesso (afinal estão sendo 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 técnico Luciano Dias, mas ele precisa 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 jogadores de ótima categoria, um exemplo? Sylvio de Paula Ferreira!
Sylvio era um ponta direita,
foi destaque no E. C. Taubaté,
onde foi campeão de acesso à primeira 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 Seleção Paulista no brasileiro de Seleções, 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, recheado de craques (Ney Blanco, Brauner, Nilo, Gatão, Dema e outros)
conquistou o 5° lugar no paulista
ficando atrás apenas de Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo.
Voltou ao Morumbi em 1959,
mas em 1960 o Nhô Quim o trouxe em definitivo, ficando Sylvio
em Piracicaba até o ano de 1962,
quando encerrou a carreira com
apenas 29 anos. Pelo alvinegro realizou 130 jogos e assinalou 13
gols, Sylvio faleceu em 12 de janeiro 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 empolgante, as disputas aumentam a qualidade a cada rodada e
os estádio contam com as famílias acompanhando o desempenho das equipes. Vamos neste final de semana 0506/21 para a oitava rodada, confira os confrontos.
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Ano

Carmen M.S.F Pilotto

X X II -

Nº

1 0 94

Ivana Maria França de Negri

VERSO

PROSA

FELICIDADE

NATAL CAIPIRA

DE FARINHAS, MOINHOS E VIDAS

Ludovico da Silva

Ana Marly de Oliveira Jacobino

O que é Felicidade? É difícil defini-la. “A
Felicidade se sente,
está em cada pessoa.
É sorrir, estar com amigos, 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 pureza e o amor que existem
dentro de você jamais
devem ser destruídos.
O que importa é acreditar sempre. Na sua capacidade 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 felicidade”. Como são bonitas as palavras de uma jovem.

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 nenhum. 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 menino. Pam!Pam! Rec! Pam! Pam!Rec! Uma grande estrela rompe
os céus segura por linha de nylon. Vovô nos deixa livres para espalhar 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 cantos natalinos podem ser ouvidos por todos.

Cris 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”

ooOoo

AMIGOS ANJOS
Analuza TTeix
eix
eira
eixeira
Diz a lenda, que os anjos, cansados da calmaria que era o
céu, resolveram cortar suas asinhas e descerem na terra... caíram 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.

ooOoo

ARMAGEDOM
Carmen Pilotto

ooOoo

MUNDO DOS SONHOS
Leda Coletti

CANTINHO INFANTIL

Nesse mundo tumultuado, tudo pode acontecer. Pedras no
caminho são desafios constantes; muitas vezes tornam-se intransponíveis 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 árvores, 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 materialmente nesse mundo louco e agressivo em que vivemos, mas
conseguirão sobreviver se não deixarem que o cantinho dos mais
puros sonhos seja atingido.

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
O livro Flicts escrito pelo Ziraldo conta a história de uma cor
rara, frágil, triste, que procurou em
vão por um amigo.
Flicts não consegue se encaixar pois ninguém, a princípio, 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

PALAVRA

DO

ESCRITOR:

NOTÍCIAS:
• Os Grupos Literários: Academia Piracicabana de Letras, Grupo Oficina Literária de Piracicaba e Centro Literário de Piracicaba realizarão 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 amigos, com os protocolos necessários ao momento que se apresenta.

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

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

“Sou a poesia,
a trova,
O poema
e o soneto...
Sou as palavras que
Tant
o vvocê
ocê quer ouvir
anto

Recorte do poema
Sinceridade

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

E lá fora, o ambiente confuso intensifica
A fragilidade das organizações políticas
Expondo o lado sombrio humano aflorado:
Corrupção
Desigualdade social
Feminicídio
Xenofobia
Assassinato

Maria Madalena TTricânico
ricânico de Car
Carvv alho
Silveira é advogada, escritora e poetisa

Para viver um
gr
ande amor
.”
grande
amor.”

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

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

• 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 Toledo Piza será uma das agraciadas. Vamos prestigiar!

