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MONSENHOR
Neste 8 de dezembro
dedicado pela Igreja
Católica Romana à
Imaculada Conceição, com matriz na
Vila Rezende, o monsenhor Simão Jorge
Miguel comemora 66
anos de ordenação
sacerdotal e recebe
o carinho dos fiéis e
dos amigos. Artigo de
Eline Nunes na A8.

Divulgação

É NATAL

Divulgação

CHAVE

Andrea Almeida, Carlos Beltrame, Luciano Almeida,
Adolpho Queiroz, Junior
Guidotti e Rose Massaruto,

em frente à bela árvore de
Natal, no Engenho Central,
que ficará iluminado até dia
23 de dezembro. É paz.

O prefeito Luciano Almeida
entrega as chaves da cidade de Piracicaba ao Papi
Noel, que terá um tempo

Divulgação

PIRARAZZI (1)
O professor Adolpho Queiroz, titular da Semac, saudou o artista e poeta Elson
de Belém, na abertura do
evento que, domingo (5),

especial, alegrando a todos,
especialmente as crianças,
passeará por vários lugares
em clima de amor e paz.

Divulgação

PIRARAZZI (2)
das 18 às 22 horas, entregou os prêmios aos artistas piracicabanos, numa
edição sonhada antes da
pandemia. A12 e A13

Elson de Belém, artistas
paraense, que veio para
Piracicaba há 12 anos e,
aqui, plantou o desejo de
fazer o que faz: ativismo

cultural, reconhecendo o
trabalho de todos artistas;
domingo (5), no Teatro Erotides de Campos, deu um
show de arte. A12 e A13

Divulgação

PARABÉNS
Neste feriado de Imaculada
Conceição, registramos o aniversário do ex-prefeito Barjas Negri
(PSDB), que também é colaborador com artigos deste matutino.
Tradicionalmente, ele participa de
uma missa na Vila Rezende e o
restante do dia passa com a família. Parabéns, Barjas, saúde e
paz. E o Capiau para por aqui,
hoje, porque é, também, aniversário de ordenação sacerdotal do
monsenhor Simão Jorge Miguel,
nosso amigo, companheiro de
sempre. Deus nos guie sempre.
Edição: 22 páginas

By
Elson de Belém

A12 e A13

ENCONTRO
O presidente do Diretório Municipal do PSC de
Piracicaba, ex-vereador Joel Faria (esquerda),
com o presidente estadual da legenda, deputado
federal Gilberto Nascimento (centro), e o ex-prefeito de Charqueada e São Pedro — por oito anos,
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em ambas as cidades —, Helinho Zanatta. Pelo
jeito, estão se preparando cada vez mais para a
campanha de 2022. “Seguimos com muita fé, trabalho e determinação, com o compromisso de
atender Piracicaba e toda a Região”, afirma Faria.
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Membros da Acipi e Prefeitura Municipal, responsáveis pelo evento

Luz & Arte oferece atrações
especiais no feriado de hoje
A programação do projeto
Luz & Arte oferece atrações especiais para o feriado de quarta (8),
Dia da Imaculada Conceição, com
feira de artesanato, cervejarias e
food trucks, no Engenho Central,
a partir das 11h, além de show com
Papai Noel e apresentação musical da Banda Formar na agência
Sicoob Cocre, na avenida Carlos
Botelho, a partir das 19h. O Luz &
Arte segue até 23 de dezembro e é
realizado pela Prefeitura e Acipi
(Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), com o objetivo
de oferecer atrações culturais gratuitas à população, incentivar o
turismo no município e fomentar
as vendas de Natal do comércio
local. O projeto Luz & Arte, patrocinado pela Unimed Piracicaba e
Sicoob Cocre, promove diariamente o acendimento das luzes de Natal, sempre a partir das 18h, nos
principais pontos turísticos da cidade, caso do Casarão do Turismo, Engenho Central, Centro Cívico, passarela Estaiada, passarela
Pênsil e Senac. Em ação conjunta,
Prefeitura, Acipi e Fundo Social de
Solidariedade (Fussp) disponibilizam pontos de coleta para doação
voluntária de alimentos e fraldas
geriátricas no Engenho Central,
sede da Acipi e agência Sicoob Cocre, locais onde acontecerão os

tradicionais shows do Papai Noel
durante o mês de dezembro.
CHEGADA DO PAPAI
NOEL — Mais de 3.000 pessoas
participaram do projeto Luz &
Arte no sábado, desde a chegada
do Papai Noel de helicóptero no
campo de Futebol União Porto até
a realização do show da Orquestra Educacional, no Engenho
Central. A abertura oficial contou com a presença do prefeito
Luciano Almeida, do secretário
da Semdettur, José Luiz Guidotti
Jr., da diretora de turismo, Rose
Massarutto, do presidente da Acipi, Marcelo Cançado, e do deputado estadual Alex de Madureira.
Ao passar simbolicamente as
chaves da cidade para o Papai
Noel, o prefeito Luciano Almeida
lembrou da importância deste evento, destacando que a sua realização só estava sendo possível graças ao trabalho positivo realizado
pela Secretaria de Saúde, que aumentou a cobertura vacinal contra
a Covid-19 em Piracicaba. “Fizemos
a nossa parte e esperamos agora
que o Papai Noel venha resgatar o
sonho e a esperança das pessoas
neste final de ano”, disse Luciano.
A programação detalhada do Luz
& Arte pode ser conferida nos sites
da Semdettur :semdettur.piracicaba.
sp.gov.br/ - e Acipi – acipi.com.br/.
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A Covid-19
José F. Höfling

A matança dos inocentes
Camilo Irineu
Quartarollo

H

erodes manda matar as
crianças de
tenra idade para pegar no meio delas
um recém-nascido.
O pré-natal segue com a pernada
de Maria pelas montanhas até
a casa de Isabel, cujo ventre
arrepia com a saudação da visitante, antes da matança.
No século I, haviaa colonização romana, a resistência presente e muitas questões domésticas
de fome, privações e doenças.
No atropelo da matança
muitas mães escondiam suas crianças enfaixadas nas árvores,
enquanto passava a cavalariça
assassina de Herodes cortando
ingênuos ao fio da espada. O
medo de Herodes prova que qualquer popular poderia ser o rei, o
construtor do próspero templo
de Jerusalém era um grande co-

varde subserviente à
Roma. Esse episódio representa o genocídio a
que muitos povos foram
submetidos. Na concepção de um ateu hormonal isso seria culpa divina, de não impedir a
mão de um facínora
humano ou, para alguns crentes, esses inocentes iriam mesmo para o céu.
Inocentes são presas fáceis de
crimes que clamam aos céus e mui
praticados. Há um conluio de covardia para deixar para lá as
mortes silenciosas, de presépios e
santuários desfigurados, enquanto um arremedo de homenagem
se acomoda no canto da sala junto à lareira de um lar cristão.
Observo que nesses dias, no
Brasil, os jornais expõem a profecia das mortes anunciadas, numa
matança “homeopática” e não
menos cruel ou covarde. Muitascrianças indígenas e ribeirinhasmorrem por superdosagem de
mercúrio pela extração do ouro

Certos ateus
veem o deus
cristão como
mero demiurgo
de Platão sobre
um presépio
bem montado
em garimpagem no rio Madeira,
próximo a Manaus. Garimpo flutuante com trezentas dragas se
posicionaram ilegalmente por
vinte dias sugando água para
extrair ouro, poluindo o rio. Depois do estrago de quase um mês,
asautoridades federais detonarampequena monta de dragas
dasquase trezentas havidas.
Os“prejuízos” dos garimpeiros em
ação ilegal contou com o apoio do
prefeito de Humaitá. Entretanto,
os povos indígenas e ribeirinhos
pobres, sem água potável, peixes
sadios e forma de subsistência na
mata contaminada, agonizam à
morte junto com a Amazônia, no
flagelo das futuras gerações.

Por que matam inocentes e
Jesus, que escapou da matança
em criança, é assassinado aos trinta e três anos? Talvez no tempo
das privações do Egito outros
como Moisés foram lançados às
águas até a esposa do faraó, mas
um chegou para se contrapor à
opressão dos egípcios. A história
não se escreve por heróis nem por
vilões como Herodes, mas pela ação
de anônimos postos no tempo oportuno. Por certo entre os soldados
de Herodes haveria alguns suscitados pela força divina a não cometer tais atrocidades contra os
inocentes – a ação divina e contraditória sempre se apresenta.
Parece-me, entretanto, que
certos ateus veem o deus cristão
como mero demiurgo de Platão
sobre um presépio bem montado.
Para mim, quem assume a fé cristã luta pela vida e, sim, feliz natal.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente e escritor, autor de A ressurreição de Abayomi

O direito-dever de ser vacinado
Almir Pazzianotto
Pinto

T

rava-se no País
guerra de palavras em torno da
vacinação contra a Covid-19. A pandemia
trouxe mais de 600 mil
mortes e a infecção a
milhões de pessoas, das
quais boa parte se recuperou, muitas, porém, com alguma sequela.
A ciência ainda não conseguiu
produzir remédios injetáveis ou
tomados por via oral, capazes de
combater e curar a moléstia causada pelo coronavírus. Tão logo se
deram conta da velocidade com
que se alastrava a pandemia, grandes laboratórios estrangeiros e nacionais se empenharam na criação
de vacina destinada à imunização.
Alguns países agiram com
presteza, outros não. O terceiromundista Brasil acompanhou,
então, surrealista enfrentamento do governo federal, indiferente à peste do século, com governos estaduais e municipais, empenhados em observar as orientações da Organização Mundial
da Saúde, e de autorizados infectologistas. A facilidade do contágio obrigou a refluírem as atividades sociais, culturais, esportivas
e econômicas e as pessoas sensatas entenderam a necessidade de
usar máscaras e de se isolar.
Não repetirei aquilo que todos
sabem: a proteção mais eficiente só
se fez possível quando houve vacina em quantidade suficiente para
vacinação em massa. Dezenas de
milhões aguardaram ordeiramente a convocação de autoridades

sanitárias para se vacinar. Muitos já tomaram
a terceira dose, como é
o meu caso. Outros, todavia, resistem à vacinação, sob o pretexto do
exercício de direito individual intocável pelo
Estado, a quem compete respeitar decisão fruto do livre arbítrio.
Será assim? Estarão certos?
Afirmo que não. A falsa liberdade de não se vacinar me leva a
recorrer à Constituição democrática de 1988, denominada por
Ulysses Guimarães “Constituição
Coragem”, onde encontramos
farto manancial de obrigações, às
quais não podemos nos opor em
nome da conveniência pessoal.
É o caso do Art. 14, § 1º, que
determina serem obrigatórios o
alistamento eleitoral e o voto, aos
maiores de dezoito anos. Em muitos países não é assim. Para a
nossa Constituição, entretanto, é
indiferente a vontade do cidadão.
É obrigado a se alistar e a votar,
sob pena de ser multado e privado de outros direitos, como prestar concurso público ou ingressar na Polícia Militar. Em determinadas circunstâncias, deverá
exibir o título de eleitor e provar
ter votado nas últimas eleições.
O Art. 143, da mesma Lei
Fundamental, determina a obrigatoriedade da prestação do
serviço militar. Estão isentos
mulheres e eclesiásticos, em
tempo de paz, sujeitos, porém, a
outros encargos que a lei lhes
determinar. Aos dezoito anos o
cidadão se alista e aguarda por
convocação. Fiz o Tiro de Guer-

O terceiromundista Brasil
acompanhou,
então, surrealista
enfrentamento do
governo federal
ra em Capivari e recebi honroso
certificado de reservista, assegurando haver cumprido o dever com as Forças Armadas.
Nada menos agradável do que
pagar impostos. Estamos obrigados, porém a recolher impostos,
taxas, contribuições de melhoria.
A recusa ao pagamento, em nome
da liberdade pessoal, submete o
devedor a ação judicial de cobrança, inscrição na dívida ativa, salvo se – o que é raro - estiver amparado por algum tipo de isenção.
Volto à Constituição, cujo
Art. 196 afirma ser “a saúde direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Meio conhecido e difundido de redução do risco de doença é a aplicação de vacinas específicas. Ao nascer a criança
recebe a vacina BCG (dose única) e contra Hepatite B (1ª
dose). Com um mês recebe a segunda dose desta vacina. Aos dois
meses a 1ª dose da tetravalente,
contra poliomielite, rotavírus
humano, e antipneumocócica.
Continua sendo vacinada aos
três, quatro, cinco, seis, nove, doze,
quinze meses, quatro e dez anos.
Graças às campanhas de vacina-

ção, levadas à efeito pelo Sistema
Único de Saúde, com o apoio dos
Municípios, a mortalidade infantil se reduziu de forma significativa e aumentou a expectativa de
vida. Hoje a vacina contra a influenza e anual, com excelentes
resultados na proteção da saúde.
Quem tem cão irá vacinálo contra a raiva e diversas
outras doenças. Se for pecuarista vacinará o gado contra
febre aftosa. O proprietário de
granja de suínos. frangos, galinhas, perus, está obrigado a vaciná-los de acordo com calendário
da Secretaria de Agricultura.
O adensamento exagerado
da população, como em São Paulo, impõe que se observem as
prescrições da área da saúde. A
poliomielite e a varíola estão controladas. Dizem, porém, os médicos sanitaristas, que não podemos
abaixar a guarda, sob pena de
ressurgirem por falta de vacina.
A discussão do tema parece-me, portanto, estéril e de cunho político. Alimentada por
pessoas que se esforçam para ignorar a realidade. São espíritos
medievalistas, fanáticos negacionistas, incapazes de, por razões
políticas, admitir que foram
derrotados. Mais uma vez, na
história da humanidade, venceu a ciência. Graças a Deus!
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(TST); autor dos livros
A Falsa República e 30
Anos de Crise 1988-2018

Precisamos pregar mais botões
Alessandra Cerri

E

sses dias minha
filha adolescente
me pediu para
pregar um botão de
uma calça que ela gosta e usa muito. Enquanto estava costurando fiquei, literalmente, pensando com meus
botões sobre várias coisas. Aliás,
esse é um dos benefícios de atividades manuais: estimular nossa
concentração e nossas reflexões.
Mas voltando aos meus
pensamentos... os mais antigos
contam que na “época deles” se
aprendia corte e costura na escola e, hoje a maioria de nossos adolescentes não faz ideia de como
costurar uma roupa o que me
gerou algumas considerações.

O fato de não saber costurar, embora
pareça irrelevante, pode
ser associado com algumas questões características de nossa sociedade atual e suas “fraquezas”. Por não serem
incentivados em atividades manuais e por
serem altamente conectados ao mundo digital nossos jovens tem problemas sérios de concentração e adiamento de recompensas, são muito mais vulneráveis emocionalmente uma vez que
perdem a noção da realidade e
encontram mais dificuldades em
lidar com frustações e espera.
Outra questão ligada ao fato
de “não saber costurar” implica
também numa maior dificuldade
em recuperar roupas e isso é trans-
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Repensar a
utilização do
nosso tempo
gasto em
superficialidades
e em coisas que
nos afastam da
realidade
ferido para outros itens o que está
relacionado diretamente a esse consumismo desenfreado que estamos
vivendo, resultando no descarte e
na substituição constante e excessiva, sem cogitar-se sobre a reutilização ou a reforma dos mesmos.
O grande problema, além do
ambiental (sim, porque o consumismo impacta diretamente no ambiente) é que o costume de descartar
muitas vezes é reproduzido em nossas relações onde pessoas são substituídas e relações são rompidas
instintivamente em função da intolerância, consequência da nossa
busca incansável e crença cega na
perfeição encontrada no “novo”.
Não estou dizendo aqui que
precisamos ensinar corte e costura, embora não veja nenhum
aspecto ruim nisso, mas apenas
refletindo sobre a necessidade de
estimularmos nossa interiorização, o que nos ajudaria a pensar
na real necessidade das coisas,

na beleza existente por trás da
imperfeição e na importância da
valorização e resgate de relações,
objetos e de nós mesmos.
Nossa atualidade exige, urgentemente, que saibamos utilizar os “5R” (repensar, recusar,
reduzir, reutilizar e reciclar) em
todas as esferas de nossa vida.
Recusar os imediatismos e impulsos que nos impedem de reduzir
o consumismo e o descarte de
coisas, pessoas e relacionamentos.
Repensar a utilização do nosso
tempo gasto em superficialidades
e em coisas que nos afastam da
realidade e de nós mesmos. E
reciclar constantemente nossas tomadas de consciência e reflexão.
Enfim, que os “5R” façam parte de nossas vidas de uma maneira mais consciente e significativa
e que reavaliemos a importância e
o valor das pessoas, coisas, relacionamentos e memórias que mesmo não sendo novos e perfeitos
fazem parte de nossa história.
———
Alessandra Cerri, sócia-diretora do Centro
de Longevidade e Atualização de Piracicaba
(Clap); mestre em
Educação Física, pósgraduada em Neurociência e pós-graduada
em Psicossomática

A

s patogenias apresentadas
pelas variantes do covid-19,
desde o início, tem representado uma ameaça às populações
do mundo, particularmente ao
Brasil, em função principalmente,
da história que já conhecemos sobre o comportamento contraditório do palácio do planalto em relação à esta doença. A variante Delta
é reconhecidamente muito contagiosa, causando infecções invasivas (uma infecção em uma pessoa
que está totalmente vacinada) e os
indivíduos vacinados infectados
com a variante Delta podem espalhar o vírus, o que justificaria o uso
de máscaras novamente. Devido ao
impacto da variante Delta nos seres humanos, temos que perguntar como se dá o desenvolvimento
das variantes, quais as do momento que estão circulando, como
são identificadas e classificadas.
Por que as variantes surgem?
Existem muitos motivos pelas
quais novas variantes do SARSCoV-2 (COVID-19) evoluíram... esses microrganismos são conhecidos por terem as maiores taxas de
mutação quando comparado aos
outros vírus, isso significa mais
mutações (variações) que o normal
em relação a vírus de modo geral,
essas mutações são aleatórias (circunstancial, casual) promovendo
uma alteração na informação genética original do vírus...estes vírus são denominados “mutantes”
e o vírus original de “selvagem”.
Imaginemos que você copia um
documento de 1000 páginas de livro (o “tipo selvagem”) à mão. É
muito provável que sua cópia se
desviará do livro original como um
erro de ortografia ou mesmo uma
palavra que falta é extremamente
provável. Sua cópia do livro seria o
“Mutante”. Nem todas, mas algumas mutações irão tornar a nova
cópia do vírus “defeituosa” uma
desvantagem para o vírus do pon-

Covid-19:
variantes Delta,
Omicrom, Alfa,
Gama e Beta.
Por que devemos
nos preocupar
to de vista patogênico, mas em alguns casos a mutação permite ao
vírus algum tipo de “vantagem”. A
evolução dos vírus é, portanto, impulsionada por estas mutações e
por altas taxas de incidência, levando à um aumento da transmissibilidade e a capacidade de se reproduzir dentro das células mais rapidamente, o que pode propiciar
uma maior resistência aos tratamentos ou uma capacidade de se
esvair da resposta imune, incluindo imunidade induzida por
vacina.Qualquer mutação ou conjunto de mutações que fornece ao
vírus um claro benefício vai circular em uma população e é considerado uma nova variante. “As
variantes têm uma ou mais mutações” que são diferentes de outras variantes conhecidas. Mudanças na “gravidade” da doença viral causada no paciente costuma ser um efeito colateral de
uma mutação que beneficia o vírus diretamente, como a capacidade de evadir o sistema imunológico do paciente.A evolução viral é impulsionada por mutação
aleatória (ao acaso), apoiada por
alta taxas de incidência. Para os
vírus, qualquer mutação que puder levar a um aumento da transmissibilidade, capacidade de reproduzir mais rápido ou mais números, fornecem uma resistência
aos tratamentos ou uma capacidade de escapar à resposta imune
(incluindo imunidade induzida por
vacina) oferece uma vantagem.
Como chegamos às variantes? Continua.
———
José F. Höfling, professor universitário

A ascensão dos terríveis
Nilson da Silva Jr.

