Divulgação

DO CAIPIRA AO CAPIAU
De Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da imprensa piracicabana, o Capiau recebeu a seguinte nota de esclarecimento: “Prezado Evaldo. Alguns leitores perguntaram-me se sou
o redator de “O Capiau”. Fiquei lisonjeado com a confusão, pois o
prestígio do “Capiau” cresce dia-a-dia. Infelizmente, não tenho o
brilhantismo dele. Para não cometer injustiças com o redator da
coluna, faço questão de desfazer a confusão. Eu sou o Caipira, admito. E o Capiau é um outro jornalista mais arguto e observador”.
ERASMO — I
O cartunista Erasmo Spadotto — com 30 anos de atividades desde que saiu da sua terra
natal, Santa Maria da Serra —
será homenageado com o título
de Cidadão Piracicabano pelo vereador Zezinho Pereira (DEM),
com apoio dos seus nobres pares. É, realmente, um reconhecimento a um dos mais destacados artistas gráficos do Brasil,
com apoio indiscutível ao SIHP
(São Internacional do Humor de
Piracicaba). Foi diretor do Cedhu
(Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação de
Humor Gráfico de Piracicaba).
ERASMO — II
Para a redação de A Tribuna Piracicabana, é motivo de alegria o reconhecimento a Erasmo
Spadotto, pelo que tem sido na
área do humor gráfico. Um mestre sem fim, intenso em sua produção, sempre ensinando, realizando oficinas e prestando um
serviço especial à cultura no Município de Piracicaba e Região.
LINHA
A Semuttran irá criar duas
linhas especiais para facilitar o
deslocamento do usuário do
transporte público neste fim de
ano. Uma linha está atendendo o
Shopping Piracicaba (Linha 500)
e uma outra exclusiva está operando entre o Terminal Central de
Integração e o Engenho Central
(Linha 001). A linha 001 é gratuita. Pena que é por pouco tempo.
DIVISÃO
Valorizar o servidor público é elogiável, mas a decisão da
Câmara com impacto de R$ 3
milhões de impacto não pegou
bem no meio social. Tanto é que
estão sugerindo que os $ 3 milhões neste momento sejam economizados e destinados a Saúde para ajudar no custeio da
Santa Casa, HFC e Ilumina
MILTINHO
O ex-prefeito de São Paulo
Milton Monti, Miltinho, anunciou
que deixa o Partido Liberal (PL)
depois que foi anunciada a filiação do presidente Jair Messias
Bolsonaro assinou ficha na legenda e que foi aplaudido (como?) pelo
presidente Waldemar da Costa
Neto. Pela trajetória de Miltinho,
não poderia ser diferente. Como
fica o Partido Liberal (PL) em
Piracicaba, liderado pelo vereador Laércio Trevisan Júnior?
FARIA
O presidente do PSC em Piracicaba, ex-vereador Joel de Faria, é dedicado às atividades políticas e é um dos mais destacados apoiadores do pré-candidato a deputado estadual Helinho
Zanatta, que foi prefeito de Charqueada e de São Pedro por oito
anos em cada cidade. Só que Faria, como estrategista políticopartidário, não deveria, ou não
deve, criticar tanto a esquerda
como o faz pelas redes sociais.
Isso, em campanha, nada ajuda.
AÇÕES — I
A Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente (Sedema) e
da Guarda Civil iniciou quinta
(9) ações de conservação e monitoramento ostensivo de praças e ruas dos principais corre-

dores comerciais do município
neste período de festas de final
de ano. O objetivo é garantir
um espaço limpo e seguro para
que a população possa circular pelos locais e realizar compras. Ótimo, mas isso deve ser sempre.

lhões para valorizar seus servidores, o Executivo sequer aplica o que
está previsto no Orçamento de
2021 para reparar e reconhecer
o trabalho dos servidores no
momento de pandemia. Servidores, estes, sim, linha frente.

AÇÕES — II
Guarda Civil ampliará as rondas nos locais e ainda manterá
uma viatura na Praça José Bonifácio para atender qualquer eventualidade. A Sedema percorrerá,
com suporte da Guarda, espaços
em dias alternados para recolher
materiais inservíveis, entulhos,
lixo e sucata. Nos locais em que
houver necessidade, também será
realizada a lavagem de bancos,
calçadas e áreas com dejetos. Ótimo, mas isso deve ser sempre.