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...
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Ousado, Francys Almeida protocola
pré-candidatura ao Governo do Estado
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
“Pré-candidatura, em todos
os níveis, é um exercício de cidadania política e partidária ao
mesmo tempo”. Com esta afirmativa, em novembro passado, o
vice-presidente do PCdoB em Piracicaba, Francys Almeida da
Silva, ou simplesmente Francys
Almeida, apresentou-se como
candidato ao Palácio dos Bandeirantes nas eleições de 2022, e explica o seu objetivo: “Despertar,
no seio do meu partido, o Partido
Comunista do Brasil, PCdoB, a
vontade e a disposição em debater o tema, e não aguardar que as
lideranças maiores façam a indicação e os filiados digam amém,
simplesmente”, detalha, assegurando que “quero servir de exemplo aos filiados de outros partidos, para que façam o mesmo”.
Francys espera que, no PCdoB,
surjam outros candidatos às eleições majoritárias. No caso, Governo do Estado e Senado Federal.
DAS ALAGOAS — Filho
do teólogo Francisco Balbino da
Silva e da professora Débora Tavares de Almeida da Silva — um
casal de geógrafos — , casado
com Dileã Mendes Cavalcanti,
Francys tem três filhos, que são
piracicabanos: Ada Elyse Mendes 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, Débora, que é diretora de escola aposentada no Estado das Alagoas.
Também é alegria de Francys 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 família piracicabana”, comenta, enquanto saboreia um generoso pedaço de pizza de quatro queijos.
Dianne, professora da rede estadual de ensino, é sua irmã.
Francys chegou a Piracicaba em 2010, exatamente há 11
anos, e trabalhou em várias áreas, mas o destaque especial é
para a profissão do aperto: vendedor 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. Bacharel em Direito, está nos estudos
necessários para concluir a última
etapa e ser recebido na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).
“Estudo pelo menos três horas todos 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 pedagógico o pastor Ozéias Selestino.
Por isso, Francys é evangelista da Convenção Nacional
das Assembleias de Deus-Ministério Madureira.
Em Piracicaba, atuou como
presidente do Conselho da Escola José Francisco Alves, de 2018
a 2020, além de ser conselheiro
do Fundeb (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
Básica) desde 2016, sendo suplente atualmente. Ele é vicepresidente 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 oportunidade de aprender na prática o que é
o amor, a chegada dos meus filhos a partir de 2012 mudaram
completamente minha concepção
de mundo e de vida”, declara,
emocionado, abraçado à Ada,
Efraim e Any. “Até o barulho deles, as brincadeiras excessivas, me
fazem bem”, conta. O casamento
com Dileã, carinhosamente chamada de Dila, foi em Maceio, capital das Alagoas, em 2009.
DEFINIÇÃO — Para Francys, “fé é a certeza de que algo ainda não visto, por vezes sem perspectiva ou prazo, e vai certamente
acontecer, quer seja por uma promessa ou por um propósito. Os
heróis da fé, elencados na carta
de Paulo aos Hebreus, citam exemplos históricos da fé; na atualidade é preciso acreditar que é possível construir um país mais igual,
com mais amor e mais oportunidades. Tenho fé em Deus e acredito 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 dezembro 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 pensar 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 muitos 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

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 básicas e roupas usadas para entrega para famílias com sustento
vulnerável. “E agradeço a todos
pelo apoio, destacando-se a deputada estadual Professora Bebel,
líder do PT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e
que tem a mesma linha de pensamento”. E afirma: “Bebel é exemplo de trabalho com mandato”.
ESTILO — Francys Almeida entrou para a política desde
criança, quando já contestava sua
própria mãe sobre candidatura. E
sempre viu o ideológico política
pela Esquerda, nunca pela Direita, tanto que é um dos maiores
críticas ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (entrou no PL?), de quem discorda
em todos os sentidos quando se
trata de vida humanitária. “Durante a pandemia, o presidente
Bolsonaro foi um mau exemplo
total, prejudicou as ações técnicas e, na comunicação, confundiu o povo em relação ao tomar
ou não tomar vacinas”, afirma
Francys, que foi candidato a prefeito em Piracicaba 2020, chegando perto dos dois mil votos.
Assim, seu estilo é bem — até
pelo porte físico — uma imitação
do então estudante João Herrmann Neto na década de 1.970,
quando foi candidato a deputado federal e, com votos da região do Piracicamirim, teve em
torno de dois mil votos. “Ele,
Francys, é um arrumador de encrencas, bem parecido o ex-prefeito e ex-deputado federal Herrmann, desde quando disputou eleições para presidente do Centro
Acadêmico Luiz de Queiroz, o histórico Calq, que reúne o corpo discente da Esalq”, explica um amigo 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 levao a criar inimigos e amigos, com
ações na Justiça e com encrencas em vários plenários que freqüenta. “Faz parte de quem tem
posição definida”, assegura.