F

oi aprovada há
alguns dias pelo
Congresso Nacional, a indicação do exMinistro da Justiça e
Advogado Geral da
União, Dr. André Luiz
de Almeida Mendonça
ao posto de Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Além de
Mestre e Doutor em Direito pela
Universidade de Salamanca, é Teólogo pela Faculdade Sul Americana da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde também é Pastor. Mas, infelizmente, não foi sua capacitação
acadêmica, tampouco teológica que
o ajudou a ascender ao cargo, mas
o fato de ser considerado “terrivelmente evangélico”, prerrogativa
exigida e anunciada aos quatro ventos por quem o indicou. Não se trata de crítica à pessoa do futuro ministro, mas em refletir sobre que
“grande passo” é esse (palavras dele)
que essa posse representará para o
cenário religioso nacional, principalmente para o meio evangélico.
Os evangélicos há muito são
ridicularizados por serem indistintamente associados à postura do
movimento neopentecostal, que
sempre afrontou os valores do genuíno protestantismo brasileirocom atitudes ousadas, desrespeitosas e irreverentes como chute a
santos católicos e ensinamentos
que procuram a todo custo doutrinar pessoas a se sentirem patrões e
senhores do próprio Deus ao exigir
dele bênçãos barganhadas por dinheiro e promessas financeiras,
sendo, por esta razão,muito criticado pelas denominações tradicionais evangélicas. Mas hoje, a partir dessa aliança ideológica entre
algumas igrejas históricase os políticos, como é o caso da denominaçãoa qual pertence o novo ministro, são os tradicionais que tomam
a cena como “terríveis”, copiando
os equívocos do neopentecostalismo ao apoiar um estado de truculência, desrespeito e aberta pregação à violência e à morte por parte
do governo que apoiam. Os equívocos do cenário evangélico atual
abrangem tradicionais e neopentecostais indistintamente. Antes
tão opostos, hoje tão unidos, ambos envergonhando o genuíno

pensamento protestante ligado a uma religiosidade crítica, esclarecedora, libertadora e
promotora de vida.
A palavra terrível
diz respeito a quem promove medo, terror, aflição, pânico. Refere-seaos violentos, desrespeitosos, assustadores, ou
seja, de quem se espera agressões,
truculência e mesmo, morte. Não
me assustarei se a pena de morte
tiver voto favorável de um dito
“cristão terrível”. Tampouco se a
violência, a truculência e o desacato ganhar status de legalidade, ou
se o racismo, o feminicídio, a perseguição política, a tortura e a discriminação religiosa foremchanceladasalgum dia pela “justiça”
brasileira, que agora tem a anuência desses ditos evangélicos.

Basta ver para
crer que lucidez
e bom senso não
se aprendem
mais na
academia nem
na igreja
Este é o estado que nos encontramos com a ascensão dos terríveis, dos ambiciosos, dos presunçosos, truculentos e ignorantes em
todos os níveis desse governo. Afinal, basta ver para crer que lucidez
e bom senso não se aprendem mais
na academia nem na igreja. A ambição é mais poderosa que a bondade, a ignorância mais forte que a
clareza, o desamor maior que a empatia nesse país caótico, cego e medíocre, onde assistimos pela TV o
protestantismo outrora tão respeitado, sinônimo de seriedade e
retidão,se afundar cada vez mais na
lama do “poder” fazendo-nos lembrar da recomendação bíblica: “Tenho, porém, contra ti que deixaste o
teu primeiro amor. Lembra-te, pois,
de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; quando não,
brevemente a ti virei, e tirarei do seu
lugar o teu castiçal, se não te arrependeres”. (Apocalipse 2:4,5).
———
Prof. Dr. Rev. Nilson da Silva Júnior, pastor, professor;
revnilsonjr@gmail.com
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45 anos da Caterpillar
em Piracicaba
Barjas Negri

E

m atendimento
às diretrizes do
Governo do Estado de São Paulo que,
no início dos anos 1970,
propunha e incentivava
a desconcentração industrial da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) em direção do Interior,
muitas indústrias decidiram expandir suas atividades no Interior
paulista. Em 1970, a RMSP concentrava o equivalente a 74,7% de
toda a produção industrial de
transformação paulista. O governo entendeu que era preciso aliviar
a metrópole e auxiliar no desenvolvimento do espaço interiorizado.
A Caterpillar Brasil, que estava instalada em São Paulo, no bairro de Santo Amaro, optoupor expandir suas atividades no Interior. Depois de intensa atuação do
jovem prefeito Adilson Maluf, com
apoio de muitas lideranças, a CAT
decidiu instalar em 1973/1975 a
sua nova fábrica em Piracicaba,
mais precisamente no que seria
o novo Distrito Industrial Unileste, em área ao lado da Rodovia SP-304 (Luiz de Queiroz),
próximo à entrada da cidade.
As economias brasileira e
paulista cresciam bastante, o que
facilitava os planos de novos investimentos industriais e Piracicaba também passava por um
bom momento devido à expansão da lavoura canavieira e da
produção de açúcar, de etanol e
de máquinas e equipamentos
para o setor. O Instituto Educacional Piracicaba (IEP) – futura
Unimep — ampliava a oferta de
bons cursos universitários, facilitando a formação qualificada de
jovens para o mercado de trabalho nos escritórios das empresas.
A vinda da CAT para Piracicaba gerou muitos empregos com
bons salários e deu impulso à consolidação do Unileste que atraiu
mais empresas. A produção da
Caterpillar concentrava-se em
tratores de esteira, motoniveladoras, escadaveiras hidráulicas,
compactadores de solo e asfalto
entre outros equipamentos.
Em 1993/1995, a CAT faz seu
segundo movimento de investimento em Piracicaba, desativando sua
fábrica na Capital e construindo
novos prédios industriais aqui no
município, aproveitando o mesmo
terreno adquirido nos anos 1970.
Mais uma vez, Piracicaba se beneficia desse grande investimento

Nada sei (final)
José Osmir
Bertazzoni

gerando milhares de
novos empregos. O prefeito da época era Mendes Thame e tive a
oportunidade de ocupar o cargo de secretário municipal de Planejamento, e acompanhamos tudo de perto, tamanho era o benefício
para a nossa cidade.
A partir daí, a CAT consolidase como uma das maiores empresas da cidade, permitindo a ampliação e o surgimento de outras empresas de menor porte em Piracicaba e Rio das Pedras para o fornecimento de peças. Dada a estratégia da empresa global vai se
tornando uma grande exportadora para o mercado mundial.

Não poderia deixar
de destacar as
várias ações da
C AT junt
o ao
junto
Fundo Social
de Solidariedade
Por ser uma empresa globalizada, seus dirigentes sempre
procuraram fazer a CAT ter uma
atuação social na cidade, auxiliando entidades assistenciais, esportivas e ambientais, com destaque para o apoio no passado de
patrocínio do nosso glorioso XV
de Novembro que neste ano completou 108 anos de fundação.
Não poderia deixar de destacar as várias ações da CAT junto ao Fundo Social de Solidariedade, na Festa das Nações ou
mesmo as doações de geradores
de energia para o Samu e os prontos-socorros (UPAs). Vale mencionar o bom relacionamento e
apoio dos seus três últimos e dinâmicos presidentes: Natal Garcia, Luiz Carlos Calil e Odair Renosto, com os quais convivemos
como prefeito de Piracicaba.
Para finalizar, destaco que
por sua dimensão, pela qualidade
de empregos, que gera por sua
produção, a Caterpillar é uma das
três maiores empresas piracicabanas na contribuição com impostos – IPTU, ISS e ICMS – tão importantes para que a Prefeitura de
Piracicaba possa ampliar os seus
investimentos sociais e ambientais,
tornando-se uma das melhores cidades para se morar do Brasil, tendo alcançado em 2020 o 1º lugar,
motivo de orgulho para todos nós.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

C HARQUEADA

Vice-prefeito Jonas Lanjoni
é o novo secretário de Saúde
Divulgação

Jonas Lanjoni assume o posto de secretário de Saúde
no lugar de Jordani Zanoni, que se recupera da covid-19

O vice-prefeito de Charqueada, Jonas Lanjoni Del Pino Júnior, é o novo secretário interino de
Saúde. Ele assume o posto no lugar de Jordani Zanoni, que se recupera da covid-19. Jonas assumiu
o cargo oficialmente nesta segunda-feira (6) após convite feito pelo
prefeito Rodrigo Arruda (DEM).
É importante ressaltar que não
há acúmulo de salário quando
um vice-prefeito assume uma secretaria do município, gerando
economia aos cofres públicos.
“Conversei na sexta-feira
com o Jonas e fiz o convite. Além
de ter minha confiança como viceprefeito, também tem meu apreço e total competência para assumir esta que é a Pasta mais importante do município. Tenho certeza que ele fará um grande trabalho”, disse o chefe do Executivo.
Jonas já começou a despachar
como secretário interino de Saúde
nesta segunda-feira. O primeiro ato
dele como titular da Pasta foi reu-

nir-se com a equipe e traçar metas
de trabalho. Jonas conduzirá a saúde pelo tempo que for necessário.
“Agradeço o prefeito Rodrigo
Arruda por me conceder mais esta
missão que irei desempenhar com
muito foco e disciplina. Tocar a
área da saúde é de uma responsabilidade enorme, já que estamos
falando do momento de maior
precisão do ser humano. Oportunidade também que aproveitou
para desejar a pronta recuperação
do Jordano”, lembrou Jonas.
Para ele, há muitos desafios
em liderar a equipe e o apoio do
poder público será crucial. “Charqueada tem feito melhorias significativas na saúde. O nosso hospital,
que hoje atua como um parceiro,
seguirá tendo atenção especial por
parte da administração. Sem contar que ainda temos o período póscovid pela frente. Serão dias de
muito trabalho sempre focado nas
melhorias que podemos oferecer à
população”, completou Jonas.

U

ltimamente tenho me dedicado a estudar
filosofia, creio que
ainda busque fazer
uma
graduação
nessa tão importante ciência humana.
Estava lendo um pouco sobre os métodos socráticos de
abordagem na busca do conhecimento e acabei por deparar
com a minha própria forma de
agir diante das coisas que não
entendo, mas busco entender.
Eu sou sabedor que tivemos
um Sócrates muito famoso em nosso país, um médico, magrelo e
grande, talvez um dos melhores
jogadores de futebol deste Brasil,
mas, por favor, o Sócrates a que
me refiro é o Grego. Sócrates (470399 a.C.) é um incontestável marco da nossa filosofia ocidental. É
certo que ele não foi o primeiro filósofo, por méritos ele é conhecido
como o "pai da filosofia". Este título se deve à busca incansável
ao perseguir o conhecimento, que
o levou ao método socrático.
A dialética socrática consistia no objetivo de questionar as
crenças habituais de seus interlocutores e, posteriormente, assumir sua ignorância e buscar
um conhecimento verdadeiro. Em
sua conduta filosófica, o método
socrático busca afastar a doxa
(opinião) e alcançar a episteme
(conhecimento ou cognição).

Surpreende-nos a
visão de Sócrates, ele entende que somente após
afastar os conceitos falsos é que a verdade pode
emergir limpa e compreensível para ser estudada. Razão pela qual seu
método investigativo é
fundado pela junção:
ironia e maiêutica.
A primeira parte, que consiste
na ironia do método socrático, tem
origem na expressão grega que significa "perguntar, fingindo não saber". Nesta circunstância o diálogo socrático possui certo caráter
de negação: não aceitar as preconcepções, os pré-julgamentos e os
pré-conceitos (preconceitos).
Note-se que a ironia possuía
como natureza perguntas feitas ao
interlocutor com o escopo de deixar evidenciado que o conhecimento, que ele julgava possuir como
dogma, não passava de mera opinião ou, na melhor das hipóteses, uma interpretação parcial da
realidade. Uma realidade cercada de conceitos vazios ou incompletos que não alcançava a razão.
Vivendo nesse momento da
história, em que, nas redes sociais,
somos submetidos a conviver com
opiniões infundada, carregadas de
mentiras ou “fake news”, negacionismo da ciência e até terraplanismo, precisamos aceitar e valorizar
a visão de Sócrates que estabeleceu
que o não conhecimento ou a ignorância é preferível ao mau conhecimento (conhecimento baseado em
preconceitos). Com isso, as pergun-

"Só sei que
nada sei"
(Platão)
tas de Sócrates voltavam-se para
que o interlocutor percebesse que
não está seguro de suas crenças e
reconhecesse a própria ignorância.
A ironia de Sócrates, com
perguntas, em alguns elementos
incomodava seus interlocutores
e esses abandonavam a discussão antes de prosseguir e tentar
definir o conceito, os quais jamais conseguiriam fazê-los.
Os diálogos socráticos que
acabam sem se completar são
chamados de diálogos aporéticos (aporia significa "impasse" ou "inconclusão").
A maiêutica é a segunda etapa do método socrático, cujo significado é "parto". Nessa fase, o
filósofo persiste fazendo perguntas, agora com o objetivo de que
o interlocutor chegue a uma conclusão segura sobre o assunto e
consiga definir um conceito.
Sempre falamos que a vida e a
sociedade são evolutivas e, por mais
difícil que seja entender qualquer
conceito, vamos perceber que ele
está muito próximo a nós. Veja que
o nome "maiêutica" teve como inspiração a mãe de Sócrates, Fainarete, que era parteira e o filósofo a
tomou-a como exemplo e afirmava
que os dois possuíam atividades semelhantes. Enquanto a mãe auxiliava mulheres a darem à luz as
crianças, Sócrates auxiliava as
pessoas a darem à luz as ideias.

Na visão filosófica de Sócrates, compreendia-se que as ideias
já estão dentro das pessoas e são
conhecidas por sua alma eterna.
Entretanto, a pergunta correta
pode fazer com que a alma se recorde de seu conhecimento prévio.
O pensamento do filósofo Sócrates funda-se no conceito de que:
“ninguém é capaz de ensinar alguma coisa a outra pessoa, somente
ela mesma pode tomar consciência,
dar à luz as ideias. A reflexão é a
forma de atingir o conhecimento”.
Na “maiêutica a partir da
reflexão, o sujeito parte do
conhecimento mais simples,
que já possui, e segue em direção a um conhecimento mais
complexo e mais perfeito.
Lendo São Tomás de Aquino (1226 d.C), quando ensinava
um de seus alunos, o Aquinate
disse: “Queres saber como saberás o que eu já sei! Você jovem
me perguntas? Pois bem: primeiro siga o caminho dos córregos;
depois dos riachos; adentre em
pequenos rios e depois em grandes rios, somente depois siga o
caminho dos mares mais profundos.” Resumindo, saímos das
mais simples ideias para entendermos as coisas mais complicadas. Esse pensamento socrático
serviu de base para a "teoria da
reminiscência", desenvolvida por
Platão. "Só sei que nada sei" e a
importância da ignorância.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado; email: osmir@cspb.org.br

C ONCERTOS

OEP fará apresentações on-line
A partir desta quarta (8), a
Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) fará três apresentações
on-line, cada uma com um tema.
Os concertos serão transmitidos
pelo canal da OEP no youtube, sempre às 20 horas e também poderão
ser assistidos posteriormente.
O primeiro concertos terá como
tema: ‘Trilhas Sonoras de Filmes e
Games’. Os demais acontecerão no
dia 14/12 sobre ‘Aberturas e Trechos de Óperas e Operetas’; e finalizando no dia 28/12, com o tema
‘Música para Todos os Gostos’.
Os concertos foram gravados
ao vivo, no Espaço Imperial em
Piracicaba, em um ambiente integrado a natureza, no último
mês de julho. A gravação foi realizada por uma equipe especializada em filmagem e com a
utilização de oito câmeras e um
drone. A sonorização foi captada
em 32 canais, mixada e masterizada em estúdio de alta tecnologia.
“É muito raro uma gravação
de orquestra ao vivo em ambiente
externo como esse foi feito. Sem
dúvida, foi um grande desafio e
que envolveu uma equipe técnica
de 30 profissionais, além do regente e dos 72 músicos”, afirmou Carlos Cardozo, produtor da OEP.
CONCERTO — Cada apresentação terá em torno de 50 minutos. Em cada um deles haverá
um ‘Momento Didático’, atividade
educativa/formativa com duração
de aproximadamente 20 minutos,
quando o maestro explica características de cada família dos instrumentos e os músicos apresentam cada instrumento num solo
de pequeno trecho de obras.
Estes concertos atendem a
um projeto viabilizado através
do ProAC/ICMS -SP que teve de
ser readequado para online em
função da pandemia.
PROAC/ICMS-SP — A Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP) mantém anualmente
projeto através desta lei de incentivo à cultura através da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Governo do Estado
de São Paulo. Este projeto especificamente foi patrocinado pela
Cerâmica Villagres e Samapi Distribuidora de Medicamentos.
Além deste projeto, a OEP
continua captando recursos
através da Lei Federal de Incen-

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

Divulgação

A Orquestra Educacional se apresentou no sábado (4), no Engenho Central

tivo à Cultura - lei esta que oferece isenção fiscal no imposto de
renda à empresas enquadradas
no regime tributário Lucro Real e
pessoas físicas que fazem a declaração de IR completa (antiga Lei
Rouanet) - já tendo captado 60%
do valor total do projeto junto a
empresa OJI Papéis Especiais.
A OEP é composta por 90 integrantes de todas as famílias de instrumentos sinfônicos. Em seu re-

pertório, a orquestra executa a
música de concerto universal de
forma predominante, mas também
percorre pela música popular brasileira, pop-rock e trilhas sonoras
de filmes e games. O projeto, sem
fins lucrativos, conta com o apoio
da iniciativa privada, entidades
não governamentais e órgãos municipais para sua manutenção.
Para saber como contribuir, acesse: http://www.investe.art.br/oep.

CONFIRA A
PROGRAMAÇÃO:
08/12 – Trilhas Sonoras de
Filmes e Games; 14/12 –
Aberturas e Trechos de
Óperas e Operetas; 28/12 Música para Todos os Gostos. As exibições serão realizadas no canal https://
www.youtube.com/orquestraeducacionaldepiracicaba
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PARQUE PIRACICABA

P ANDEMIA

Apeoesp arrecada brinquedos
para Festa de Natal das crianças

LBV entrega
cestas de alimentos
Divulgação

Parceria da entidade com o Centro Comunitário do Parque Piracicaba
foi para garantir uma festa de fim de ano especial às crianças
A Subsede de Piracicaba da
Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), na rua Alferes José Caetano, 969, é um dos
pontos de arrecadação de brinquedos e doações de produtos
para a Festa de Natal das crianças do Parque Piracicaba
(Balbo), que acontece domingo
(12). A festa de Natal de fim de
ano do Parque Piracicaba será
realizada no próprio Centro Comunitário, das 10 às 15 horas, e
conforme o presidente da entidade, Adalberto Brito, é uma iniciativa que está tendo a parceria
da Apeoesp para oferecer um dia
especial à criançada do bairro.
A presidenta da Apeoesp, deputada estadual Professora Bebel,
conta que foi feita uma parceria da
entidade com o Centro Comunitário do Parque Piracicaba “para garantir uma festa de fim de ano
bem bacana às crianças do bairro. Para isso, precisamos de doações, tanto de produtos para realizar a festa como de brinquedos a serem doados às crianças”, conta.
Outro pronto de arrecadação
é o Centro Comunitário do Parque
Piracicaba, na rua Itaporanga, 30.
Quem quiser fazer doações também
pode entrar em contato com o presidente do Centro Comunitário do
Parque Piracicaba, Adalberto Brito, pelo telefone (19) 98312-5028.

Divulgação

Cestas de alimentos não perecíveis com a identificação da LBV

A Legião da Boa Vontade
(LBV) iniciou a entrega de cestas
de alimentos não perecíveis a milhares de famílias em situação de
vulnerabilidade social e em risco
alimentar em todo o país,por meio
da edição 2021 da tradicional campanha Natal Permanente da LBV
— Jesus, o Pão Nosso de cada dia!
A mobilização social beneficiará famílias atendidas ao longo do
ano pela Instituição e também as
assistidas por organizações parceiras que são assessoradas pela LBV.
A iniciativa, que tem o objetivo de
proporcionar às famílias um Natal
melhor e sem fome, continua arrecadando doações de alimentos e
conta com o apoiode doadores,
colaboradores,voluntários e parceiros e a sociedade em geral.
Em Piracicaba, as cestas serão entregues a famílias inscritas nos serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos da
Instituição, quinta (9), às 9 ho-

Cartaz de divulgação da festa para garantir um dia especial às crianças

ras, no Centro Comunitário de
Assistência Social da LBV, localizado no bairro Vila Monteiro.
Como a pandemia ainda continua, a entrega das doações será
de forma organizada e seguirá todas as recomendações das autoridades de saúde, como manter o
distanciamento físico, o uso de
máscara e de álcool em gel 70%.
AÇÃO SOLIDÁRIA —
Vale ressaltar que serão entregues
mais de 50 mil cestas de alimentosem mais de 226 localidades nas
cinco regiões do país. Quem puder ajudar, ainda dá tempo. Entre nositewww.lbv.org.brou faça
uma transferência bancária via
PIX pelo e-mailpix@lbv.org.br. Se
preferir ligue para o telefone
0800 055 50 99 para participar
dessa iniciativa. Para saber como
está ocorrendo a entrega das
doações em todo o Brasil,basta
acessaro endereço @LBVBrasil
no Instagram e noFacebook.