DERROTA — I
O projeto de isenção de
IPTU para instituições religiosas, com parecer contrário da
Comissão de Legislação e Justiça, será votado pelo plenário.
Até agora, os vereadores derrubaram o parecer da Comissão.

AÇÕES — III
Além do corredor comercial
central, operação também percorrerá os corredores comerciais da
Vila Rezende, Paulista, São Dimas,
Santa Teresinha e Piracicamirim.
Ótimo, mas isso deve ser sempre.
FUTURO
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) ao chamar o orador,
advogado e sindicalista, Osmir
Bertazzoni, para usar a tribuna popular, falou em conduzir
o vereador, e logo corrigiu. Seria uma previsão do futuro para
a próxima eleição municipal?
SENSIBILIZAR
Mais uma vez, os servidores
da Prefeitura de Piracicaba acompanharam a reunião da Câmara
de Vereadores, dia 09 de dezembro, a fim de sensibilizar os nobres edis na possível derrubado
dos vetos aos PLs 153 e 154.
VALORIZAÇÃO?
Enquanto os servidores lutam em busca a valorização pela
Administração Municipal, o prefeito Luciano Almeida (DEM),
por sua vez, tenta de todas as
formas retardar a devolução dos
PLs 153 e 154 à Casa de leis. Será
que o que a valorização dos servidores anunciada na live do prefeito é da boca para fora?
GRATIFICAÇÃO
A gratificação dos professores da Prefeitura de Piracicaba fecha no mês de dezembro
e as reuniões camarárias também. Este idoso e cansado Capiau está na torcida para que
os vereadores marquem extraordinária e derrubem o veto do
Executivo. Torcida não falta.
DIREITO — I
Os servidores do quadro do
Executivo lutam para receber o que
é de direito e a pandemia veio para
atrapalhar. É de direito os profissionais da Saúde receberem o abono desempenho e todos os demais
servidores a abono assiduidade.
DIREITO — II
Por outro lado, enquanto
alguns funcionários dos legislativos passarão a ter aumento
real já em 1º de janeiro de 2022,
os servidores da Prefeitura ainda aguardam posição do prefeito a respeito das perdas inflacionárias nos seus salários.
CUSTO
Enquanto o Legislativo aprova aumento de despesas em mi-

DERROTA — II
A Regularização Fundiária,
proposta pelo vereador Trevisan
Jr, não foi retirada, mesmo com
pedido do Prefeito que ligou para
o vereador durante a sessão e este
não atendeu. Fofoca ou verdade?
DERROTA — III
Para conseguir falar com o
vereador Trevisan, Luciano precisou ligar através do assessor Jackson. Meio nebulosas as coisas na
Prefeitura. Trevisan seguiu firme
e sugeriu, ou mandou, o prefeito, se quiser, vetar. Isso mesmo?
RECHAÇOU - I
Após fortes boatos de que
o ex-ministro e ex-governador
Ciro Gomes (PDT) desistiria de
sua candidatura à Presidência
em 2022, o presidente nacional
da sigla, Carlos Lupi, rechaçou
essa possibilidade na última
quinta-feira (9), em vídeo publicado nas redes sociais.
“Quem tem medo de Ciro Gomes? Parece que a mídia orquestrada está para fazer o segundo
turno um inferno com Bolsonaro
ou Moro contra o Lula”, disse.
RECHAÇOU - II
Em uma fala forte e incisiva, mandou recado a eventuais
insatisfeitos com o projeto “Ciro
Gomes” dentro do PDT. “Somos
a resistência. Para aqueles que
pensam diferente, a porta aberta é a serventia da casa. Serve
para entrar os convictos e para
sair aqueles que têm as suas
convicções entrosadas com a do
partido”, acrescentou Lupi.
CAMPINAS
Prova de que o projeto de
Ciro Gomes continua firme e forte
é que o ex-governador realizou
agenda em Campinas, onde visitou o prefeito Dário Saadi (Republicanos). Candidata a prefeita pelo partido em 2020, Carol
Angelelli publicou uma foto com
o presidenciável no Facebook.
“Que delícia rever e ouvir Ciro
Gomes. Um discurso firme, técnico e emocionante. Não podemos
mais errar! Ciro é o presidente
que o Brasil precisa”, escreveu.
FARMÁCIAS
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) apresentou o requerimento 1069/2021 para questionar o Executivo sobre a quantidade de farmácias básicas
municipais que existem na rede
do SUS em Piracicaba e quantas destas são especializadas. A
propositura foi aprovada, na
noite de quinta-feira (9), durante a 51ª reunião ordinária.
Kawai também solicita o detalhamento do endereço das farmácias “para que possa entender
melhor a questão”, sublinha.