Fotos: Divulgação

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”

PROGRAMA

“Nossas propostas são de apoio
ao povo”, afirma Francys Almeida
Com trânsito nos corredores comunistas do Brasil,
especialmente quando o governador Flávio Dino, do Maranhão, pertencia ao PCdoB
— foi para o PSB por questões
estratégicas — Francys Almeida baseia-se nos estudos de
companheiros partidários
para definir seu programa,
como pré-candidato ao Governo 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 companheiros de João Herrmann
Neto, a quem chamava de
“mestre”, e que faleceu em abril
de 2009, em Presidente Alves.
Assim, Francys enumera os itens que define como
principais para uma candidatura de esquerda ao Palácio dos Bandeirantes.
“Nossas propostas são de
apoio ao povo”, afirma.
- Instituir o Programa de
Assistência Técnica aos
Municípios.
- Instituir o Programa de
Assistência Técnica aos Municípios (ProMunicípio) para
viabilizar a apresentação de
projetos adequados às exigências 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 Planejamento, 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 implantadas em fevereiro de 2015,
irão se referir aos seguintes
pontos: I. Melhoria dos indicadores da qualidade educacional; II. Redução da mortalidade infantil e materna; III. Redução de crimes, especialmente
os violentos e o tráfico de drogas; IV. Número de novas habitações construídas; V. Quantidade de residências atendidas por sistemas de abastecimento d’água e por banheiros.
- Implantar a Rede Solidariedade.
- Implantar a Rede Solidariedade em parceria com as
igrejas, de modo que elas auxiliem na implementação de
políticas sociais nas comunidades em todo o estado.
- Criar um programa que
garanta gratuitamente a primeira CNH.
- Criar um programa que
garanta gratuitamente a primeira habilitação para todos os jovens que não possam pagar as
taxas atualmente cobradas no
Detran e pelas auto-escolas.
- Alterar a legislação sobre cobrança do ICMS.
- Alterar a legislação sobre cobrança do ICMS no tocante 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 investimento, competitividade
e empregos no segmento.
- Criar um programa permanente de valorização da
docência.
- Criar o programa permanente de valorização da docência, com a redefinição de
faixas salariais para cada nível da carreira e os critérios
de avanço mediante cursos
de qualificação e tempo de
serviço. A ideia é garantir remuneração adequada para
os professores e trabalhadores da educação da rede estadual. As melhores práticas
nessa matéria mostram que
para atrair novos talentos é
preciso não apenas pagar
melhor, mas também investir na qualificação contínua
do docente e estabelecer
uma carreira com estágios
definidos que permitam a
progressão por mérito, segundo o plano de governo.
- Pagar uma complementação ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde.
- Pagar uma complementação ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de
endemias, em atuação cooperada com os municípios.
- Criar um Conselho de
Aldeões ao Governador do
Estado, reunindo a experiência dos que passaram
pelos governos e de representantes da sociedade, incentivando a mesma ação
nos Municípios paulistas.

Rodrigo Carvalho, chefe de gabinete do deputado federal Orlando Silva, assinando
o protocolo de Francys Almeida, como pré-candidato ao Governo do Estado
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------

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

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

SR. JOSÉ FRANCISCO ROCHELLE faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e
era casado com a Sra. Apparecida Casarin Rochelle. Era filho do
Sr. José Rochelle e da Sra. Maria
do Carmo Rochelle, falecidos. Deixa os filhos: Fernanda Valéria Casarin Rochelle Usberti casada com
Cícero Usberti Júnior, Luís Fernando Casarin Rochelle casado com
Sandra G. Rochelle, Rodrigo Casarin Rochelle casado com Maísa
Dias Rochelle e André Luís Rochelle. Deixa também netos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as 10:30
hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição – Sala Standard, para a
referida necrópole, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. PAULO RECCHIA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos
71 anos de idade e era casado com

a Sra. Silvia Maria Recchia. Era filho do Sr. Antenor Recchia e da Sra.
Amélia Bossolan Recchia, falecidos.
Deixa a filha: Bruna Fernanda Recchia Gorgone casada com Marcel
Gorgone. Deixa também 02 netos.
O seu sepultamento deu-se ontem
as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala
03, para o Cemitério da Saudade,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. DIRCE BASSETTI faleceu
ontem na cidade de São Pedro aos
84 anos de idade. Era filha dos finados Sr.Vicente Bassetti e da
Sra.Maria Airoldi. Deixa sobrinhos
e demais parentes. O seu sepultamento dar se hoje ás 10:00 hs
saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala 1 seguindo para o Cemitério Municipal
daquela localidade onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )

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

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

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em ven d a s ,
pacote office e
referências – trabalho de segunda a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

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

FALECIMENTOS
SR. MOACIR ANTONIO MACARIO
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 68 anos, filho do Sr. Moacir Macario, já falecido e da Sra.
Zulmira Boldin Macario, era viúvo
da Sra. Maria Antonia dos Santos
Macario; deixa as filhas: Fernanda Macario e Andreia Macario.
Deixa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, 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 PELISSARI faleceu anteontem, nesta cidade, 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; Adriana Aparecida Pelissari, casada com
o Sr. João Tardiveli Neto e Felipe
Matheus Pelissari. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARGARIDA DE SIQUEIRA
BARBOSA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 85 anos, filha dos
finados Sr. João Procopio de Siqueira e da Sra. Belmira Rosa da
Cruz, era casada com o Sr. Sebastião Pedro Barbosa; deixa os
filhos: Miguel Siqueira Barbosa,
casado com a Sra. Nair; Jorge Siqueira Barbosa, casado com a
Sra. Maria; Luzia Siqueira Barbosa, casada com o Sr. Alencar; Divino Pedro Barbosa, casado com
a Sra. Lucia; Marcos Siqueira Barbosa, casado com a Sra. Fabiana;
Pedro Siqueira Barbosa; Antonio
Siqueira Barbosa e Roberto Siqueira Barbosa, casado com a Sra. Ana
Clara. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 10h30 da sala

01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. RITA BORTOLAZZO CAVALLARI faleceu ontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos
finados Sr. Antonio Bortolazzo e
da Sra. Electra Fabretti, era viúva
do Sr. Agenor Rosario Cavallari,
deixa os filhos: Marco Antonio
Cavallari, casado com a Sra. Marilda dos Santos Cavallari; Marta
Tereza Cavallari e Francisco Roberto 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 CARVALHO COSTA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 79 anos, filha 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 Rezende, 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 Domenico, era casado com a Sra. Helenir
Aparecida Bizzute Ante Domenico;
deixa as filhas: Cristiane Ante Domenico; Karina Ante Domenico e
Roberta Ante Domenico Rossi, casada com o Sr. Daniel Schmidt Rossi. 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

O Rotary fomentando a preservação ambiental
A Escola Estadual Pedro de Mello tem sediado
ação de educação ambiental para III Proyecto Rotario de Latinoamérica y España em Educación da
Escuela IntInternacional de Líderes Ambientales.
Discentes, docentes, rotarianos e rotarianas, mem-

bros da sociedade civil, representantes do Piracicaba Rugby têm contribuído para o desenvolvimento da ação. Mais uma vez o Rotary Club de Piracicaba São Dimas demonstrando a importância de um
Clube no fomento de ações positivas na sociedade.
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“E o Verbo se fez carne, e
habitou entre nós” (Jo 1,14)

SERRA NEGRA (SP)

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

Serra Negra (SP).

Foto Aniello de Vita

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, procuram 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.

Capela, Marco Zero de Rio Grande da Serra.

Foto Sérgio Luiz Jorge
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Bucólica Estação de Rio Grande da Serra

Em 1867, Rio Grande da Serra teve inaugurada a sua Estação Ferroviária. Ela foi a segunda construída em nosso Estado pela Cia. São Paulo Railway. Está tombada pelo Condephaat 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 transporte do município, preservando a sua arquitetura inglesa.
SABINO (SP) É UM CONVITE

Fonte dos Italianos, em Serra Negra (SP)

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 terapêuticas. Entre elas destacamos: Fonte dos Italianos, do Convívio, Santo Agostinho, São Carlos, São Jorge, Santa Luzia,
N.Sra. de Lourdes, Sant’Ana e Albino Brunhara. Seu competente Secretário de Turismo, Carlos Alberto Tavares de Toledo, nos informa que a cidade já está linda para este Natal,
com 37 alegorias natalinas e 17 pontos decorados e, ainda, cerca de 40 shows. Visite Serra Negra neste dezembro.
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. Tropeiros, 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 instalação 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.