VALE
Divulgação

EM PRATÂNIA
O empresário Mauro Correia
recebe comitiva do PCdoB Piracicaba, em viagem pelo Interior paulista, no registro do précandidato ao Governo do Estado de São Paulo Francys Almeida. Correia, na setor de
calçados e bolsas de couro, em

Pratânia (região de Botucatu),
ao lado de Francisco Balbino,
conhecendo os produtos da
região. Lá, há o Museu Casa
de Tonico e Tinoco, dupla sertaneja das mais conhecidas
no Brasil, e que deixou história na área da música raiz.

DO

SOL

Acesso de
loteamento
ganha o
nome de
Luiz Antônio
do Amaral
O acesso um do loteamento
Comviva Piracicaba (SP), localizado entre as ruas Antônio Ramiro e
Alice Almeida da Silva, no bairro
Vale do Sol, passará a ser denominado de “Luiz Antônio do Amaral”. O projeto de lei 211/21, de autoria do vereador Ary de Camargo
Pedroso Júnior (Solidariedade), foi
aprovado na noite desta segundafeira (6), durante a 50ª reunião
ordinária. “O projeto de lei tem por
objetivo homenagear o cidadão Luiz
Antônio do Amaral, muito querido
por familiares e amigos que solicitaram à propositura”, referendou.
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P IRARAZZI

PRIMEIRA
A rádio Jovem Pan News (Onda Livre AM 910) é a primeira
emissora piracicabana a migrar para a FM. A transmissão inaugural
aconteceu na manhã da última segunda-feira (6), a partir das 6
horas (Jornal da Manhã), com o ato sendo registrado e festejado
das 8 às 11 horas, com participação de autoridades, convidados,
amigos e ouvintes. O programa especial teve o comando de Marcelo Sá, Cristiane Sanches e Roberto Mortais, com a presença do
empresário Lourenço Jorge Tayar, diretor presidente da nova caçula
do rádio de Piracicaba. Um feito inédito e histórico e marcante.
Com muita competência, unindo estruturas técnica, administrativa
e financeira, Lourenço Tayar iniciou em 2015 seu planejamento
que culmina com absoluto sucesso. Agora fica a expectativa quanto a programação da FM 99.5, que terá a missão de testemunhar os
momentos importantes de Piracicaba, do Brasil e do Mundo.
CENTRO ESQUECIDO
As praças José Bonifácio e
Catedral, centrais, no coração da
cidade, um dia foi o nosso Cartão
de Visita. Certo? Transita pela
Governador e igualmente movimentadíssimas ruas transversais,
um público enorme, todos os dias,
e nessa época, também a noite.
Certo? Por que nenhuma árvore
de Natal, ou simples enfeites
natalinos nas praças, ou pelo
menos na Governador, a principal rua comercial da cidade?

PREOCUP
AÇÃO FUTURA
PREOCUPAÇÃO
Contrário ao que acontecia
no passado, gramado do estádio
Municipal “Barão da Serra Negra” não está proibido para jogos
em dezembro. O costume era o
trabalho de recuperação (eliminando buracos), preservação (replantando grama), deixando-o em
condições para os jogos oficiais
do XV iniciando a nova temporada. Pergunta: como estará o gramado em janeiro quando o campeonato paulista começar?

TAMBÉM P
ARANDO
PARANDO
Depois do jornal AGORA (Folha de S. Paulo) parar de circular,
até então o jornal da capital paulista mais vendido nas bancas, a
mais recente informação é que o
jornal Folha de S. Paulo vai parar
de circular no interior, com leitura diária apenas digital a partir
de 2022. Por outro lado, diminui cada vez mais o número de
revistas, com Piracicaba não recebendo mais, por exemplo, a
Isto É, e apenas 20 (vinte) exemplares da Veja, para atender 25
bancas espalhadas pela cidade.

PRESTÍGIO CONST
ATADO
CONSTA
Tivemos a oportunidade de
conferir a deferência que as cidades da região demonstram pelo
deputado charqueadense/piracicabano, Roberto Morais. Motivos
são vários, mas exemplificando,
tudo tem a ver com sua atenção
também para com as autoridades
e a população das cidades da nossa região metropolitana. “Mesmo
atento a Piracicaba, Roberto
Morais não esquece da gente” justificam prefeitos e vereadores.

POSTURA RACIONAL
Nos meios políticos ganha
corpo os comentários sobre a
segurança do prefeito Luciano
Almeida quando de decisões. Sejam elas impopulares ou não, o
chefe do executivo piracicabano não demonstra receio ao usar
a caneta. Internamente, ele, o
prefeito, diz que faz o que tem
que ser feito, simplesmente o
certo, não preocupado se a deliberação tem ou não caráter
popular. É bom esclarecer que
antes, discute com seus secretários e assessores, compartilhando ideias e iniciativas.
SEGURANÇA NOTURNA
Comércio piracicabano abre
normalmente hoje (8), Feriado
Municipal (Imaculada Conceição), e a partir de amanhã (9),
se inicia o cumprimento do horário especial de fim de ano, com
as lojas de rua, em todos os corredores comerciais, atendendo
até às 22 horas. Expectativa do
consumidor é ter a sua disposição um bom trabalho de segurança, sendo possível visualizar
com facilidade policiais estrategicamente postados, prontos
para qualquer eventualidade.

TODOS APLAUDIRÃO
Quando se fala do Engenho
Central, o semblante do secretário (Cultura) Adolpho Queiroz
muda. Se transforma. Ele diz não
entender um espaço tão bonito e
histórico, não ter sido melhor cuidado e explorado, garantindo que
não está longe o dia (diante das
transformações que o prefeito
Luciano Almeida planeja) em que
os piracicabanos se orgulharão de
um lugar além de maravilhoso,
realmente indispensável, graças
a própria natureza, e que valorizará e muito a cultura e o turismo
de Piracicaba.
SENHORA IMACULADA
Hoje, 8 de dezembro, um
feriado municipal todo ele dedicado a Imaculada Conceição
(concepção da Virgem Maria
sem mancha do pecado original). A origem do feriado é o
amor do nosso querido Monsenhor Jorge Simão Miguel pela
Vila Rezende e em especial
pela Igreja Matriz Imaculada
Conceição. Cheia da graça divina, que a Imaculada Conceição nos proteja em tempos tão
difíceis. A propósito, Monsenhor
Jorge completa hoje (8), 66 anos
de sacerdócio. Festa dupla
para nosso amigo corintiano.

FOCO
Lourenço Jorge Tayar comanda as rádios Onda Livre FM (102.5) e a Jovem
Pan News, agora FM
99.5. Com destacada passagem pela mídia impressa, Lourenço Tayar conquista o mérito de ser a
primeira emissora piracicabana a migrar da AM
para a FM. Com projetos
bem distintos, deve priorizar a música e o entretimento na Onda Livre a na
Jovem Pan, mesclará notícias de Piracicaba e Região, com as nacionais e internacionais que fazem da Rede Jovem
Pan, um dos principais impérios da informação no Brasil. Quando
surgiu a Jovem Pan News, preparando terreno para a migração da
AM para a FM, Lourenço Tayar, com seu olhar prevendo o que estava por vir (mesmo considerando uma provável demora) com seu
amigo (também diretor da emissora paulistana) Paulito (Paulo Machado de Carvalho Neto), passou a negociar a integração da Onda
Livre AM (650) a rede de rádio Jovem Pan News, o que se consolidou em 2015. Graças a uma visão futurista, Piracicaba possui hoje
uma emissora de alto padrão, com notícias 24 horas, do Grupo
Jovem Pan de Comunicações, um modelo/referência internacional.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
A recomendação da FIFA é bem clara quando de um jogo sob
intenso temporal (chuva forte) com presença de raios e trovões:
parar a disputa. Os riscos são eminentes. Em 1998 jogavam na
República do Congo, Bena Tshadi x Basanga, quando um raio
atingiu em cheio o gramado e matou os onze (11) jogadores do
Bena. Nenhum jogador do outro time teve ferimentos, surgindo
na oportunidade, rumores sobre feitiçaria. Não é incomum, muitas vezes, muita chuva, gramado impraticável, e a arbitragem
insistindo em levar em frente a partida por motivos vários. Um
erro (com eminente) perigo que não pode acontecer.

Os artistas precisam ser abraçados,
diz Elson de Belém em homenagem
Autor da homenagem, o vereador Trevisan Jr. destacou as ações do homenageado,
que, mesmo sob tantas diversidades, contribui para o desenvolvimento da arte na cidade
Produtor cultural e colunista
da revista Pirarazzi, Elson Ferreira Viana, mais conhecido como Elson de Belém, foi homenageado
pela Câmara Municipal de Piracicaba, na noite desta segunda-feira
(6), com a entrega da moção de
aplausos 235/2021, do vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL). “Nós todos sabemos que a nossa classe
foi a mais atingida com a pandemia, a primeira a parar e a última
a retornar, por isso os artistas precisam ser abraçados”, disse.
Natural de Belém, capital do
Estado do Pará, Elson é também
um agitador da área na cidade,
responsável pelo evento, realizado
no domingo (5), para entrega do
Prêmio Pirarazzi de Cultura, no
Teatro do Engenho Central, e que
enalteceu a atuação de artistas de
diversas áreas. É ainda palestrante, roteirista, contador de histórias (especialista em lendas amazônicas), locutor, ator, diretor teatral e técnico em artes cênicas
com vasta experiência no País.
Autor da homenagem, o vereador Trevisan Jr. destacou as
ações do homenageado, que, mesmo sob tantas diversidades, contribui para o desenvolvimento da
arte na cidade. “E que hoje atua
junto ao poder público para desenvolver as diversas ações no
Município, mostrando que Piracicaba está com a área da cultura
bastante ativa”, disse, ao lembrar
da gestão do professor Adolpho
Queiroz à frente da Semac (Secretaria Municipal de Ação Cultural).
HISTÓRICO - Elson desabrochou no mundo artístico de forma despretensiosa, aos 16 anos, nas
eliminatórias do processo seletivo
para calouro na Caravana do Programa do Chacrinha em Belém/PA,
no ano de 1980. Levou o troféu
“abacaxi” e com isso quase desistiu

Fabrice Desmonts

Evinha do Forró, Elson de Belém, Trevisan Jr., Igor Viana, Isaurina Viana, Laine Viana e Luciano Vasconcellos

de continuar na área. Porém, o
“não” que recebeu neste primeiro
fatídico teste foi um desafio.
Iniciou no Teatro em 1988 na
Cia GENTS`PA do Sesc Belém
com a peça “Tragédia Numa Caixa de Brinquedos”, texto de Érico
Verissimo e dirigido por Carlos
Alberto Viegas. Entre outros espetáculos que atuou ainda no
Sesc, foram "Kizomba” (Sesc
Pará), “Liberdade–liberdade”
(UNAMA), “Aconteceu na rua”
(CESUPA), “Casamento de doido” (FAZ), “O repente de repente” (UVA), “Quase mulher” (UVA).
Em 2003 fundou a área de teatro
na Associação de Cegos do Pará e
em 2006 fundou o grupo com
funcionários da Granado.
No ano de 2012, já em Piracicaba, entrou para CIA 4X4 estreando e estrelando o espetáculo
“Vida de Vedete”. Por dois anos,

atuou com dois expressivos personagens no espetáculo Paixão de
Cristo´, pela Associação Teatral e
Cultural Guarantã. Como diretor,
dirigiu “E se fosse comigo I e II”,
“Os presentes de Jesus menino”,
“Louvor negro”, “Bagaceira no velório”, “Quem casa quer casa” (texto de Martins Penna) pelo Projeto
Guarantã Comunidade. Também
em 2012, criou a produtora EB produções artísticas, mantenedora de
seus negócios artísticos.
Em 2013, criou a CIA Teatral Nordeste em Ação pelo Centro de Tradições Nordestinas em
Piracicaba. Além dos trabalhos
como ator, foi curador de duas
mostras sobre a trajetória artística das cantoras Fafá de Belém
e Nazaré Pereira em Belém do
Pará. Como ator performático,
criou os personagens Xérozinho,
Iêpa tatá, Fiofó de Belém, Sebo-

so, Cover Charles Chaplin, somando mais de 15 personagens.
Em 2014 criou e idealizou o
Projeto Pirarazzi, uma revista de
entretenimento artístico e cultural veiculado atualmente pelo jornal A Tribuna Piracicabana e pela
Revista Statto – Rede de Colunistas do Brasil. A revista tem como
objetivo levar informações culturais para todos os públicos, promovendo visibilidade à classe artística de Piracicaba e região, fomentando a produção da cultura
local. A Pirarazzi ocupa espaço na
mídia impressa, rádio, TV, redes
sociais e plataformas digitais, conquistando cada vez mais o público
e a classe artística pela qualidade,
responsabilidade e credibilidade
do conteúdo. Atualmente, Elson
de Belém atua como palestrante
na área de comunicação e temas
voltados para questões sociais.
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CORREDOR CAIPIRA

D EFESA C IVIL

Mais de 700 mudas plantadas
em Piracicaba e São Pedro

Bebel participa da entrega de
viatura e equipamentos em Águas
Fotos: Divulgação

Ações de plantio aconteceram em formato de oficina-mutirão, de forma a
promover a educação ambiental; cerca de 100 pessoas participaram das ações
O projeto “Corredor Caipira –
Conectando Paisagens e Pessoas”
realizou o plantio de mais de 700
mudas de árvores nativas no distrito de Tupi, em Piracicaba, e no
município de São Pedro. Cerca de
100 pessoas participaram das duas
ações, que aconteceram no formato de oficina-mutirão, de forma a
promover a educação ambiental.
O “Corredor Caipira” é realizado pelo Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão Universitária em
Educação e Conservação Ambiental (Nace-Pteca) da Esalq/USP
e pela Fundação de Estudos
Agrários Luiz de Queiroz (Fealq),
com patrocínio da Petrobras.
A ação mais recente aconteceu no último sábado, 4/12, no entorno da Nascente Modelo (Ecoponto), área de preservação permanente situada no bairro Alpes
das Águas, em São Pedro, e reuniu a participação de mais de 70
pessoas, entre alunos da Escola
Municipal Professora Ricarda de
Paiva Lima Berzin, voluntários e
a equipe do Corredor Caipira.
A ação aconteceu em parceria com o projeto Verde Novo,
da EPTV, afiliada da TV Globo,
e teve apoio da prefeitura e do
conselho do meio ambiente local. Cerca de 500 mudas de árvores nativas foram plantadas
nessa oportunidade, como Ipês,
Jequitibás, Jatobás e Angicos.
“Foi um sucesso. As pessoas
que participaram aprenderam
como é feito o plantio de mudas e
puderam ter contato com a terra.
Isso faz nos sentirmos pertencentes ao local e também percebermos

como é importante o ambiente em
que estamos inseridos”, afirma
Luciana Pereira, coordenadora de
diagnóstico do Corredor Caipira.
Aluna da Escola Municipal
Professora Ricarda de Paiva Lima
Berzin, Kauany Oliveira, de 13
anos, participou do plantio e vai
se lembrar da ação de forma positiva. “Quando eu passar por
aqui eu vou me sentir bem, porque eu plantei bastante árvores
e, assim, estou ajudando os animais e o meio ambiente”, disse.
Colega de Kauany, Pablo
Henrique Prado, de 14 anos, aprovou o plantio e o bate-papo sobre
educação ambiental. “Eu gostei
do projeto, acho muito necessário. As pessoas não deveriam colocar fogo na floresta, porque
muitos animais morrem e isso faz
muito mal à nossa saúde”, opinou.
PRIMEIRO PLANTIO — O
primeiro plantio de mudas de árvores nativas foi realizado no dia
27/11 distrito de Tupi, em Piracicaba, e reuniu a participação de alunos e professores da Escola Estadual Pedro de Mello, lideranças
locais e estudantes da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo
(Esalq/USP). Foram plantadas 250
mudas em ação que reuniu a participação de cerca de 30 pessoas.
“Trata-sede uma área de alta
relevância ecológica para a região,
pela proximidade com o Horto Florestal de Tupi, que é um importante fragmento de floresta. Daremos
continuidade aos cuidados necessários para que essas mudas se estabeleçam e formem uma floresta

Rafael Bitencourt

A deputada Bebel e autoridades posam para foto com a chave
do veículo Strada para a Defesa Civil de Águas de São Pedro

Plantios aconteceram em Piracicaba e São Pedro

importante na região”, afirma
Henrique Campos, coordenador
técnico do Corredor Caipira.
CORREDOR CAIPIRA —
Iniciado no final de 2020, o projeto “Corredor Caipira – Conectando Paisagens e Pessoas” realiza
atividades derestauração ecológica e recuperação florestal no interior paulista, em território que
abrange, diretamente, Piracicaba,
São Pedro, Águas de São Pedro,
Santa Maria da Serra e Anhembi.
Outros 13 municípios serão beneficiados indiretamente: Avaré,
Analândia, Bofete, Botucatu,
Charqueada, Corumbataí, Guareí,

Ipeúna, Itatinga, Itirapina, Pardinho, Rio Claro e Torre de Pedra.
O objetivo da iniciativa, que
tem patrocínio da Petrobras, por
meio do programa Petrobras Socioambiental, é implantar 45 hectares
de florestas e agroflorestas e formar
corredores agroecológicos que conectam importantes fragmentos florestais no estado de São Paulo.
SERVIÇO
Mais informações sobre o
projeto podem ser obtidas por
meio das redes sociais: Facebook e Instagram (@corredorcaipira). O site oficial é
www.corredorcaipira.com.br

PAISAGEM E ALIMENTO

Arborização e Segurança, dois temas conectados totalmente
Educa Alimentação

Arborização Urbana e
Segurança Alimentar são temas que estão conectados.
Entre as ações para mitigar
a fome e a insegurança alimentar no país, o implemento de árvores frutíferas nas cidades pode ser uma boa alternativa para auxiliar na melhoria da qualidade alimentar
e nutricional, inclusive das
pessoas em situação de rua.
A arborização urbana é
composta pela vegetação
que forma a paisagem urbana, com praças, parques, jardins, bosques e árvores isoladas. Assim, há diferentes
tipos de arborização: de parques e jardins (os parques
são representados por grandes áreas abundantemente
arborizadas e os jardins e as
praças são espaços destinados ao convívio social); de
áreas privadas (corresponde
à arborização de jardins particulares); nativa residual
(consiste em fragmentos flo-

restais presentes na área urbana); de ruas e avenidas (compreende toda a arborização de
acompanhamento viário).
Ou seja, são áreas verdes
e arborizadas de ruas e avenidas, em locais públicos ou particulares, naturais ou plantadas, que estão dentro da cidade. Quando realizada de maneira apropriada, seguindo critérios técnico-científicos e respeitando as características locais (clima, solo, fitogeografia
e infraestruturas urbanas), a
arborização urbana traz diversos benefícios para a comunidade e para o ambiente.
De acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é a "garantia de condições de acesso aos alimentos básicos, seguros e de qualidade, em
quantidade suficiente, de
modo permanente e sem comprometer o acesso a outras
necessidades essenciais”.

Autonomia para o acesso ao alimento
A SAN também busca garantir uma existência digna,
o desenvolvimento integral e
a autonomia para o acesso
ao alimento. Implementada
a partir de políticas públicas,
ela ajuda a combater a fome
e as vulnerabilidades alimentares da população.
Entre os benefícios que as
árvores frutíferas podem trazer
para as cidades, estão: servem de abrigo e alimento para
a fauna, principalmente para
aves e insetos; servem de alimentação para população humana; contribuem com o embelezamento da cidade; proporcionam bem-estar físico e psíquico ao ser humano, com a
redução do estresse psicológico e são fontes de conservação
ambiental e de biodiversidade.
Além disso, favorecem a
infiltração da água no solo;
absorvem parte dos raios solares; atenuam o impacto direto dos ventos, das gotas da
chuva sobre o solo e da erosão; amenizam temperaturas, aumentam a umidade, a
permeabilidade e a fertilidade
do solo; amortecem a veloci-

dade dos ventos; fornecem
sombra; diminuem a poluição
do ar e a poluição sonora.
Entretanto, há algumas
ressalvas: árvores com frutos
muito pesados, grandes ou
escorregadios podem causar
danos em veículos, ferimentos em pedestres, ciclistas e
motociclistas. Além disso,
muitos frutos caídos podem
causar um cheiro desagradável de podridão, devido aos
processos naturais de deterioração e podem causar obstrução de calçadas, canteiros
e encanamentos. Em certas
épocas de frutificação, a grande atividade de insetos pode
também causar transtornos.
Outros problemas podem
ser causados pela arborização
urbana sem planejamento e
sem manutenção, como interrupções no fornecimento de
energia elétrica; quebra de calçadas e muros; diversidade reduzida de espécies; uso exagerado de espécies exóticas
e poda periódica que desestabiliza o vegetal, ocasionando alto índice de tombamentos e queda de galhos.

Árvores frutíferas melhoram qualidade alimentar

Um direito de todas as
pessoas, a Segurança Alimentar e Nutricional está ligadaà
práticas alimentares saudáveis, à qualidade dos alimentos, às condições ambientais
para a produção, ao desenvolvimento sustentável, à qualidade

de vida da população, à disponibilidade do alimento, à permanência de acesso ao alimento de qualidade, à segurança socioeconômica, à qualidade sanitária do alimento e
a vários outros aspectos sociais, culturais e econômicos.

Distribuição de espécies frutíferas
A melhor configuração de
distribuição de espécies frutíferas nas cidades, com vistas à mitigação dos efeitos
da fome e da insegurança
alimentar, é por meio da implantação de árvores com
frutos grandes e pesados
em áreas verdes que não
apresentem tanto trânsito de
pessoas, como parques, praças e bosques, mas que, ao
mesmo tempo, tenham acessibilidade. Já as espécies
com frutos pequenos podem
ser alocadas em ruas e vias
públicas. Para tanto, planejar
e monitorar a arborização urbana é uma etapa fundamental para que projetos que envolvam espécies frutíferas
sejam bem-sucedidos.
Os principais cuidados
necessários ao selecionar
uma determinada espécie
arbórea para a arborização
urbana incluem observar a
capacidade de adaptação da
espécie e sua taxa de sobrevivência e desenvolvimento
no local do plantio, e considerar algumas características particulares de cada es-

pécie, tais como: porte, tipo
de folhas, copa, flores, tipo de
frutos ou ausência de frutos,
tipo de raízes e o hábito de
crescimento delas, ausência
de princípios tóxicos, adaptabilidade climática, resistência
a pragas e doenças, tolerância a poluentes e a baixas condições de aeração do solo.
Desse modo, um planejamento prévio, baseado em
conhecimentos já estabelecidos, e uma manutenção
adequada, periódica e técnica, podem trazer um equilíbrio entre os aspectos artificiais e naturais das cidades,
o que resulta num ambiente
urbano mais agradável.
SERVIÇO
Material produzido por
estudantes de Licenciatura em Ciências Agrárias,
da ESALQ/USP, em um
trabalho de produção de
Campanha
Educativa
para a disciplina de Comunicação e Educação.
Mais informações podem
ser obtidas no Instagram:
@educaalimentacao.

Bebel contou que recebeu o pedido do seu irmão, vereador Nelinho
Noronha, e entendeu a necessidade de equipar a Defesa Civil

A deputada estadual Professora Bebel (PT) participou, na tarde de segunda (06), da solenidade
de entrega oficial de um veículo e
de um kit com diversos equipamentos para a Defesa Civil da cidade
de Águas de São Pedro. Tanto o
veículo Strada zero km como os
demais equipamentos foram adquiridos pela Prefeitura com recursos
destinados pela deputada Bebel
através de emenda parlamentar
que apresentou ao orçamento estadual no valor de R$ 100.000,00,
atendendo a uma solicitação do vereador Nelinho Noronha (PT).
Toda solenidade, realizada na
Praça Prefeito Geraldo de Azevedo, foi coordenada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, representada pelo tenente coronel PM
Fauzi Salim Katibe, diretor do Departamento Estadual de Proteção
e Defesa Civil, que destacou a importância da Defesa Civil do Município estar bem equipada. “Desde o ano passado, em todo Estado,
já fizemos pelo menos 300 entregas de equipamentos como o que
está sendo recebido por Águas de
São Pedro”, disse. O evento, ainda,
contou com a participação do prefeito da cidade, João Victor Barbosa; do secretário municipal de Segurança Pública da cidade, Valdir
Gibim; do vice-prefeito Edison Xavier; dos vereadores Nelinho Noronha e Marco Berto, além do Capitão
da PM, Ricardo Bessa; do capitão
Giovani, do Corpo de Bombeiros, e
do comandante da Guarda Civil
de Águas de São Pedro, Evandro
Lopes, entre outras autoridades.
Com o recurso destinado, além

do veículo Strada para ser a viatura da Defesa Civil, também foi adquirido um kit contendo uma motobomba, dois tanques rígidos para
armazenar água visando combate
a incêndio, de 600 e 400 litros cada,
além de motosserra, gerador elétrico, entre outros equipamentos.
A deputada Professora Bebel contou que recebeu um pedido do vereador Nelinho Noronha, seu irmão, para que destinasse uma
emenda para que Águas de São
Pedro pudesse adquirir um veículo e equipamentos para a Defesa
Civil do Município. “Entendi a necessidade e atendi ao pedido, porque sei a importância de a Defesa
Civil estar muito bem equipada
para fazer o seu trabalho”, disse
Bebel, colocando seu mandato popular à disposição do município.
A ação da deputada foi amplamente elogiada pelo tenente coronel PM Fauzi Salim Katibe, assim como pelo prefeito João Victor
Barboza e pelo secretário de Segurança Pública do município, Valdir Gibim. O vereador Nelinho Noronha destacou que a deputada
Bebel tem colaborado com o município de Águas de São Pedro, destinando emendas parlamentares
para o município e também articulando com deputados federais para
garantir recursos para a cidade.
“Certamente, a Professora Bebel,
nessa legislatura, é a deputada que
mais destinou recursos para Águas
de São Pedro”, enfatizou, destacando o importante mandato que a
parlamentar tem feito na Assembleia Legislativa de São Paulo, que
é um orgulho para toda região.

FITPIRA 2021

Moção enaltece competição
regional de fisiculturismo
Realizada entre os dias 5 a 7
de novembro, a Musclecontest
Fitpira 2021, competição regional de fisiculturismo, será homenageada pela Câmara Municipal
de Piracicaba com a moção de
aplausos 256/2021. De iniciativa do vereador André Bandeira
(PSDB), a propositura foi aprovada nesta segunda-feira (6),
durante a 50ª reunião ordinária.
O evento foi realizado pela
Musclecontest International, a
maior promotora de shows e eventos de fisiculturismo e fitness do
Mundo, incluindo eventos como
Arnold Classic South America, Mr.
Olympia, Mr. Olympia Brasil e
Musclecontest Supershow. O Fitpira, além de supercompetição regional de fisiculturismo, contou com
duas competições de esportes de força, o Desafio de Luta de Braço e o
Desafio de Powerlifting, reunindo
os melhores atletas de força do País.
O show de fisiculturismo foi
um dos maiores campeonatos re-

gionais do ano e contou com mais
de 650 inscrições. Tivemos atletas de mais de 90 cidades espalhadas por 10 estados. Além da
competição, 20 atletas dos maiores profissionais de fisiculturismo do País se apresentaram como
convidados no evento, abrilhantando ainda mais o show.
O evento foi transmitido ao
vivo pelo Youtube da Musclecontest, o que causou um impacto nacional, já que pessoas do Brasil todo
puderam acompanhar gratuitamente o evento em Piracicaba, totalizando mais de 80 mil visualizações.
Esta foi a primeira edição e
reuniu mais de duas mil pessoas
por dia, respeitando todas as normas de segurança. “Piracicaba ficou ainda mais movimentada com
todos os atletas, amigos e familiares que lotaram hotéis e pousadas”,
salientou Bandeira, ao destacar a
importância do evento à cidade.
“Foi um privilégio receber um evento nessa magnitude”, destacou.
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C OVID -19

Reaberta a agenda
para terceira dose
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), reabriu, ontem (7),
as vagas para aplicação da 3ª dose
(dose adicional) da vacina contra
Covid-19 às pessoas com 18 anos
ou mais que tomaram a 2ª dose
há, pelo menos, quatro meses.
Também há vagas para a dose
adicional das pessoas que tomaram a vacina Janssen (dose única) há, pelo menos, dois meses. O
agendamento já pode ser feito.
A aplicação das doses para esses grupos é feita de acordo com o
agendamento automático pelo VacinaPira (https://vacinapira.
piracicaba.sp.gov.br/cadastro/
blk_inicial/), com algumas vagas

T RANSPORTE

para hoje (8), feriado municipal da
Imaculada Conceição. Para receber
a 3ª dose/dose adicional, é necessário apresentar documento de
identificação com foto, CPF, comprovante de vacinação com a 2ª
dose ou dose única e comprovante de residência em Piracicaba
(não necessariamente no nome da
pessoa que será vacinada).
PROFISSIONAIS — A aplicação da 3ª dose para profissionais
da saúde e da segurança pública
continua no Ginásio Municipal de
Esportes Waldemar Blatkauskas
nesta semana, apenas nos dias
úteis (ontem, quinta e sexta), das
15h às 16h. Esses dois grupos não
precisam fazer agendamento.

COLETIVO

Prefeitura publica
edital de concessão
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), publicou
hoje, 03/12, o edital de abertura
do processo licitatório para concessão do transporte coletivo urbano e rural de passageiros por
ônibus e do transporte especial
Elevar. O edital, que pode ser acessado no botão Licitações, em Editais/Atas, no site da Prefeitura www.piracicaba.sp.gov.br -, foi elaborado com base em estudos técnicos feitos pela Pasta, que considerou a participação da população por meio do PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse),
de consulta e audiência públicas.
Com mais conectividade na
frota (wi-fi e entradas USBs) e alguns veículos com ar-condicionado, a nova concessão do transporte coletivo trará diversas melhorias aos usuários. De acordo
com a Semuttran, o edital prevê a
execução dos serviços por cinco
anos, em regime de exclusividade e com a possibilidade de participação de consórcio de empresas.
O critério de escolha será o da
menor tarifa. O valor estimado de
receita do contrato no período de
cinco anos é de R$ 486.984.513,29.
“Chegamos à etapa final para
a contratação da empresa definitiva para gerir o transporte coletivo
de Piracicaba, passo essencial com
objetivo de oferecer um serviço de
excelente qualidade à população”,
afirma o prefeito Luciano Almeida.
A secretária de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes,
Jane Franco Oliveira, pontua ainda que uma das principais novidades neste processo licitatório é
que a empresa selecionada será responsável pela construção de garagem para a Prefeitura e a manutenção e limpeza dos terminais.
“Esse ponto é essencial porque
gerará mais rapidez na hora de

atender às necessidades dos terminais, sem que a Semuttran precise
abrir processos licitatórios específicos, e também economia aos cofres públicos”, enfatiza Jane.
Com a abertura do processo
licitatório, as empresas interessadas deverão apresentar propostas de execução do serviço à Prefeitura. Além da proposta, a situação jurídica de cada empresa
também será analisada para verificar se estão aptas a participar da
licitação. Com a publicação do edital, as empresas terão até meados
de janeiro para apresentar as propostas. Após finalizado o processo,
a empresa vencedora deverá assumir o serviço em até 180 dias a partir da assinatura do contrato.
A empresa vencedora deverá operar, inicialmente, com 163
veículos e 10% de reversa. Atualmente o município conta com
153 veículos e 10% de frota reserva. A frota deverá ter ainda
idade média máxima de cinco
anos e idade máxima do veículo
de dez anos. “O contrato emergencial vigente determina idade
média de oito anos e idade máxima de dez anos”, comenta Jane.
CONECTIVIDADE – A
responsável pela Semuttran lembra que o edital prevê ainda que
todos os veículos deverão ter entradas USB e conexão wi-fi. Além
disso, no mínimo 40 deverão possuir ar-condicionado. Esses veículos vão atender às linhas troncais, que são aquelas que ligam os
terminais dos bairros ao Terminal Central de Integração (TCI).
SEGURANÇA – Todos veículos da frota contarão também
com monitoramento por meio de
câmeras de segurança em seu interior. Os veículos terão ainda sistema de rastreamento e serão monitorados em tempo real pela Semuttran. Os terminais vão manter as
câmeras de segurança e o wi-fi.
Assessoria Parlamentar

C ÂMARA

Reestruturação administrativa
do Legislativo inicia tramitação
Projeto de resolução 13/2021 e projeto de lei 268/2021 deram entrada nesta segunda,
06, quando foram realizadas a 50ª reunião ordinária e a 40ª sessão extraordinária

A Câmara Municipal de Piracicaba prepara a reorganização administrativa e de seu quadro de
pessoal, com novos critérios para o
plano de carreiras e vencimentos
dos servidores efetivos e a adequação dos departamentos. De autoria da Mesa Diretora, o projeto de
resolução 13/2021 e o projeto de lei
268/2021 deram entrada nesta segunda-feira (6), quando foram realizadas a 50ª reunião ordinária
e a 40ª sessão extraordinária.
Trata-se da primeira reestruturação geral da Câmara em 15
anos, desde quando foi aprovada
a lei municipal 5.838/2006. A reorganização vinha sendo avaliada pelo comando da Casa desde
2019. Com a pandemia e a vigência da lei complementar 173/2020,
que, sancionada pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL), impôs restrições ao funcionalismo federal, estadual e municipal até 31 de dezembro de 2021, o estudo foi retomado nos últimos três meses, com
a formação de comissões e subcomissões de servidores para discutir os critérios do novo plano. Representando os cinco departamentos da Casa, os grupos se reuniram semanalmente para analisar
as situações caso a caso, tendo
como referência a estruturação de
órgãos como Tribunais de Contas,
regionais do Ministério Público e
outras Câmaras Municipais.
"A proposta nasceu da preocupação da Mesa Diretora e dos
servidores em dar um enfoque para
o desenvolvimento mais profissional e as especificidades dos serviços executados na Câmara, repensando a gestão na administração
pública e enfatizando o conceito de
governança, em que todos os envolvidos em determinado processo

participem de sua execução com
competência", assinalam o presidente da Câmara, Gilmar Rotta
(Cidadania), o vice-presidente, Acácio Godoy (PP), a primeira-secretária, Ana Pavão (PL), e o segundo-secretário, Pedro Kawai (PSDB).
A Mesa Diretora ressalta que
a implantação de um plano de carreiras que consagre o crescimento
profissional possibilitará a criação
de mecanismos de desenvolvimento do servidor que levem em conta
suas competências e sua qualificação acadêmica aderente às suas
funções, bem como a capacitação,
o mérito e o aumento de suas responsabilidades —atualmente, a
progressão de carreira leva em consideração apenas o tempo de
Casa. "Os funcionários terão que
imprimir esforços para se capacitar na área em que atuam; criar projetos que sejam do interesse da administração e que melhorem os fluxos de trabalho;
participar de atividades que são
essenciais ao órgão; e demonstrar
cuidados com a saúde e bem-estar visando diminuir o absenteísmo", destaca a Mesa Diretora.
"Faz 15 anos que não há reforma administrativa na Casa, o
quadro de funcionários efetivos
está defasado. Os cargos de diretor em comissão não existem mais;
hoje, quem administra a Casa são
os chefes de departamentos e de
setores, todos concursados, e são
eles que vão continuar administrando a Casa", salienta Gilmar
Rotta. O presidente lembra que a
iniciativa soma-se a outras da Câmara —como o preenchimento, por
concurso público, dos cargos de
cerimonialista— para, a partir de
2022, não existirem mais cargos
administrativos em comissão.

Davi Negri

Projeto de resolução e projeto de lei iniciaram tramitação na Câmara

A preocupação da Mesa Diretora também tem relação com o
nível de retenção dos profissionais
classificados em concursos públicos realizados pela Câmara nos últimos anos: parte dos aprovados
optou por não assumir a vaga
quando convocada e outra, já contratada, permaneceu pouco tempo
na Casa, o que gera reflexos no dia
a dia do Legislativo. "Há o custo
de treinar e capacitar uma pessoa
a realizar determinada função e
ela, no auge de sua capacidade,
deixar a instituição, abrindo uma
lacuna até que outra a substitua
com igual efetividade. Um segundo efeito, daí oriundo, é a diminuição na qualidade dos serviços
e no andamento dos trabalhos."
Pelo proposto na reestruturação administrativa, é previsto o
provimento, via concurso público,
para novos cargos (como historiador, controlador interno, técnico e
analista de suporte) e postos de
funções já existentes, mas com defasagem de profissionais (entre elas,
as de agente administrativo, arqui-

vista, programador, agente legislativo e motorista). A reorganização também engloba a mudança de
nomenclatura do cargo de advogado para procurador legislativo e
a criação do Departamento de
Tecnologia da Informação e seus
setores e de novos setores ligados aos departamentos Legislativo (Gestão de Projetos Legislativos e Gestão de Instrumentos Legislativos) e Financeiro (Finanças e Contabilidade-Patrimônio).
Junto aos projetos, foi incluído o estudo de impacto orçamentário e financeiro, em cumprimento à lei complementar 101/
2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), bem como os limites estabelecidos na Constituição Federal. Após a entrada na sessão da
última segunda-feira, as proposituras seguiram para análise da
Comissão de Legislação, Justiça e
Redação e precisam, também, de
parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Depois, seguem para votação em plenário, em dois turnos.
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PR busca maioria simples para aprovação de título honorífico
A Câmara Municipal de Piracicaba aprecia na noite da próxima
quinta-feira (9), durante a 51ª reunião ordinária de 2021, o projeto
de resolução 12/2021, de autoria do
vereador Laércio Trevisan Jr. (PL),
que busca estabelecer um quórum
mais baixo para a aprovação de títulos honoríficos e homenagens a
pessoas pelo Legislativo municipal.
Atualmente, o quórum exigido para a concessão de títulos de
“Cidadão Piracicabano”, de “Piracicabanus Praeclarus”, de “Medalhas de Mérito Legislativo” e de
“Líder Comunitário” é de dois terços dos membros da Câmara, o que
representa, atualmente, um total
de 16 votos. Caso o projeto de resolução seja aprovado, o novo quórum exigido passa a ser de maioria simples, ou seja, metade mais
um do número de vereadores presentes no momento da votação.
Além do projeto de resolução,
também devem ser apreciadas na
noite de quinta-feira outras 36 proposituras: 2 projetos de decreto legislativo; um parecer contrário a projeto de lei complementar; 5 moções;
14 requerimentos; 3 projetos de lei
complementar e 11 projetos de lei,
dos quais 4 tramitam em primeira discussão e 7 em segunda.