Sabino (SP) homenageia seus imigrantes.

Foto Ken Chu

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 visita. 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 europeus, até porque os imigrantes têm importante influência no
desenvolvimento do município. Para hospedagem você escolhe entre hotel, pousada, ranchos, ou casas de veraneio. Sabino é uma cidade que transmite tranquilidade e segurança.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

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, LEIASE O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia 14/12/2021,
mantendo-se inalteradas as demais informações. São Pedro, 03 de dezembro de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Estamos às portas de celebrar, mais uma vez, o maior evento 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 silenciosamente e com tanta discrição, porque estava destinado a ingressar clandestinamente detrás das
linhas inimigas. Sim, Jesus Cristo se encarnou para atacar e destruir as forças malignas deste
mundo não com violência ou
agressões físicas e morais, mas
com o poder de um amor incompreendido até os dias de hoje, o
poder do Amor, o Amor de
Deus por mim e por você, incondicionado e infinitamente maior 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 Bonaparte. Muita gente, aliás, nem
sabe quem foram... Mas por
que não os celebramos? Porque o Senhor da história –da
nossa história!— é um só: Jesus 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 preparação do coração, com o convite
para nos aprofundarmos no
mistério da Encarnação; tempo, ainda, de exercitar a paciência 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 pessoal e que nos propõe conversão
para uma vida mais simples,

mais desapegada das coisas e pessoas, mais voltada para as “coisas do Alto” (Colossenses 3, 1-4).
Nessa proposta de conversão, é necessário termos em conta que o Natal não pode ser confundido e nem se resume, como
muito se tem visto ultimamente,
com um período em que simplesmente trocamos presentes e fazemos refeições opulentas. Nada
contra trocar alguns presentes –
os “magos do Oriente”, a propósito, presentearam o Menino Jesus 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 satisfeito se não nos esquecêssemos
dos nossos irmãos e irmãs mais
necessitados, e, nos dias que
antecedem o Seu Natal, os ajudássemos de alguma maneira,
visitando-os para levar uma
palavra de esperança e aquecer
seus corações, levando-lhes um
pequeno presente ou lhes ajudando 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 renasça no meu coração e rogo ao Pai
do Céu que Ele também venha
fazer morada no seu coração, estimado leitor! É simples: basta
querer, basta pedir com fé: “Maranthá! 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)

IGREJA EM NOTÍCIAS
CONSULTA – A fase diocesana do Sínodo dos Bispos,
convocado pelo Papa Francisco, entrou em um novo momento com a divulgação do
subsídio e do questionário que
irão orientar o processo de “escuta” do maior número possível de pessoas na região. Qualquer um pode participar respondendo a uma pesquisa de
forma on-line, individualmente ou em grupo. Basta acessar
este link: https://forms.gle/
avPg3wRZFeF9txVG8.
NATAL LUZ – Idealizado pela
Paróquia São José de Tupi, em
Piracicaba, o tradicional evento “Natal Luz” deste ano marcará o início das comemorações
do primeiro centenário do distrito de Tupi, do Horto Florestal e da Estação Ferroviária do
bairro. O acionamento da iluminação 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.

MISSAS – Ainda como parte
da programação religiosa do
“Natal Luz” no distrito, acontecem 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 festividades no salão paroquial,
onde serão respeitados os protocolos de prevenção contra covid-19, como uso de máscaras
e controle de entrada. Mais informações: (19) 3438-7146.
TEOLOGIA - O Curso de Teologia da Diocese de Piracicaba,
que foi retomado em outubro de
2021, após um ano e meio suspenso 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).

IGREJA EM COMUNICAÇÃO é editada pela
Assessoria de Comunicação
da Diocese de Piracicaba
Fone: (19) 2106-7555
E-mail: comunicacao@diocesedepiracicaba.org.br
Site: www.diocesedepiracicaba.org.br

AVISO DE LICITAÇÃO

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 disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim
Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro,
03 de dezembro de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

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 cartão alimentação. - Início da Sessão Pública: 17/12/2021, às 09h00 na
Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua General Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: https://
www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro, 03 de dezembro
de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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