PROJETOS DE LEI - Dos
projetos de lei que tramitam em
segunda discussão, todos versam sobre denominações de vias
e espaços públicos da cidade.
Em relação aos projetos de lei
que tramitam em primeira discussão, 2 deles também tratam de denominações de vias públicas, e os
outros dois, os de números 111/21
e 186/21 versam, respectivamente, sobre a "Política Municipal de
Incentivo e Valorização do Artesanato e demais itens para geração de renda no Município de Piracicaba" e sobre a "realização de
sessões de cinema inclusivas".
REQUERIMENTOS Dentre os 14 requerimentos que
devem ser apreciados nesta
quinta-feira, 10 são de congratulações, e 4 solicitam informações ao chefe do Executivo municipal. É o caso dos requerimentos 1061/2021, "que solicita informações ao Chefe do Executivo sobre a disponibilização dos
varejões para realização de atividades físicas e/ou culturais";
do 1069/2021, que pergunta sobre "farmácias municipais da
rede SUS"; do 1070/2021, que
busca informações sobre "profissionais médicos contratados pela

Organização Social Cegecon para
atendimentos na UPA Piracicamirim"; e do 1071/2021, que pergunta sobre o "processo licitatório para
aquisição de frango para merenda escolar, conforme matéria publicada pelo Jornal de Piracicaba
do dia 03 de dezembro de 2021".
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR - Também devem
ser votados em primeira discussão
na 51ª reunião ordinária de 2021
da Câmara Municipal de Piracicaba, 3 projetos de lei complementar.
O PLC 14/2021, de autoria do
vereador Wagner Oliveira (Cidadania), o "Wagnão", busca desobrigar o recolhimento de IPTU
(Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana)
para imóveis que dediquem-se
parcial ou integralmente à piscicultura, a exemplo dos pesque e
pagues. Já o PLC 16/2021, de autoria de Laércio Trevisan Jr, busca
adequar a legislação municipal ao
que estabelece o regramento federal sobre regularização de núcleos
urbanos informais e sobre a "legitimação de posse". Também de
autoria de Trevisan Jr, o PLC
17/202, trata do funcionamento dos chamados "food trucks",
e dispõe, por exemplo, sobre o

uso de equipamentos de som e sobre a venda de bebidas alcóolicas.
TRIBUNA POPULAR Três oradores estão inscritos para
discursar na tribuna popular na
noite desta quinta-feira (6). Cada
um terá até sete minutos de fala.
O primeiro inscrito é João Dimas Chain Aboude, que falará sobre o tema: "Implantação de Ciclovias – complexidade para implantar ciclovias nos municípios". Na
sequência, José Osmir Bertazzoni
falará sobre os temas "Creche
“Branca de Azevedo. Estatuto da
Guarda Municipal. Reciprocidade
entre Câmara de Vereadores e Sindicato dos Municipais". Por fim,
Robson José Valtenir Nolas discorrerá sobre o tema "Natal Solidário".
TRANSMISSÃO - Os trabalhos legislativos são transmitidos,
ao vivo, pela TV Câmara, nos canais 11.3 em sinal aberto (TV digital), 4 da Claro/Net e 9 da Vivo/
Fibra, com retransmissão nas mídias sociais oficiais da Casa, no
Facebook e Youtube, e ainda no
www.camarapiracica.sp.gov.br,
onde é possível acompanhar pela
Rádio Câmara Web. A partir das
20h, a Rádio Educativa FM passa a transmitir pelo 105,9 e no
www.educativafm.com.br.
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Prédio do Poupatempo receberá nome de ‘Jairo Ribeiro de Mattos’

EMPREENDEDORES
Na manhã de terça-feira (7), o
vereador André Bandeira
(PSDB) recebeu em seu gabinete a visita de Dorival e Henrique Ruiz, empreendedores
que tinham mudado de cidade e agora, de volta a Piracicaba, vieram apresentar a
empresa de serviços e produtos exclusivos de adaptação
para veículos para pessoas

com deficiência e idosos.
"Fico feliz demais em receber
antigos amigos e saber que
foi pela deficiência do filho
que eles hoje trabalham com
uma empresa, ligada ao setor
de autopeças, que faz adaptação veicular para pessoas com
deficiência e idosos", disse. A
empresa fica em Americana,
mas atende toda a região.

Foi aprovado o projeto de lei
193/21, em primeira discussão durante a 50ª reunião ordinária da
Câmara e em seguida em segunda
discussão na 40ª reunião extraordinária, ambas realizadas nesta
segunda-feira (6). O projeto, de
autoria do vereador Pedro Kawai
(PSDB), que denomina de Jairo
Ribeiro de Mattos, prédio do Poupatempo Piracicaba, no Centro.
O homenageado era graduado pela Esalq, onde também foi
professor. Foi vereador nos
anos de 1973 à 1976 e deputado
estadual por três mandatos

(1979-1983, 1987-1991 e suplente 1991-1995). Também foi Diretor e Presidente do Lar dos
Velhinhos de Piracicaba, criou e
desenvolveu a primeira Cidade
Geriátrica do Brasil. Jairo Ribeiro de Mattos também foi sócio
fundador das emissoras de Rádio Educadora AM e Jovem Pan
FM Piracicaba. Faleceu em 12 de
julho de 2020, aos 89 anos, deixando seu legado para a cidade.
Pedro Kawai afirmou que
com a aprovação do projeto o Legislativo reconhece o legado "uma
das mais brilhantes personalida-

des contemporâneas de Piracicaba, Jairo Ribeiro de Matos. "Fez
coisas brilhantes pela cidade, trabalhou sua vida toda criou o Lar
dos Velhinhos. Um cidadão que a
vida toda se dedicou à cidade e
atendeu a população, assim como
o Poupatempo faz. Hoje, a cidade
presta essa homenagem a Jairo
Ribeiro de Matos. Pessoa carismática, onde ele chegava todos
repararam nele, uma pessoa que
deixa saudades", concluiu.
Em aparte o vereador Paulo
Campos (Podemos) disse que com
mais de 80 anos, Jairo Ribeiro de

Mattos ainda trabalhava várias
horas por dia. "Grande ser humano", disse. Também e aparte Laércio Trevisan Jr (PL) afirmou que
teve oportunidade de fazer parte
do conselho do Lar dos Velhinhos.
"Acompanhei-o em várias obras e
via nos olhos dele a felicidade na
restauração e entrega da casa do
Pedro Morganti, no Monte Alegre,
ao mesmo tempo construindo novas casas. Uma personalidade impressionante, uma vitalidade inigualável para o trabalho, vai ser
difícil nascer uma pessoa como
ele nessa área", destacou.

A Tribuna Piracicabana
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Alex de Madureira congratula com
vereadora por moção de aplausos

Vereador defende dispensa de
comprovante de vacinação
Fabrice Desmonts

“Uma justa homenagem proposta pela vereadora Ana. São profissionais que
fizeram e fazem a diferença diariamente na luta”, afirma o deputado Alex
O deputado Alex de Madureira enalteceu a vereadora Ana Pavão pela moção de aplausos concedida a médica Flavia de Sá Molina,
da equipe do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência)
e da Unidade de Pronto Atendimento do Piracicamirim, pelo trabalho incansável no combate à
pandemia causada pela Covid-19.
Filho de enfermeira e conhecedor das dificuldades que os profissionais do serviço público passam diariamente, Alex de Madureira ressaltou a importância das
homenagens. “Uma justa homenagem proposta pela vereadora Ana.
São profissionais que fizeram e fazem a diferença diariamente na
luta não apenas contra a covid-19,
mas também, na prestação de um
exímio serviço de qualidade no atendimento aos pacientes e enfermos”,
afirmou o deputado estadual.
A entrega das honrarias aconteceu em evento no teatro municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, com cerca de 200 profissionais de saúde, quando foram
entregues a moção de aplausos e o
certificado de Honra ao Mérito aos
profissionais da saúde do UPA Piracicamirim e Samu. A homenagem contou com apoio do deputado estadual Alex de Madureira e o
deputado federal Guiga Peixoto.
Na oportunidade, a vereadora Ana Pavão repetiu o seu gesto
de registrar no verso dos quadros
uma mensagem aos homenageados: “Escrevo em todos os quadros
que entrego porque não quero que
seja apenas um quadro, como não
quero que seja apenas um certifi-

cado que vocês estão levando para
a casa. Quero que seja algo que vocês peguem num momento de tristeza, para ver que temos que prosseguir, sacudir a poeira. Por isso, quero que a Dra. Flavia leia essa homenagem e veja o quanto revolucionou
a cidade de Piracicaba, a baiana que
veio para arrebentar. Flávia, você é
nossa mulher maravilha. Parabéns
por todas as ocorrências, a qual
teve o seu dedo e de sua equipe.”
Durante a cerimônia, na
área externa do evento, bexigas
brancas com gás hélio representando amigos, familiares dos
homenageados que morreram
na Covid-19 foram soltas ao céu,
deixando corações quebrantados pelas homenagens a eles.
A médica Flavia Molina agradeceu o recebimento da homenagem: “Minha gratidão, em nome
de todos aqueles que estavam conosco, trabalhando. Só quem estava ali sabe o que passamos. Quantos leitos, quantos respiradores,
quantas pessoas… eu não tinha a
opção de errar, a decisão tinha que
ser correta. Estou aqui hoje por
vocês e pelos que partiram, que ainda dói na gente, os nossos amigos.
Amo demais vocês, Samu e Upa
Piracicamirim. Eu chegava na unidade, a gente se comunicava pelos
olhos, não precisava nem falar, era
só olhar para mim”, relatou a médica, que também enfatizou que foi
assim durante um ano e seis meses.
“Agradeço por tudo o que vocês fizeram e eu amo cada um de
vocês. Temos uma missão, de ajudar o próximo. Vocês cumpriram
brilhantemente e tenho um or-

Fotos: Divulgação

"Não se trata nem de saúde, nem de doença, trata-se
de liberdades", disse Fabrício Polezi em entrevista ao
programa Primeiro Tempo, na segunda-feira (6)

Entrega das honrarias aconteceu no Teatro Erotides de Campos

Moção enalteceu trabalho da médica Flávia de Sá Molina

gulho imenso de fazer parte dessa equipe”, concluiu a médica.
O evento com a colaboração de
Refrix/Xereta, Amigo Horti, Marilu Bueno Doces, Doces da Tati, Bolo
Vó Alzira, Buffet Margarida, Encanti Piracicaba, Delta Supermercados, Mari - Carinho de Doces,
Bazar Santos, D'Irene Salgados,

Ateliê Além do Olhar, Mais Laser,
Pimenta Doce Semi Joias, Friso de
Ouro, Espaço Tati Giudice, Mah
Souza Belezaria, DryClean USA,
Saboaria da Menina, Restaurante Capitão Gancho, Reserva do
Mineiro, Casa Videira, Duo Imóveis, Sempre Vitória, Consumaq,
Café Ducatti e Porto Imóveis.
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Núcleo disponibiliza cartilha digital sobre primatas
A Prefeitura disponibilizou,
para educadores e população em
geral, o material educativo Educação Ambiental para a Proteção
dos Primatas, elaborado pelo Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (NEA/Sedema),
responsável pela Educação Ambiental do Zoológico. O conteúdo
pode ser acessado no link sedema.
wixsite.com/sedema/zoologico.
Na publicação há propostas de
jogos e brincadeiras que podem ser
realizadas na escola pelos professores ou em uma visita ao Zoológico. O material sugere também jogos, que podem ser realizado entre
familiares e amigos, não se restringindo apenas ao ensino formal.
A publicação tem como objetivo contribuir com as ações
educativas para conservação
dos primatas e da biodiversidade brasileira. Sua elaboração
surgiu a partir da campanha
Somos todos Primatas, realizada pela Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB),

em parceria com a Sociedade
Brasileira de Primatologia
(SBPr), que pretende sensibilizar
a sociedade sobre a importância
da conservação desses animais,
mais especificamente de seis espécies: sagui-da-serra-escuro,
muriqui-do-sul, sauim-de-coleira, mico-leão-da-cara-dourada,
macaco-prego-do-peito-amarelo e
macaco-aranha-de-testa-branca,
todas ameaçadas de extinção.
O material apresenta conhecimentos gerais e curiosidades sobre
todas as espécies de primatas que
vivem no Zoológico de Piracicaba,
propondo reflexões sobre a importância desses animais e as ameaças que eles sofrem, a partir da degradação ambiental, sobretudo do
desflorestamento, prática que impacta toda a biodiversidade.
PROTEÇÃO - A Sociedade
Brasileira de Primatologia (SBPr),
instituição sem fins lucrativos de
atuação científico-cultural que existe desde 1979. Ela atua para manter vivo o estudo científico da primatologia e sua importância na

Divulgação/CCS

O vereador Fabrício Polezi (Patriota), em entrevista ao programa
"Primeiro Tempo", da TV Câmara,
exibido ao vivo na noite desta segunda-feira (6), defendeu a não
obrigatoriedade da apresentação
de comprovantes de vacinação
contra a COVID-19 para o acesso
a lugares públicos e privados de
Piracicaba. "Não se trata nem de
saúde, nem de doença, trata-se de
liberdades", disse o parlamentar.
Polezi é autor do projeto de
lei 250/2021, que recebeu parecer contrário da CLJR (Comissão de Legislação, Justiça e
Redação) e que aguarda para
ser apreciado em plenário, e
que "dispõe sobre a proibição
da exigência de apresentação
do cartão de vacinação contra
a COVID-19 para acesso a locais públicos ou privados no
Município de Piracicaba".
Segundo o vereador, "esse é
um projeto que defende, única e
exclusivamente a nossa liberdade. Eu estou brigando bastante
pois são vários direitos constitucionais que estão sendo infringidos a partir desse decreto do governador, o qual os prefeitos tem
se baseado, tem se amparado para
protocolar regras sobre obrigatoriedade ou não do comprovante
da vacina. Então, eu penso que a
nossa liberdade é o bem mais valioso que temos a deixar para os
nossos filhos, e temos que lutar
por ela enquanto temos tempo",
defendeu o parlamentar.
Polezi ainda acrescentou:
"eu vejo que quando se impõe, se
obriga, aí nós estamos partindo
para o campo da ditadura, e ditadura é, nada mais, que ato antidemocrático, e ato antidemocrático eu me posicionarei contra e
lutarei até o último suor para combater esse tipo de imposições".
O parlamentar também falou
a respeito do requerimento 1044/
2021, que pergunta se a prefeitura pretende realizar o Carnaval
em 2022 e, em caso positivo, questiona se haverá emprego de di-

nheiro público: "já vieram algumas respostas do Executivo e estamos estudando e aguardando.
Eu penso que se a pessoa quer
fazer carnaval, que faça, mas sou
totalmente contra que se use dinheiro público para fazer esse tipo
de festa (...) Quer fazer carnaval
com dinheiro privado, com dinheiro seu, cara, vai lá e faça, meta
a cara, viva a sua liberdade. Agora, com dinheiro público, não".
Fabrício Polezi também disse
durante a entrevista que seu mandato atingiu recentemente a marca de 700 proposituras protocoladas desde o início do ano, o que ele
classificou como "um marco fantástico para 11 meses de mandato".
Ele também falou sobre a recente entrega da moção de aplausos 236/2021 ao professor Maurício Generoso, da escola estadual Dario Brasil, por um projeto
que criou hortas sustentáveis
dentro daquela unidade de ensino: "ele abordou ali o aprendizado do campo, da terra e, de verdade, uniu de toda a escola: professores, merendeiras, inspetores, diretor e alunos. (...) Depois,
as verduras voltam para cozinha
da escola, e os alunos que participaram ativamente, eles têm ainda a opção de levar verduras para
casa. Então, eles já começam ali a
fazer valer a meritocracia, a recompensa do trabalho", disse.
O parlamentar ainda falou
sobre um projeto de lei de sua autoria, o PL 262/2021 ,que tramita
na Câmara com parecer contrário
da CLJR, e que busca determinar
que a compra e instalação de radares em vias públicas do município
sejam condicionadas à realização
de estudos sobre sua real necessidade e à aprovação do Legislativo municipal: "nada melhor que
se passe pela Casa, para a Câmara discuta onde serão instalados
os pontos de radares, pois, haja
vista que onde há estrutura financeira, envolve, infelizmente,
na cultura e na mente da população, desconfiança", falou Polezi.

S OLIDARIEDADE
Primatas bugio preto (Alouatta caraya) e macaco aranha de
cara preta (Ateles chamek) em seu recinto no Zoo de Piracicaba

Evento para crianças arrecadará
brinquedos no bairro Vila Fátima
Fabrice Desmonts

prática de conservação dos primatas, a partir de diálogo entre a instituição, sociedade civil, autoridades e outras corporações cientí-

ficas. Por meio de pesquisas, cursos e atividades multidisciplinares, a SBPr auxilia na preservação dos primatas brasileiros.

“Como é bom ser bom!”: Monsenhor Jorge Simão Miguel
Eliete Nunes

H

oje, 08 dezembro é Dia da
Imaculada Conceição e aniversário de
ordenação de Monsenhor Jorge Simão Miguel, 66 anos dedicados a Deus e seu povo.
Monsenhor Jorge
é um homem forte: traz em seu
nome três nomes de santos: Jorge,
o Santo Guerreiro, Simão: o Santo
Apóstolo de Cristo e Miguel: o Anjo
mensageiro de Deus. Entendo que
a presença deste homem na Terra
tem muito significado para as
pessoas de fé, pois suas palavras
nos conduzem a uma profunda
reflexão sobre a palavra de Deus
e a nossa conversão diária.
Monsenhor Jorge é um homem bondoso e que esteve e está a
serviço da igreja e comunidade
durante sua trajetória de vida.
Entrou para o Seminário Diocesano de Campinas com 15 anos, em

fevereiro de 1943, e,
após 13 anos de estudos, no dia 08 de dezembro de 1955, na Catedral Santo Antônio
de Piracicaba, o Bispo
Dom Ernesto de Paula
o proclamou: “Tu és
Sacerdote para sempre!!!” Em 06 de janeiro de 1960, à época Padre, foi nomeado pelo mesmo Bispo, como pároco da Paróquia Imaculada Conceição, sendo certo que
já atuava como padre em nossa
igreja desde 1956, e, permaneceu
como pároco até o dia 26 de fevereiro de 2006, passando desde então a pároco emérito e vigário paroquial. Ele recebeu o título de Monsenhor Prelado de Honra de Sua Santidade em janeiro de 1981, e, atualmente tem o título de terceiro grau
de Monsenhor: Monsenhor Protonotário Apostólico Supranumerário, sendo que esta honraria lhe
foi concedida pelo Papa João
Paulo II no ano de 2001; e este é

Monsenhor Jorge
é apaixonado por
futebol e
corintiano roxo
o mais alto grau de Monsenhor
encontrado fora de Roma.
A História do sacerdócio de
Padre Jorge, como carinhosamente o chamamos, se confunde com
a história e construção da Igreja
Matriz Imaculada Conceição e a
sua dedicação ao povo de Deus,
em especial à comunidade piracicabana de Vila Rezende. Monsenhor Jorge é um fervoroso devoto
de Nossa Senhora Imaculada
Conceição, a Virgem Maria.
Monsenhor Jorge é apaixonado por futebol e corintiano roxo.
É, também, exemplo de fé, simplicidade, humildade, disponibilidade, bondade, alegria e respeito à
dignidade da pessoa humana.
Enfim como pároco da Paróquia Imaculada Conceição cativou gerações e é uma figura

pública relevante para nossa cidade, pois nasceu em Capivari, mas
é cidadão piracicabano, título
oficialmente recebido da Câmara de Vereadores no ano de 1966.
“Como é bom ser bom”, este
é seu grande ensinamento, pois
seu coração é bom, e, sua profunda devoção a nossa Senhora
contagia a todos nós.
Monsenhor Jorge é homem
abençoado e um sacerdote que
sabe como ninguém transmitir
o evangelho com alegria e sabedoria. Rogo a Deus e à Virgem
Maria para que continuem abençoando e iluminando o seu ministério sacerdotal. E pela sua
vida, damos Graças a Deus!
———
Eliete Nunes, professora, enfermeira, advogada; foi Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de
Piracicaba de 2012 a
2020; autora do livro Biografia de uma Gestão.

Wilson Trindade pediu contribuições para evento

A arrecadação de brinquedos
no varejão do bairro Vila Fátima
acontecerá neste domingo (12), das
12h às 17h. Wilson João da Trindade, um dos organizadores do
evento, ocupou a tribuna nesta segunda-feira (6), durante a 50ª reunião ordinária, para pedir a ajuda
dos vereadores e da população
para arrecadação de alimentos
para o evento. “Nós estamos sem
um patrocínio oficial, sem Prefei-

tura, sem Ação Cultural, sem nada,
estamos entre amigos”, comentou.
“Já tenho mil salgados, já
ganhamos pipoca, bolachas, balas, a nossa preocupação maior é
dar refrigerante para a criançada”, disse Trindade, que convidou os vereadores a participarem
do evento "Natal sem fome e sem
sede". “Contribua do jeito que
vocês puderem, porque é uma realidade muito triste”, pediu.
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E DUCAÇÃO

Prefeitura estuda parceria
entre Fumep e Unicamp
Divulgação

E NSINO

Prova do Saresp será aplicada
aos alunos da rede municipal
Essa é a primeira vez que a prova será aplicada para todos os alunos do 5º ano
do Ensino Fundamental e 16 turmas de 2º e 3º ano que servirão de amostragem

Luciano presenteou reitor da Unicamp, Antonio
Meirelles, com um quadro da artista plástica Mel Pozzi

O prefeito Luciano Almeida
recebeu em seu gabinete, na última segunda-feira, 06/12, o reitor
da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Antonio José
de Almeida Meirelles. A reunião
teve como objetivo discutir uma
possível parceria, na área de Educação, entre a Fumep (Fundação
Municipal de Ensino) e a Unicamp.
O encontro contou ainda com a
presença do chefe de gabinete da
Unicamp, Paulo César Montagner, e de Renato Albuquerque
Ferreira, diretor da Fumep.
O prefeito destacou a estrutura de ensino da Fumep, propondo que ela poderia ser explorada na ministração de novos
cursos de extensão, com a chancela da Unicamp. Ao término da
reunião todos foram até o campus da Fumep e visitaram as instalações que hoje abrigam cursos
de nível superior, pós-graduação,

técnicos e profissionalizantes, distribuídos numa área de 25 mil m².
ANEXO DA UPA - O prefeito Luciano Almeida também
convidou o reitor da Unicamp
para conhecer a estrutura do
anexo da UPA Piracicamirim,
inaugurada no último mês de outubro. Meirelles se surpreendeu ao
saber que o método de construção
modular adotado pela atual Administração, mais rápido e eficiente, poderá servir, inclusive, de
molde para a construção de uma
unidade para atendimento oncológico do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo.
Na oportunidade, o prefeito
presenteou Meirelles com um quadro da artista plástica Mel Pozzi,
intitulado Cores de Piracicaba, que
estava em exposição da Galeria
Gabinete do Prefeito, espaço aberto para que os artistas de Piracicaba mostrem seus trabalhos.

I RACEMÁPOLIS

Campanha regulariza a
vacinação de 1020 pessoas
Divulgação

Números foram divulgados pelo Departamento de Vigilâncias em Saúde

A campanha Mega Vacinação, realizada nos dias 1, 2 e 3 de
dezembro, conseguiu aplicar
1020 doses de vacinas contra a
covid-19. A ação atendeu pessoas e busca da primeira, segunda
e terceira doses. Os números foram divulgados pelo Departamento de Vigilâncias em Saúde.
A ação ocorreu na Unidade de
Saúde Noé Franco de Campos
com horário das 8h às 20h.

Foram 12 horas ininterruptas
de vacinação para garantir a imunização da população. “Nosso balanço dessa ação é muito positivo,
pois, conseguimos atingir muitas
pessoas, inclusive aquelas que tinham dificuldades devido aos horários. Pensando nelas, ampliamos
esse atendimento até às 20h e estamos satisfeitos com o resultado”,
destaca a diretora de Vigilâncias em
Saúde, Vivian Graziela da Silva.

Na próxima quinta e sextafeira, dias 9 e 10, os alunos da
Rede Municipal de Ensino de Piracicaba farão a prova do Sistema de Avaliação de Rendimento
Escola do Estado de São Paulo
(Saresp). Essa é a primeira vez
que a prova será aplicada para
todos os alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental e 16 turmas
de 2º e 3º ano que servirão de
amostragem. A prova será aplicada em 45 escolas municipais de
ensino fundamental de Piracicaba, com exceção da Escola Municipal Nathalio Zanotta Sabino, em
Ibitiruna, e da Escola Municipal Alberto Thomazzi, no Parque São Jorge. Esses locais não possuem o mínimo de 18 alunos por turma, exigência para aplicação da prova.
O Saresp avalia domínio e habilidades básicas em língua portuguesa e matemática. Os dados dos
resultados são usados para avaliação do Índice de Desenvolvimento

da Educação do Estado de São
Paulo (Idesp), além de servir de
base para o cálculo do bônus por
mérito dos servidores do Estado.
“O Saresp é mais um dos instrumentos de avaliação, dentre
outras estratégias que utilizamos
para avaliar nossos alunos. Com
isso, passamos a ter um quadro
de estágio de aprendizados de
nossos alunos, o que nos permite
traçar as estratégias necessárias
para melhorar o desempenho escolar deles”, explicou o secretário
de Educação, Gabriel Ferrato.
A divulgação dos resultados
do Saresp está prevista para o início do ano letivo de 2022 e complementarão os dados de aprendizagem da rede já levantados.
A análise desses dados direcionará algumas ações nas escolas
em 2022 para a diminuição do déficit causado na pandemia e melhorar a aprendizagem dos alunos.
A prova terá três horas de

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo A cidade é Sua, utilizou tribuna da
Câmara para falar sobre mobilidade durante a 50ª reunião ordinária, realizada nesta segundafeira (6), já que, na semana passada, os vereadores aprovaram
requerimento para realizar uma
audiência pública para discutir
Mobilidade Urbana Sustentável.
"Não quis discutir o requerimento na semana passada, pois estava muito perto da morte do ciclista. Mas é aqui que devemos discutir as pautas antes que outros
morram por negligência e falta de
projetos", afirmou. Ela acrescentou
que pode parecer "burocrático ou
chover no molhado, mas essa pauta tem tudo a ver com planejamento urbano". "Todos aqui já ficaram
parados no trânsito algum dia.
Mobilidade não é só ciclovias. Mobilidade incentiva meios de transportes sustentáveis, seja, à pé, de
bike ou ônibus etc", explicou.
Sílvia acrescentou que é preciso pensar no conjunto da mobili-

dade. "Assim como o saneamento, a mobilidade está inserida no
Plano Diretor e interfere na vida
de todos os munícipes. Até 2022,
os municípios terão que revisar
seus planos de mobilidade locais.
É uma tendência, com o aumento do uso das bikes por saúde e
lazer, meio de transporte barato
e menos poluente, aliados ao preço do combustível e ao empobrecimento da população", disse.
Ela acrescentou que Piracicaba tem a lei 187 de 2006. "Praticamente nada foi feito de lá para cá.
Nesse sentido, em setembro fizemos
vários encontros sobre mobilidade
na Escola do Legislativo, com a
Esalq, Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes), Coletivo
Mais Ciclovias e vereadores. A mobilidade foi discutida de forma geral, a infraestrutura toda, rua,
corredor de ônibus, transporte público de qualidade, calçada, link
com turismo. Não é só ciclovia pensando no lazer, mas pensando na
mobilidade em geral", afirmou.

Todos alunos de 5º ano serão avaliados; será
feita amostragem com turmas de 2º e 3º anos

duração e para os alunos do 5º
ano serão 48 questões de múltipla escolha em língua portuguesa e matemática, e 24 questões de
ciências da natureza e redação.

Já para os alunos do 2º e 3º
anos serão 3h30 de prova com 4
questões dissertativas e 40 de
múltipla escolha, divididas em língua portuguesa e matemática.

“N OVAS V ICINAIS”

Estradas de Anhumas e Tanquinho serão beneficiadas com recursos
A Prefeitura de Piracicaba
será contemplada pelo Governo
do Estado de São Paulo com a recuperação funcional de 32,2 quilômetros da estrada Dr. Luiz Dias
Gonzaga (PIR 260), principal via
de acesso de Piracicaba ao bairro
de Anhumas, por meio de recursos provenientes do programa
estadual Novas Vicinais.
A recuperação foi autorizada
após pedido do deputado estadual Roberto Morais, que também solicitou a recuperação dos 2 quilômetros que ligam a rodovia SP 127
até a entrada do bairro de Tanquinho (PIR 021), já autorizada.
O anúncio foi feito pelo parlamentar à secretária de Agricultura e Abastecimento, Nancy
Thame, em reunião na tarde de
hoje, segunda-feira, 06/12, na
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento).

"No início da nossa gestão, a
Sema fez um levantamento de todas as vicinais do município, pontuando as mais urgentes de reformas, também atendendo as demandas que recebemos de moradores da
região. Ficamos muito felizes pela
conquista dessa recuperação, por
intermédio do deputado, o que mostra a importância em somar esforços
para conseguirmos mais avanços na
área rural de Piracicaba, que ainda
carece de muita infraestrutura”, afirma a secretária Nancy Thame.
“Nós sabemos que os prazos
estão apertados para buscar recursos, mas com esforço mútuo, entendo que vale a pena e temos
chance de trazer mais esses benefícios para a cidade”, destacou o deputado estadual Roberto Morais.
A previsão para início das
obras é a partir do primeiro
semestre de 2022.

Divulgação

Deputado Roberto Morais e secretária Nancy Thame em
reunião com técnicos da Sema e assessoria parlamentar

AÇÃO

A PLAUSOS

Semuttran sinaliza
unidades do Semae

Caterpillar será homenageada
pelos 45 anos de fundação

Divulgação

S IL
VIA M ORALES
ILVIA

Mobilidade incentiva transporte
sustentável, defende vereadora

Divulgação

Sinalização realizada na sede do Semae

Diversas unidades do Semae
– Serviço Municipal de Água e
Esgoto receberam sinalização em
uma ação conjunta com a Semuttran – Secretaria Municipal de
Trânsito e Transporte.A ação teve
início na segunda-feira, dia 06,
com demarcações de solo e fixação de sinalização vertical. A iniciativa partiu da diretoria da

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Semae,
suscitando a necessidade de pintura de sinalização de trânsito,
com o intuito de viabilizar um
ambiente de segurança e saúde
para os servidores das seguintes
unidades: Sede Administrativa,
Regional Paulicéia, Regional Santa Terezinha e Regional Centro.

"N ATAL S OLIDÁRIO"

Projeto social receberá homenagem
Os idealizadores do projeto
social “Campanha do Natal Solidário”, o casal Douglas e Vanessa Trevizan Stefanelli serão homenageados na Câmara com
moção de aplausos 259/2021, de
autoria do vereador Paulo Roberto de Campos (Podemos), pelos 10 anos de atividades no município. O texto foi aprovado na
noite desta segunda-feira (6),
durante a 50ª reunião ordinária.
O parlamentar argumenta

que no início foram arrecadados
100 brinquedos e doados a famílias carentes. “Na última campanha arrecadamos 700 brinquedos, além de produtos alimentícios como cachorro-quente, cuscuz, refrigerante, algodão
doce e sorvetes”. Além do Natal
Solidário, a mesma atitude também ocorre na Páscoa e no inverno, “quando acontece a entrega de sopa aos moradores de
rua”, justificou Paulo Campos.

A moção 261/21, do vereador
Laércio Trevisan Jr (PL), de aplausos à empresa “Caterpillar Brasil”
unidade Piracicaba, pelos 45 anos
de história e fundação, foi aprovada
durante a 50ª reunião ordinária,
realizada nesta segunda-feira (6).
A homenagem será entregue
ao atual presidente da empresa,
Odair Renosto. De acordo com a
propositura, "a Caterpillar conta
hoje com mais de 5 mil funcionários no país e a equipe do Brasil é
conhecida como sendo altamente engajada, apaixonada por responsabilidade social, meio ambiente e por fabricar produtos e serviços de alta qualidade para os
clientes do mundo inteiro".
No ano de 2021, a Caterpillar
foi reeleita pela quinta vez e pelo

quarto ano seguido a melhor para
trabalhar no Brasil na categoria
grande. "É a única empresa há 15
anos consecutivos entre as Top 10
do ranking do instituto internacional Great Place to Work", de
acordo com o texto da moção.
Ainda de acordo com o texto, o presidente da empresa no
Brasil, Odair Renosto, conclui
que, "a Caterpillar celebra os 45
anos da fábrica de Piracicaba
mantendo o foco diário na execução da estratégia corporativa
de crescimento, mesmo diante do
atual ambiente desafiador e dinâmico, à medida que continuamos investindo em serviços, expandindo nossas ofertas e melhorando a excelência operacional em
prol do sucesso dos clientes".

A VENIDA

Carlos Botelho será parcialmente
fechada entre os dias 8 e 11/12
A Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran) fechará parcialmente a avenida Carlos Botelho, próximo ao número
372, entre os dias 8 e 11/12, das
19h às 22h. O fechamento parcial
acontecerá para a realização da
Vila de Natal da Sicoob Cocre.
O evento faz parte do projeto
Luz & Arte, que segue até 23/12 e é
realizado pela Prefeitura e Acipi
(Associação Comercial e Industrial
de Piracicaba), com o objetivo de
oferecer atrações culturais gratuitas à população, incentivar o turismo no município e fomentar as vendas de Natal do comércio local.
De acordo com orientações
do Departamento de Trânsito

da Semuttran, os motoristas
que se dirigirem no sentido
Esalq-Centro e quiserem evitar
esse trecho, deverão entrar à direita na rua Dr. Paulo Pinto, seguir à esquerda pela avenida
Duque de Caxias e retornar para
a avenida Carlos Botelho pela rua
Fernando Febeliano da Costa.
E os veículos que se deslocarem no sentido Centro-Esalq, o desvio será à esquerda pela rua Dr.
João Sampaio, depois à direita pela
avenida Suíça e à direita novamente na rua Dona Eugênia para acessar a avenida Carlos Botelho.
Os desvios estarão devidamente
sinalizados e contarão com apoio dos
agentes de trânsito da Semuttran,
para orientação dos motoristas.
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A NDRÉ B ANDEIRA

Em requerimento, vereador cobra
área para ciclismo de competição
O vereador André Bandeira (PSDB) apresentou o requerimento 1059/2021 para cobrar
informações do Executivo sobre
a construção de uma APCC
(Área de Proteção ao Ciclismo
de Competição) em Piracicaba.
A propositura foi aprovada na
noite desta segunda-feira (6),
durante a 50ª reunião ordinária da Câmara, e reforça solicitação já encaminhada pelo parlamentar na indicação 3570/2021.
“Em setembro apresentei a
indicação solicitando a criação
de áreas de proteção ao ciclista
de competição nas vias públicas
do município”, recorda, ao salientar que o ciclismo é um dos esportes mais conhecidos em todo
o mundo. O objetivo, argumenta
Bandeira, é dar um espaço de
treinamento da modalidade.
“É necessário dar aos ciclistas
de competição especial atenção e reconhecimento”, destaca. “Convém
destacar que essa atividade não
dispõe de espaços para prática,
ao contrário de outras modalidades esportivas”, acrescentou.

Ainda que destinada a atletas amadores, o espaço para treinamento necessita de regulamentação especial, tendo em vista que os atletas não podem utilizar das ciclovias ou calçadas,
onde as velocidades atingem não
raramente marcas acima de 50
quilômetros por hora, incompatíveis com estas vias públicas.
O parlamentar recorda
que, em novembro, a Semuttran
(Secretaria de Mobilidade,
Trânsito e Transportes) respondeu que, em virtude de se
tratar de atividade esportiva,
a pasta sugeria que a indicação fosse reenviada à Selam (Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras), o
que justifica um novo pedido encaminhado por André Bandeira,
agora aprovado em plenário.
No requerimento, ele pergunta se é possível a criação de
uma APCC e, caso a resposta seja
afirmativa, em qual região seria e,
em caso negativo, por qual motivo. “A Selam já realizou algum estudo neste sentido”, questiona.

M ERENDA

Município não renovará convênio
com Estado por falta de repasse
Estado ampliou o número de escolas em tempo integral, mas não
aumentou proporcionalmente o repasse para cobrir os custos da merenda
A Secretaria Municipal de
Educação (SME) não vai renovar o
convênio com o Governo do Estado para o Programa de Alimentação, que fornece merenda às escolas estaduais. De acordo com a
SME, com a ampliação das escolas
estaduais em período integral para
o próximo ano, ocorreu aumento
expressivo no valor do serviço, sem
o Estado aumentar o repasse na
mesma proporção. A renovação
causaria déficit anual de R$ 40
milhões a ser coberto pelo município, valor que não está previsto no
Orçamento de 2022. A Prefeitura
continuará a atender o Programa
até o fim do ano letivo de 2021 e já
informou o Estado sobre a decisão.
Segundo informou a SME,
técnicos da secretaria municipal tiveram reunião com representantes

da Secretaria de Estado de Educação e da Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba em 22/11, na
sede em São Paulo, para tentar
obter esse valor de R$ 40 milhões
do Estado, informando que o
município não tem capacidade orçamentária para cobrir o déficit.
“Desde meados de novembro estamos negociando. Nessa
reunião a decisão foi de que o
Estado não repassaria nada
além de R$ 25 milhões, ou seja,
não cobriria o déficit, que ficaria para o município, que não
consegue cobrir sozinho essa
diferença”, afirma o secretário
de Educação, Gabriel Ferrato.
Segundo anúncio do Governo do Estado em julho, mais 15
escolas estaduais de Piracicaba
foram incluídas no Programa de

Ensino Integral (PEI) a partir do
ano letivo de 2022. De acordo com
o site do Governo do Estado, 37
escolas, além dessas 15, já oferecem ensino em tempo integral.
Ferrato lembra que o déficit financeiro do Programa de Alimentação somente não apareceu nos
anos de 2020 e 2021 porque as
escolas não estavam funcionando
plenamente devido à pandemia.
Dados da SME apontam que,
com a entrada de um número expressivo de escolas estaduais de
Piracicaba em período integral no
próximo ano, o edital de licitação
para 2022 foi alterado completamente, elevando o valor estimado
da nova licitação para R$ 89 milhões, dos quais cerca de R$ 65
milhões seriam somente para
atender as 62 unidades estadu-

ais (59 escolas e três Etecs). Desses, aproximadamente R$ 25
milhões seriam repassados pela
Secretaria de Estado da Educação ao município, resultando em
um déficit de R$ 40 milhões.
NOVA LICITAÇÃO - A ampliação das escolas estaduais em
período integral para 2022 também
fez com que a Prefeitura tivesse que
cancelar o Pregão Eletrônico 615/
2020. As novas instituições não
estavam previstas no certame como
em período integral. Dessa forma,
o acréscimo quantitativo ultrapassaria os 25% de aditamento permitidos por lei. Após o cancelamento
do convênio com o Estado, a Secretaria Municipal de Educação
trabalha na preparação de um
novo edital só para as escolas da
Rede Municipal de Ensino.
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EDIÇÃO ESPECIAL SOBRE O EVENTO DE
ENTREGA DO PRÊMIO PIRARAZZI DE CULTURA
Credito fotográfico Aristeu Victor e Rodrigo Bottene

F

inalmente foi realizado
o evento de entrega do
Prêmio Pirarazzi de cultura aos melhores de 2019,
que devido a pandemia foi
adiado. Uma noite de premiações, homenagens e
atrações artísticas. Um
grande numero de convidados compareceram ao
evento que participaram
com aplausos e muito entusiasmo. Os apresentadores conduziram o evento com maestria tornando
o evento harmonioso e digno de uma entrega de Oscar. A organização pensou em
cada detalhe para que tudo
ocorresse de acordo com
o que foi planejado. No final do evento todos foram
surpreendidos pela entrada
triunfal do personagem Fiofhó de Belém que fez seu
show a parte.

Inspirado no peixe que simboliza a cidade de Piracicaba

Premiadas Aninha Barros e Pa Moreno cantoras

Homenageada primeira edição Carmelina
Toledo de Piza contadora de historias

Premiado Airan Prada - Projeto cultural Arte no largo

Homenageada Camila Coutier Miss mirim São Paulo

Premiado Casa Hip hop instituição cultural Diego Barbieri

Premiado Evair Sousa contador de historias

Premiado Douglas Neves RAS
cantor

Premiado Elis Justi radialista

Premiado Barbosa Neto apresentador

Premiado Felipe Nunes ator

Premiada Lari Mori DJ

Premiada Rafaela Arthuso atriz

Premiado Leo Bueno da Dupla sertaneja Leo
Bueno e Julio Cesar

Premiado Tiago Rochetto fotografo

Premiado Marcos Godoy apresentador - Deia Camargo representando

Atração Aninha Barros cantando musica do ano

Atração artistica Evinha do Forró e os veteranos de Pira

Atração drag queen Labelly Askovitty

Performance Fiofhó

Performance Fiofhó de Belém e Renata Polly

Tributo a dj Rick

Premiados Márcio Felicio e Fernanda Ferreira coreográfos

Premiado Lucas Lopes Mamma mia espetáculo

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar
informações culturais para todos os públicos, promovendo
visibilidade a classe artística de Piracicaba e região, fomentando a
produção da cultura local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia
impressa, rádio, TV, redes sociais e plataformas digitais,
conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela
qualidade, responsabilidade e credibilidade do seu conteúdo.
Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e
produtor cultural Elson de Belém no ano de 2014 na
cidade de Piracicaba SP.
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Renata Polly

Elisabete Bortolin e Carmen Pilotto

Sandra Andreotti

Marcio Felicio e família

Atores e atrizes

Jecino Silva e Fábio Pinto

Acacio Godoy e esposa

Viviane Rigo

Equipe Cross model e Cirilo Brancaleone

Renata Polly e Fiofhó

Tiago Ribeiro, Douglas Ambrosano e amigo

Thiago Ribeiro, Elisabete Bortolin, Adolpho Queiroz e Evaldo Vicente

Jhoão Scarpa, Elson de Belém, Maria Trevisan e Barbosa Neto

Nathalia do Canal de Piracicaba

Dennis Moraes e Maira Scanvacini

Igor Viana (filho Elson) e Fiofhó

Evaldo Vicente e Fiofhó de Belém

Plateia animada - Um grande numero de convidados compareceu ao
evento entre artistas, familiares dos premiados e publico em geral.

Apresentadores Danilo Telles e Mariana Meneghinni

Zuleide Oliveira

INTRODUTÓRIO
Olá beldades, personalidades e celebridades
A edição desta semana é especial ao evento de entrega do
Prêmio Pirarazzi de Cultura.
Uma semana de muitos corações fraternos
#espalhepaz
Edição 132dezembro/2021 Piracicaba SP

Elson de Belém
Ator, produtor, apresentador e colunista cultural
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Evento discute papel
masculino no combate à
violência contra mulheres
Roda integrou as atividades dos "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência
contra as Mulheres", evento instituído em Piracicaba pelo DL 14/2017

O gabinete da vereadora Silvia Morales (PV), do mandato
coletivo ‘A Cidade É Sua’, em
ação conjunta com a vereadora
Rai de Almeida (PT) e também
com a unidade do Sesc Piracicaba, realizaram, nesta segundafeira (6), uma roda de conversa
masculina sobre o tema “O papel
do homem no enfrentamento da
violência contra a mulher”.
O evento foi direcionado a
todos os servidores e demais colaboradores homens da Casa, em
alusão ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim
da Violência contra as Mulheres,
celebrado em pelo menos 55 países, sempre no dia 6 de dezembro. No Brasil, a data foi oficializada por meio da Lei nº 11.489,
em 20 de junho de 2007.
Além disso, a roda de conversa também integrou as atividades dos "16 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência contra as
Mulheres", da Câmara, evento instituído em Piracicaba pelo decreto
legislativo 14/2017, de autoria da
então vereadora Nancy Thame.
Para mediar a conversa,
esteve Jhoão Scarpa, membro
do mandato coletivo e, como facilitador, o psicólogo André
Luiz D’Onório Caes. Iuri Botão
foi o representante do Sesc.
Também participou o vereador
Gustavo Pompeo (Avante).
A proposta do encontro foi
trazer uma reflexão do que é “ser
homem” dentro da sociedade,
tendo como pano de fundo os
dados alarmantes de feminicídio
e violências de gênero cometidos
contra o sexo feminino.
De acordo com o psicólogo, a
violência não é um fenômeno especifico para os homens. “Na socie-

dade temos violências que consideramos aceitas, em que tendemos
a relativizar e essa mesma sociedade ensina que a violência faz parte
do caráter masculino”, disse.
André Luiz D’Onório propôs
uma intervenção onde os homens
presentes escrevessem um relato
pessoal de algum momento em que
presenciaram algum tipo de violência de gênero, para que depois
pudessem compartilhar com os
demais presentes na roda.
Pompeo disse que conheceu
a violência contra mulher logo
ao nascer. De acordo com ele, os
relatos que recebeu de sua mãe e
das demais mulheres da família, contam que o médico responsável por trazê-lo ao mundo desacreditou da sua capacidade de
sobreviver à cesariana, se recusando a realizar o parto. Hoje a
prática é reconhecida como violência obstétrica. “Um outro médico que viu a situação, se sensibilizou e conversou com a equipe
e só aí fizeram o parto”.
Para o vereador, discurtir o
tema é muito importante. “A minha família é muito grande e assisti muito dessa violência. Lembro que na casa da minha avó
acontecia muito de aparecer o
pessoal do Conselho da Família, mas eles sempre diziam que
as coisas iriam mudar, o que
não era verdade”, relatou.
“Eu reflito muito sobre o
tema, sobre a natureza humana.
Me pergunto como a violência
pode ser praticada em nome do
amor, em nome do carinho, em
nome da proteção. Eu também reflito sobre qual direito eu tenho
que fazer mal a alguém, se alguém tem o direito de fazer mal a
mim”, refletiu o parlamentar.

T ÍTULO

Guilherme Leite

Encontro integrou as atividades dos "16 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência contra as Mulheres", da Câmara

O participante Alexandre
Bragion destacou que a figura do
agressor nem sempre é de alguém
com perfil violento e que muitas
vezes essa figura tende a ser carinhosa. “Eu queria trazer o outro
lado e dizer que nenhuma desgraça acontece por motivo único
e, se tratando de humanidade,
acho que isso também cabe. No
tribunal do júri onde participei,
de cada 10 crimes, nove eram
contra a mulher. Muitas vezes
esses crimes não tinham um perfil violentos, de homens violentos e só vai para o tribunal do
júri, crimes contra a vida”.
Para o também participante do
encontro, Robson Job, trata-se de
um problema cultural que precisa
ser enfrentando. “Eu sou nascido
e criado na Zona Leste de São Paulo em conjunto habitacional chamado COHAB (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo) da CDHU (Companhia de De-

senvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), onde
as pessoas conquistavam sua casa
própria por parcelas de 25 reais. E
qual era cultura daquele ambiente? Tráfico, droga, prostituição e
assassinato pelo simples fato de
você não dividir mesma ideia que
o outro. E como a gente muda a
cultura? Promovendo encontros
como esse. É aqui que a gente então promove a mudança de uma
cultura e isso leva tudo, leva determinação, vontade dos agentes
daquela sociedade”, enfatizou.
De acordo com o psicólogo
André Luiz D’Onório, refletir sobre violência deve ser exercício diário. “A violência muitas vezes é um
ritual de passagem para a masculinidade, como se o ato de apanhar
desse ao homem o título de homem. Isso que a gente fez hoje é
algo que precisa ser feito todo dia,
é algo que só tem sentido quando a
gente leva pro dia a dia”, pontuou.

T HIAGO R IBEIRO

Roberto Cabrini irá receber Membro da CPI do Semae repercute
“Piracicabanus Praeclarus” diligências em estações de tratamento
O projeto de decreto legislativo 54/2021, que concede o Título de “Piracicabanus Praeclarus”
ao jornalista Francisco Roberto
Cabrini, natural do município de
Piracicaba, foi aprovado durante
a 50ª reunião ordinária de 2021,
nesta segunda-feira (6). A autoria da homenagem é do vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL).
Francisco Roberto Cabrini
nasceu em Piracicaba no dia 03
de outubro de 1960 e ingressou
na profissão aos 16 anos de idade, atuando em uma rádio e em
um jornal de Piracicaba. Aos 17
anos, foi contratado pela TV Globo, tornando-se o mais jovem repórter do telejornalismo de rede
da história do Brasil. Com 22
anos, tornou-se o mais jovem correspondente do país, atuando no
escritório da TV Globo em Nova

Iorque, ao lado de Hélio Costa,
Paulo Francis e Lucas Mendes.
Roberto Cabrini cobriu seis
conflitos internacionais, participou de cinco Olimpíadas e cinco
Copas do Mundo. Foi correspondente por oito anos, quatro deles em Londres e quatro em
Nova York - além de realizar coberturas em mais de 60 países.
Para o vereador Trevisan
Jr., a homenagem prestada ao
jornalista Roberto Cabrini é justa já que é por ser um jornalista
de televisão, especializado em jornalismo investigativo de grandes
e relevantes coberturas nacionais e internacionais que ganhou
os principais prêmios nacionais
como repórter investigativo e cobriu seis guerras, e com um extenso e valioso currículo, com
mais de 40 anos de profissão.

Membro da CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) que
apura possíveis irregularidades no
Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto), o vereador Thiago Ribeiro (PSC) repercutiu as fiscalizações feitas pelos três integrantes do colegiado às estações de tratamento Bela Vista, no último dia
17, e Capim Fino, no dia 22.
O parlamentar relatou que,
na Bela Vista, houve a tentativa
de impedir a entrada dele, da
presidente da CPI, Rai de Almeida (PT), e do relator, Anilton
Rissato (Patriota). Já a visita à
Capim Fino, iniciada às 6h da
manhã de 22 de novembro, constatou um derramamento de esgoto in natura dentro da estação e no terreno ao lado.
"Uma coisa que chamou
muito a nossa atenção: o Semae

não foi notificado e a Cetesb
também não. Eles deveriam ter
sido notificados e isso não aconteceu", observou o vereador. Em
aparte, Rai apontou que "o pior
de tudo é que tivemos a informação de que esse tipo de acidente tem
acontecido de forma muito recorrente", enquanto Anilton acrescentou que "o que causa estranheza é que falam que já foi solucionado o problema, mas não vão
até o local verificar o problema".
Ao ocupar a tribuna, durante a 50ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (6), Thiago Ribeiro também falou das homenagens que prestou ao Corpo de
Bombeiros, à Oji Papéis, à rede
de farmácias Drogal e ao Instituto José Cançado. "É importante reconhecer grandes parceiros
em nosso município", comentou.

"No mínimo desrespeitoso", diz
vereador sobre prefeito em live
O vereador Pedro Kawai
(PSDB), ao discursar na condição
de líder na noite desta segundafeira (6), durante a 50ª reunião
ordinária de 2021, criticou o posicionamento do prefeito em uma
recente transmissão ao vivo pelas
redes sociais em que, segundo o
Kawai, ele anunciou que vetará
os projetos de lei 153/21 e 154/21,
recentemente aprovados pela Câmara Municipal de Piracicaba e
que estabelecem, respectivamente, a manutenção de gratificações
para servidores da educação afastados, dentre outras situações,
em casos de pandemia, e a manutenção da assiduidade para
profissionais de saúde igualmente afastados de suas funções por
calamidade pública ou pandemia.
"Quero aqui considerar que
foi uma fala infeliz. Eu até entendo as defesas de que não tem recursos, que não pode pagar (...) É
triste ouvir isso do chefe do Executivo do nosso município. É sinal de que quem não respeita o
olhar para o servidor e para a população de nossa cidade é o senhor, senhor prefeito. Me desculpe, mas o senhor foi, no mínimo,
desrespeitoso", disse Kawai.
O vereador também disse que,
durante a live, Luciano Almeida
(DEM), ao falar sobre a questão do
remanejamento de recursos do orçamento para serem empregados
no tratamento de pessoas com
Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), foi "no mínimo infeliz".

"Ele [prefeito] falar que alguns
vereadores não tiveram a hombridade de pensar na população, ele
tremendamente faltou com respeito a essa Casa. Falar que não tivemos hombridade, que não pensamos na população, que pensamos
em diminuir o atendimento, é no
mínimo desrespeitoso, para não
querer tumultuar a conversa. Então, senhor prefeito, mais respeito,
por favor. Apesar de o senhor, nas
suas lives, não se prezar pelo respeito nem com a população, já que
chama alguns bairros de fim do
mundo, então, o senhor, por favor, pelo menos escreva um texto
para ler durante as suas lives e
não fale no improviso e incorra
nesses erros", disse Pedro Kawai.
Por fim, o parlamentar também falou sobre um suposto
rompimento de convênio entre a
prefeitura e o Estado de São Paulo para o fornecimento de merenda nas escolas estaduais de
Piracicaba: "essa questão da quebra [do contrato] da merenda
tem que ser muito bem vista por
nós, vereadores. São 40 anos de
história de parceria entre município e Estado, 40 anos. Os alunos que estão sendo atendidos
nas escolas estaduais são piracicabanos! São 58 escolas estaduais e 2 ETECs; são 30 mil alunos,
24 em tempo integral. Se existe
fumaça, vamos apagar antes de
virar fogo. Espero que essa notícia seja somente uma notícia e
não seja realidade", concluiu Kawai.

T RÂNSITO

Vereador comenta serviços
realizados pela Semuttran
O vereador Adilsa Vieira
Marques (Cidadania), o Paraná,
subiu na tribuna nesta segunda-feira (6), durante a 50ª reunião ordinária, para destacar o
atendimento por parte de secretarias municipais da cidade a
pedidos por ele feitos. O parlamentar apresentou fotos e comentou sobre serviços realizados
em vias públicas de Piracicaba
durante os 10 minutos regimentais em que ocupou a tribuna.
Paraná citou como exemplo
a instalação de uma rotatória na
avenida Luciano Guidotti. “Pedi
em 2017, 2018, e o antigo secretário nunca viu, mas a Jane [se-

cretária da Semuttran - Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transporte] nos atendeu, e a rotatória está servindo
muito bem a população”, relatou.
O parlamentar ainda comentou sobre a instalação de
guard rails na avenida Conchas,
no bairro Jardim Vitória. “Fomos atendidos e melhorou muito para os pedestres”, disse Paraná. O vereador também falou
sobre outros serviços, como a reforma do terminal do bairro São
Jorge, a limpeza e manutenção de
praça no bairro Volta Grande, a
poda de árvores na avenida Edna
Rontani Bassete e outros.
Divulgação

PRESENTE
Paulo Soares, presidente
do Caphiv, comemorou seu
aniversário recentemente e
nesta semana ganhou
mais um presente: a residente mais antiga da casa,
Ruth do Caphiv, o presenteou com uma caneca per-

sonalizada pela @canecaria_019 do amigo Cris De
Lima. Se não bastasse o
carinho e a atenção, o presente ainda tem um grande diferencial: está personalizado com o retrato de
sua mãe Cleonice Soares.

A Tribuna Piracicabana
A15

Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021

SEMUTTRAN

L EGISLA
TIV
O
EGISLATIV
TIVO

Pictogramas implantados
em mais quatro pontos

Transporte público e a gestão da
Câmara são destaques na tribuna
Fabrice Desmonts

Receberam o novo dispositivo as avenidas Professor Alberto Vollet Sachs, avenida
Armando de Salles Oliveira, e as ruas Alberto Ramos e Tupã, no bairro Itapuã
A Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran) implantou, no fim de semana, novos pictogramas, dispositivo de
indicação de velocidade, em mais
quatro pontos da cidade. Receberam o novo dispositivo as avenidas Professor Alberto Vollet
Sachs, próximo ao Terminal do
Piracicamirim, avenida Armando de Salles Oliveira, perto do
Terminal Rodoviário Intermunicipal (Rodoviária) e as ruas Alberto Ramos e Tupã, ao lado da
Escola Municipal Maria de Lourdes Viccino, bairro Itapuã.
A primeira via a receber o
novo dispositivo foi a avenida Armando de Salles Oliveira, no trecho entre as ruas Treze de Maio e
Voluntários de Piracicaba, no dia
25/11. “A avenida Armando Salles de Oliveira concentra enorme
volume de pedestres que praticam a travessia em vários pontos, principalmente em razão do
cruzamento com as principais vias
de acesso à área central e aos terminais de ônibus urbano e rodo-

viário", explica a secretária da Semuttran, Jane Franco de Oliveira.
O pictograma instalado no
asfalto das vias indica um limite de velocidade de 50 km/
h nas avenidas e 30km/h nas
ruas, em frente a escolas.
O objetivo com o novo dispositivo é melhorar a segurança
e reforçar ainda mais a velocidade permitida na via. Os pictogramas foram implantados em
vias onde há grande circulação
de pedestres, seguindo cronograma elaborado pela Semuttran.
O projeto foi organizado pela
equipe técnica do Departamento
de Engenharia de Tráfego da Semuttran, segue a legislação do
Código de Trânsito Brasileiro e faz
parte de uma série de outras ações
e projetos já realizados pela secretaria, tais como Linhas de Redução de Velocidade (LRV), campanhas sobre segurança de trânsito; fiscalização dos condutores
realizada pelos agentes de trânsito, reforço de sinalização horizontal e vertical e revitalização de faixas de pedestres, em ruas e aveni-

Divulgação

José Edvaldo Brito foi um dos oradores populares na noite
desta segunda-feira (6) durante a 50ª reunião ordinária

Na av. Armando de Salles Oliveira, perto da Rodoviária, foi implantado

das de diversos bairros da cidade,
para maior segurança tanto de
motoristas como dos pedestres.
Ainda segundo Jane Franco
de Oliveira, a sinalização é mais
um importante dispositivo de segurança, visando induzir os condutores a respeitarem os limites
de velocidade na via pública, tra-

zendo, assim, mais segurança
para veículos e, principalmente,
pedestres que por ela circulam.
Segundo Ricardo Piton, responsável pelo setor de Educação e
Segurança no Trânsito da Semutran, o dispositivo melhora a percepção do motorista quanto ao respeito à velocidade máxima das vias.

A melhoria do transporte público do município foi um dos assuntos abordados pelo orador popular José Edvaldo Brito, na noite
desta segunda-feira (6) durante a
50ª reunião ordinária. Brito disse
que a população sofre há muito
tempo com a falta de coletivos, além
de muito deles serem “velhos”, “parando”. A Prefeitura prepara uma
licitação para a contratação de
uma nova empresa que substituirá a Tupi (Transporte Urbano Piracicaba), que poderá permanecer
caso seja a vencedora no certame.

Durante a sua fala, destacou o trabalho atual da Câmara Municipal de Piracicaba
(SP) na defesa da população e
do patrimônio público. “Essa
legislatura vai ficar na história, pois o trabalho de vocês
tem sido diferente do que era
antes. Antes 22 vereadores
eram da base, e hoje é diferente. Aqui já saíram 2 CPIs (Comissões Parlamentares de Inquéritos) que há anos não saiam, a
da merenda e do Sema (Serviço
Municipal de Água e Esgoto”.
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Empresa esclarece a diferença de
resultados em medidores de glicose

Prefeito Luciano participa da
sessão solene de formatura
Divulgação

Os vereadores André Bandeira e Pedro Kawai reuniram-se com representantes da Saúde
e da empresa OK Biotech, vencedora da licitação para o fornecimento dos glicosímetros
Após denúncias de discrepância nos resultados na medição nos
aparelhos fornecidos pela prefeitura para monitorar os níveis de glicose no sangue (glicemia) em pacientes diabéticos, os vereadores
André Bandeira e Pedro Kawai
(ambos do PSDB) reuniram-se,
na manhã desta terça-feira (7),
com representantes da Secretaria da Saúde e da empresa OK
Biotech, vencedora da licitação
para o fornecimento dos glicosímetros (monitores de glicemia).
“Uma leitura errada pode trazer problemas para a saúde do paciente, complicações até graves. A
reunião foi convocada para a gente poder ter um posicionamento
tanto da farmácia quanto da empresa”, disse Pedro Kawai.
A diretora do Departamento
de Assistência Farmacêutica da
Secretaria da Saúde, Ana Raquel
Passari Faggin de Castro, explicou aos vereadores como funciona o processo licitatório de compras das tiras (os aparelhos são
fornecidos em comodato) e todo
o protocolo utilizado para atender as quase cinco mil pessoas
com diabetes em Piracicaba.
Segundo ela, quando começaram os relatos de algumas diferenças nas aferições, o departamento
entrou imediatamente em contato
com a OK Biotech para verificar o
que estava acontecendo e a empresa fez um treinamento com os farmacêuticos da Saúde e recolheu al-

guns aparelhos que os pacientes
relataram estar apresentando problemas. “A gente quer realmente
prestar contas desse serviço fornecido para a população. Queremos
dar esse suporte técnico, esse amparo, de que esse produto realmente
tem uma boa qualidade para os
pacientes usarem”, afirmou.
Vinicius Dean Porto Mundin,
farmacêutico responsável pelo Departamento de Assuntos Regulatórios da empresa que fornece os
medidores e as fitas para a prefeitura, afirmou que o “aparelho está
apto para ser utilizado”. Ele apresentou aos vereadores documentos que comprovam que a OK Biotech possui todas as certificações
da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O farmacêutico
relatou que foram disponibilizadas
seis mil unidades de monitores e três
milhões de tiras e até o momento
chegaram 24 queixas-técnicas. "Das
24 queixas, 8 monitores estavam
danificados 'por razão de terceiros
ou outros' e foram substituídos, e
dos 16 que voltaram para análise,
todos eles passaram nos testes e foram laudados", declarou.
O responsável pelo Departamento de Assuntos Regulatórios da
OK Biotech afirmou que o motivo
do “desvio” nos resultados na medição pode ser por erro na parte da
coleta capilar (medição pelo glicosímetro) e excesso de álcool na mão
ou falta de higienização da mesma. “Pode ser que por algum moti-

Davi Negri

O diretor acadêmico Marcos Joel (centro) discursa
observado pela coordenadora do Ensino Médio,
Viviane Moretti e pelo prefeito Luciano Almeida

Representantes da OK Biotech se reuniram
com os vereadores André Bandeira e Pedro Kawai

vo as tiram podem ser danificadas
no armazenamento, ou seja, são
muitas variáveis que a gente consegue ver nesses casos”, disse. Ele
fez questão de frisar que todos os
monitores de glicemia coletados
pela empresa são imediatamente
substituídos pela prefeitura.
A consultora técnica e supervisora do SAC Qualidade da OK
Biotech, Maria Alice de Oliveira,
explicou que pode acontecer um
“intervalo de variação” que é preconizado pelo ISO 15.197 de 2013.
"Os testes de glicemia capilar devem ser comparados com o teste
de laboratório e pode ter uma diferença de 15% se a taxa de glicemia for maior que 100 mg/dL e
de 15 mg/dL em resultados menores de 100 mg/dL", disse.

Para o vereador Pedro Kawai, a reunião foi “muito positiva” porque trouxe muitas informações de funcionamento, além
de números e a explicação de
como são feitas as testagens para
as comparações e como são feitos
o acompanhamento dos aparelhos que receberam a reclamação.
Ao final da reunião, André
Bandeira declarou que vai voltar a
conversar com grupo de diabéticos
da cidade que fez as denúncias.
“Vamos passar para eles essas informações que a gente recebeu
aqui, dialogar e se ainda persistir a
dificuldade, nós vamos juntar as
duas partes para que finalmente se
chegue num consenso. Mas creio
que as dúvidas que a gente tinha
foram eliminadas”, afirmou.

T RIBUNA

Mãe de adolescente com deficiência pede suporte no transporte público
Daniela Aparecida Franco,
mãe de Bruno – pessoa com deficiência – subiu na tribuna da Câmara Municipal para pedir suporte
para a locomoção de pessoas com
deficiência até o tratamento. “Não
tenho condições de cuidar dele e
dar tudo o que ele precisa, mas entra o Estado e o Município para nos
ajudar”, disse durante a 50ª reunião ordinária da Câmara, nesta
segunda-feira (6). Daniela destacou que o município precisa olhar
para as mães solteiras e de baixa
renda que não conseguem manter
um trabalho remunerado porque
se dedicam sozinhas aos cuidados
de seus filhos com deficiência.
Daniela relatou que precisa
acompanhar seu filho de 15 anos
até o tratamento utilizando-se do
transporte público. “Eu sofri muito com o Bruno”, disse ao se referir
ao período em que seu filho ficou
internado no hospital. Daniela

também comentou sobre o serviço de transporte especial e defendeu a necessidade de expandi-lo
para outros tipos de deficiência.
“É bacana quem fez o Elevar, mas
só para cadeirante, e as outras
deficiências, não há necessidade?”, questionou. “Todas as crianças têm que estar na inclusão,
para todas as deficiências tem que
ter o transporte”, defendeu.
Em aparte, o vereador Fabricio Polezi (Patriota) apontou para
a necessidade de união de esforços
na própria família para uma ação
em conjunto nos cuidados dos filhos com deficiência. “Se ficar só
nas costas da mãe fica muito pesado, eu entendo que é uma soma
de fatores”, disse. Daniela lembrou que muitas famílias não apresentam essa condição. “Nem todas
as casas tem esse conjunto, nem
abraço da família, nem do Estado,
nem de ninguém”, comentou.

Fabrice Desmonts

Ele também abordou a questão dos autistas. "O prefeito disse, em uma transmissão pela internet, que eu fiz emenda para
construir prédio e não é isso que
a emenda fala. Basta entrar em
contato com o meu gabinete. Essa
emenda não é para construir, mas
para ajudar as pessoas com autismo. O prefeito pode falar que
está errada a emenda, mas ele não
fala que está ruim, pois ele vai dar
R$ 8 milhões ao invés de R$ 4
milhões, mas falar que está errada, nunca na vida. Esse vereador
nunca faria emendas para prejudicar as entidades", afirmou.
Em aparte, o vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio Fala
Pira (PL), também comentou
sobre as ações do Executivo.
"Nessa Casa, parece que quando é interesse do Executivo
colocar, criar impostos, pedem
para votar. Quando é para a população, eles pedem para não
votar. A população só perde.
Quem tem filho autista em casa
sabe da dificuldade. Estamos
com falta de especialistas, está
um caos a cidade", afirmou.

N ÚCLEO

PL aprova alteração de nome
em ruas do Jardim Glória
A Câmara aprovou em segunda discussão na noite desta
segunda-feira (6), durante a 50ª
reunião ordinária de 2021, o projeto de lei 201/2021, que denomina de "Guilherme Aparecido Sanchez Martins”, Cidadão Prestante, a Rua 01A e seu prolongamento, a Rua 02A, do loteamento Núcleo Regularizado Jardim
Glória, no bairro Vila Cristina.
De autoria do vereador
Paulo Campos (Podemos), a
propositura destaca em sua justificativa a trajetória do homenageado, nascido em Campinas
em 15 de agosto de 1950, e que
foi "um esposo exemplar" que,
junto com Lázara, teve cinco fi-

lhos: Anderson, Jeferson, Adriana, Emerson, Tania já falecida.
A propositura lembra, ainda, que
Guilherme Aparecido Sanchez
Martins "teve sete netos adoráveis:
Laís, Larissa, Nicolas, Brayan,
Luciano, Dafne e Dayane".
A propositura também traz
que Guilherme trabalhou na
construção civil, como mestre de
obras, e lembra que ele "era muito simples e humilde", e que "gostava muito de pescar e passear
em chácaras". O texto também
lembra que, em1993, conheceu a
Sra. Elisabete Aparecida de Giacomo Martins, como quem permaneceu junto por mais de 20 anos,
"construindo uma linda união".

Emendas garantem
recursos para cidade
Daniela Aparecida Franco durante sua fala na tribuna na segunda (6)

Vereador critica possível veto a PL retira salário-maternidade
projeto que beneficia servidores de benefício pago pelo Ipasp

O vereador Zezinho Pereira (DEM) utilizou a tribuna da
Câmara para demonstrar sua
indignação quanto ao possível
veto do Executivo ao projeto de
lei 154/2021, aprovado pelos vereadores, que trata da preservação do abono-desempenho
aos servidores, de modo que
não gerem prejuízo à remuneração as ausências justificadas
por atestados médicos durante
a vigência de decreto de calamidade pública, em razão de pandemia, em que o funcionário for
afastado por contaminação.
"Esses servidores colocaram sua vida em risco e é inadmissível cercear esse direito.
Conte com o voto desse vereador, vou votar a favor do funcionalismo. Muitas pessoas não
teriam coragem de ficar na linha de frente da Covid-19. Então, acho que essa questão do
veto, o prefeito Luciano Almeida (DEM) precisa fazer uma
avaliação melhor, pois esse projeto passou pela Câmara e teve
a votação da maioria dos pares,
e agora vai vetar", afirmou.

Municipal de Ensino de Piracicaba), Renato Albuquerque Ferreira.
“Cada turma teve seu professor homenageado, seu orador
e um aluno presenteado por ter
se destacado durante o curso”,
conta a coordenadora do Ensino Médio, Viviane Moretti.
Segundo ela, no dia seguinte, foram inúmeras as mensagens de elogios e agradecimentos por parte dos pais e formandos. “Nós que somos gratos a
todos eles pela presença e pela
confiança em nossa equipe”,
considerou a coordenadora.
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O Colégio Cotip abriu dezembro com sessão solene dos formandos no espaço Maison Vivenda,
onde 78 alunos do Ensino Médio
e dos Cursos Técnicos em Informática e Mecatrônica se emocionaram ao receber amigos e familiares para uma noite memorável.
O prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, prestigiou o evento e discursou parabenizando os
pais, formandos, gestores e professores. Ele foi recebido pelo diretor acadêmico do Colégio,
Marcos Joel; e pelo diretor executivo da Fumep (Fundação

De autoria do Executivo, o
projeto de lei 255/2021, aprovado
nesta segunda-feira (6), retira o
salário-maternidade dos benefícios pagos pelo Ipasp (Instituto de
Previdência e Assistência Social
dos Funcionários Municipais de
Piracicaba). A nova legislação
municipal compatibiliza as atividades do regime próprio de Previdência à reforma aplicada no País,
em 2019, por conta da aprovação
da Emenda Constitucional 103.
O PL 255/2021 altera o arti-

go 18 da Lei 2.840, de 30 de junho de 1987, e que foi alterada
pela Lei Complementar 219, de 3
de julho de 2008, que passa a vigorar apenas com os incisos I e
II, em que define que o Ipasp tem
por finalidade a concessão dos
benefícios previdenciários “aposentadoria” e “pensão por morte”.
A propositura foi votada, em
primeira discussão, durante a 50ª
reunião ordinária da Câmara e, na
sequência, foi apreciada em segundo turno na 40ª extraordinária.

A RY P EDROSO J R.

Requerimento cobra pavimentação
asfáltica da estrada Jacob Canale
No requerimento 1.053/2021,
aprovado nesta segunda-feira (6),
na 50ª reunião ordinária, o vereador Ary Pedroso Jr. (Solidariedade) pergunta ao Executivo se existem estudos para a pavimentação
asfáltica da estrada Jacob Canale
e, em caso de resposta positiva,
qual é o cronograma das obras.
A via liga a avenida Laranjal
Paulista, no Campestre, à estra-

da do Pau Queimado, na região
do bairro São Jorge. "Moradores
e motoristas enfrentam e sofrem
há vários anos com pó e lama. A
pavimentação asfáltica será de
suma importância para os munícipes", comenta Ary, apontando
os efeitos do crescimento populacional na região, "que recebeu
vários novos loteamentos", no
aumento do fluxo de veículos.

Agradecer. Esse foi um dos
objetivos da vereadora Ana Pavão
(PL) ao falar na tribuna, na noite
desta segunda-feira (6), durante
a 50ª reunião ordinária do ano.
Ela referiu-se aos deputados federais Guiga Peixoto (PSL- SP) e Tiririca (PL-SP), que destinaram por
meio de emendas parlamentares
os valores de R$ 1 milhão e R$
250 mil reais respectivamente.
"Eu e os vereadores Acácio
Godoy( PL), Thiago (Ribeiro - PSC)
e Anilton (Rissato - Patriota) estivemos com o deputados angariando recursos para a cidade. Vamos decidir para onde será destinado esse dinheiro", explicou Ana.

A parlamentar destacou,
também, o projeto “Muros com
Artes” – iniciativa cultural que
promove o estudo da arte e a realização de obras de grafites em escolas públicas – inclusive a exposição está acontecendo no hall de
acesso ao salão nobre da Câmara
Municipal de Piracicaba (SP).
A violência contra a mulher
também foi assunto da vereadora. “Entregamos homenagem
às mulheres metodistas. Estamos fazendo uma campanha
contra a violência, a Igreja Metodista está com um trabalho
bem direcionado e estamos falando da Maria da Penha”.

C ÂMARA

Luz & Arte é um dos destaques
apresentados por vereador
No seu balanço de atividades do mandato, o vereador Laércio Trevisan Jr. (PL) destacou
durante a 50ª reunião ordinária,
desta segunda-feira (6), o “Luz &
Arte”, projeto da Prefeitura Municipal – em parceria com entidades do município – que visa iluminar os pontos turísticos da cidade com enfeites natalinos.
Expôs no telão os food trucks que estão atendendo nas
dependências do Engenho Central. “Quem for ao Engenho tem
a oportunidade de sentar e conversar. Passaram-se 16 anos da
antiga administração e, hoje,

tem esse projeto que eu tive a
felicidade de apresentar”, complementou o parlamentar.
Também enalteceu a trajetória do jornalista piracicabano
Roberto Cabrini, que será homenageado na Câmara Municipal
de Piracicaba, em 2022, pelo título de “Piracicabanus Praeclarus”. “O Francisco Roberto Cabrini esteve em mais de 60 países, fez brilhantes coberturas
jornalísticas nas principais emissoras de televisão do país, ganhou muitos prêmios como jornalista e merece o nosso reconhecimento”, disse Trevisan Jr.
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C RIANÇAS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

Centro Cultural Zazá oferece
curso de ritmos brasileiros
O evento é gratuito, tem apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal
da Ação Cultural (Semac) e foi contemplado pela Lei Emergencial Aldir Blanc
O curso Vivência Percussiva
de Ritmos Brasileiros para criança
será oferecido no Centro Cultural
do Núcleo Habitacional Comendador Mário Dedini Isaíra Aparecida
Barbosa – Zazá. O curso será ministrado pelo educador Lucas Bueno no dia 08/12, às 19h30, e 09/
12, às 14h30. O evento é gratuito.
Não é necessário inscrição. Serão
seguidos todos os protocolos sanitários vigentes. O projeto tem
apoio da Prefeitura por meio da
Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac) e foi contemplado
pela Lei Emergencial Aldir Blanc.
Nessa atividade serão abordadas a origem e prática de alguns
ritmos brasileiros, como maxixe,
baião, xote, bossa-nova, maracatu e samba, adaptados para crianças a partir de 7 anos. A metodologia para ensino desses ritmos
está fundamentada nas propostas
de educação musical de Carl Orff
e Émile Jacques Dalcroze, na qual

Divulgação

o desenvolvimento da percepção
rítmica é associado à fala, ao gesto e ao movimento do corpo.
Em um primeiro momento as
crianças aprenderão a “falar” os
ritmos mencionados por meio de
onomatopeias. Em seguida será
realizada uma associação dessa
onomatopeia com a percussão corporal e, por fim, após o domínio
do ritmo por meio da percussão
corporal, os mesmos serão executados em objetos ou materiais alternativos como colheres, copos,
baldes, tubos de pvc (tubofones/
xilofones de tubos de pvc) etc.
SERVIÇO
Curso Vivência Percussiva de
Ritmos Brasileiros. Com o
educador Lucas Bueno. Dia
08/12 às 19h30, e 09/12, às
14h30, no Centro Cultural
Zazá, rua Jacinto Roberto Penedo, 190, Mário Dedini . Gratuito. Não é necessário inscrição. Serão seguidos todos os
protocolos sanitários vigentes.

Serão abordadas a origem e prática de alguns ritmos brasileiros

GUARDA CIVIL

T ORNEIO

Projeto que destina recursos para
aquisição de viatura é aprovado

Vereador destaca finais da
Copa Superliga de Futebol

De autoria do Executivo, foi
aprovado nesta segunda-feira (6),
na 50ª reunião ordinária, o projeto de lei 253/2021 que autoriza o
município de Piracicaba a celebrar
convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública – SSPSP e/ou de instituição financeira
oficial, visando o recebimento de
recursos financeiros provenientes de
Emenda Parlamentar, os quais se
destinarão à aquisição de viatura
para Guarda Civil Municipal.
No texto da propositura, o
prefeito Luciano Almeida (DEM)
informou que o objeto do presente projeto visa o repasse de recursos estaduais, através de Emenda Parlamentar do Deputado Estadual Alex de Madureira (PSD),
no valor de R$ 149.466,67 para
custear a aquisição da viatura
para a Guarda Civil Municipal.
Em aparte, a vereadora Ales-

Ao ocupar a tribuna, durante a 50ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (6), o vereador
Josef Borges (Solidariedade) destacou as finais da Copa Superliga
de Futebol 2021, disputadas no
domingo (5), no estádio municipal Barão da Serra Negra.
Os vencedores em três categorias foram conhecidos: o Vera Cruz
ganhou do Nauti Piracicabano e
conquistou a série Ouro; o Lago
Azul superou o Parque Orlanda e
sagrou-se campeão invicto da série Prata; e, entre os veteranos, o
Riopedrense bateu o Jaraguá.
"Parabenizo a dedicação de
todos os atletas pela conquista
dessa primeira Superliga, que
contou com 36 times e cerca de
1.200 atletas", enalteceu Josef
Borges, que citou Pedro Kawai
(PSDB), Acácio Godoy (PP) e Paulo Campos (Podemos) entre os ve-

sandra Bellucci (Republicanos)
demonstrou apoio ao projeto.
“Para mim é um dos marcos da
causa animal na nossa cidade.
Todo esse tempo perdido, estamos recuperando. Para mim é
muito importante o Executivo
abraçar a causa animal. Os animais estão ganhando cada vez
mais espaço e essa emenda vai ajudar muito o setor de direito animal que está funcionando, para
que a lei seja cumprida”, disse.
Também em aparte, o vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania), parabenizou a
equipe da GCM (Guarda Civil Municipal). “O desemprego em nosso
país faz com que as pessoas abandonem os cães. Está difícil manter os filhos e os animais ficam
deixados. Tem gente que na realidade pega animal como brinquedo para crianças e não porque
gosta do animal”, ressaltou.

readores que também estiveram
no estádio, assistindo às finais.
"Foi uma festa extraordinária, porque nunca o campo do XV
tinha aberto as portas para a várzea e, quando você vê os jogadores empenhados naquela final,
que significa muito para eles, é
como se eles estivessem no Morumbi, no Maracanã, no Allianz
Parque", disse o parlamentar,
que estimou em 3 mil o número
de torcedores nas arquibancadas.
"Aquilo me deixou muito contente e emocionado: ver os garotos
da periferia brigando pelo título,
debaixo de um sol quente, e a organização impecável. Tivemos o
apoio da Prefeitura, através da
Secretaria de Esportes. O secretário Hermes [Balbino] esteve
presente e fez a premiação e o prefeito Luciano Almeida também participou", completou Josef Borges.

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. JOÃO MOREIRA DE PAIVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr.
Antonio Moreira de Paiva e da Sra.
Maria Guilhermina de Paiva, era casado com a Sra. Maria de Lourdes
de Almeida Paiva; deixa os filhos:
Caroline de Oliveira Paiva; Aline Paiva Vilasboas, casada com o Sr.
Douglas Carlos Vilasboas; João
Gabriel de Oliveira Paiva; Guilherme Augusto de Oliveira Paiva;
João Carlos de Paiva; Edimilson
Roberto de Paiva, casado com a
Sra. Debora Cazzini de Paiva e
Adriana Cristina Moreira de Paiva.
Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído 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. ODETE VIANA DOS SANTOS
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 71 anos, filha dos finados
Sr. Angelo Esteve Viana e da Sra.
Maria Lopes de Campos Viana, era
viúva do Sr. Edvaldo Rodrigues dos
Santos; deixa os filhos: Tania Viana
dos Santos, casada com o Sr. Rogerio Aparecido de Freitas; Fabio
Viana dos Santos, casado com a
Sra. Daniele; Lucia Viana dos Santos; Silvana Viana dos Santos; Ana
Paula Viana dos Santos; Adriana
Viana dos Santos; Silvio Viana dos
Santos; Benedito Viana dos Santos,
já falecido e Simone Viana dos Santos, já falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 10h00 da
sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. APARECIDA DE SOUZA CAMPOS FERNANDES faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 83 anos, filha dos finados Sr.
Luis Pires de Souza e da Sra. Benedita Maria de Jesus, era casada com
o Sr. João de Campos Fernandes;
deixa os filhos: Jesiel Aparecido de
Campos Fernandes, casado com a
Sra. Ariane Priscila Jorge de Jesus

Fernandes; Joares Elias de Campos
Fernandes e Dorcas de Campos
Fernandes Marchi. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da Igreja União Pentecostal a Família de Jesus, para o Cemitério da Saudade de
São Pedro/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ODAIR APARECIDO RAYMUNDO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Renato Raymundo e da
Sra. Vicentina Ferreira Raymundo;
deixa o filho: Luis Henrique Defacio Raymundo. Deixa irmão, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h30 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 47 anos, filho da Sra. Sebastiana Ribeiro da
Silva, era casado com a Sra. Fabiana Morelli Ribeiro da Silva; deixa os
filhos: Lucas Otoniel Morelli Silva e
Izabela Morelli da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala
“03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA PAULA APARECIDA
DA COSTA faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 64
anos, filha dos finados Sr. Paulo Caetano da Silva e da Sra. Vitalina Rodrigues da Silva, era casada com o
Sr. Jose Antonio Teodoro da Costa;
deixa os filhos: Juliano da Silva Costa, casado com a Sra. Deise Mara;
Camila da Costa Silva, casada com o
Sr. Julimar e Maximiliano da Silva
Costa. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às
10h00 do Velório Municipal de São
Pedro/SP para o Cemitério Municipal
de São Pedro/SP em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTO
SRA. MARIA SBRAGIA NUNES faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era
viúva do Sr. Benedicto Nunes. Era
filha do Sr. Nello Sbragia e da Sra.
Marietta Moreira da Palma, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Rita de
Cassia Nunes Pastina viúva de
Reineiro Donato Pastina Junior,
Carlos Alberto Nunes, já falecido
que foi casado com Vera Lucia D.
Nunes, Claudio Nunes, já falecido
que foi casado com Carmen Lu-

cia J. Nunes, já falecida e Elizete
Nunes Otsuk viúva de Massagi Otsuk. Deixa ainda netos, bisnetos
e demais parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Conchas
e o seu sepultamento deu-se ontem as 17:00hs saindo a urna
mortuária do Velório Cristo Rei,
seguindo para o Cemitério Municipal naquela localidade, onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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