Workshop gratuito de Novas vagas
esculturas para iniciantes para agendar
Acontece nos próximos
dias 13 e 20/12, workshop de
esculturas geek, ministrado
pelo artista piracicabano Kevin
Freitas. Com carga horária de
seis horas, serão duas turmas,
uma no dia 13, às 13h no Berta
Studio e no dia 20, às 10h, no
Guilda colecionáveis. Em ambas
as datas é necessário fazer inscrição. Projeto foi contemplado

com a Lei emergencial Aldir
Blanc. Participação é gratuita e
o uso de máscara é obrigatório.
As inscrições para o dia 13
podem ser feitas pelo telefone 19
98701-3964. O Berta está localizado na avenida do Café, 1.028,
na Paulista. Para o dia 20, as
inscrições podem ser feitas pelo
telefone 3377-3441 na rua Bernardino de Campos, 1.008.

2ª e 3ª doses

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), liberou novas vagas para agendamento da
2ª e 3ª dose (dose adicional) da
vacina contra Covid-19 por meio
do site VacinaPira (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
cadastro/blk_inicial/).

GRUPO DA JANTA
Devido à pandemia, o Grupo da Janta — confraternização de um grupo de amigos —deixou de fazer as reuniões bimestrais. Mas,
para encerrar 2021, Carlos Choairy ofereceu
um jantar árabe preparado pela sua esposa
Sumaya e que contou com a presença do prefeito Luciano Almeida. Assim, na foto, da esquerda para direita: Jorge Nacional, César
Frota, Carlos Choayri, Edson Favarin, Gentil

Chaim, José Carlos Chadad, José Coral,
Antônio Carlos Sturion, Ulisses Micky, Luciano Almeida, Adilson Maluf, Chicão Bonassi,
Omir Dias Filho, Rude, Adolfo Queiroz, Sérgio
Furtuoso, Michel Choayri, Loureço Tayar, Mário Luís, Héctor Choairey, Ide Choairy, César
e João Sacchs. Também presentes Virginio
Brunelli, Mauro Boldrini, Evandro Piedade do
Amaral, Givanildo de Souza e Bento Moraes.

Parceria fará prevenção de
alagamentos na “Botelho”
Serão implantados 100 metros de redes de galeria de
águas pluviais na rua Fernando Febeliano da Costa;
trecho da avenida Carlos Botelho será fechado
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), em parceria com a Construtora Ticem Empreendimentos e
Participações Ltda, inciará a partir da próxima segunda-feira, 13/
12, a implantação da rede de galeria de águas pluviais na rua Fernando Febeliano da Costa, no trecho compreendido entre as avenidas Carlos Botelho e São João. O
prazo estimado de execução dos
serviços é de 45 dias. De acordo com
a Semob, a obra é importante para
facilitar o escoamento da água da
chuva e reduzir os riscos de alagamentos. A Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran) fechará
totalmente a avenida Carlos Botelho, sentido centro-bairro, por 15
dias, a partir das 6h de segunda

(13) até às 18h do dia 28 de dezembro. Após esse prazo, a secretaria
avaliará a necessidade de montar
outra operação, com novos prazos
e fechamento de vias (leia abaixo).
TAC — Para a execução dessa intervenção, a Prefeitura assinou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com a Construtora,
que está construindo um empreendimento nas proximidades. Pelo
acordo, a Prefeitura se dispôs a
doar os materiais e a empresa ficará com a responsabilidade da
execução da obra, que prevê a implantação de uma nova rede de
galerias de 100 metros de extensão, com tubos de 1 metro de diâmetro e construção de oito bocasde-lobo e cinco poços de visita.
ROTAS — Para assegurar
maior fluidez e segurança no trân-

sito, a Semuttran elaborou um plano de rotas alternativas durante o
período de fechamento da avenida. De acordo com orientações do
Departamento de Trânsito da Semuttran, os motoristas que se dirigirem no sentido Esalq-Centro,
terão pista de duplo sentido na
avenida Carlos Botelho, a partir
do cruzamento da rua Dr. João
Sampaio até a rua Samuel Neves.
Para os veículos que se deslocarem no sentido CentroEsalq, o desvio será à esquerda,
seguindo no sentido contrário
a partir da rua Samuel Neves até
a rua Dr. João Sampaio.
Entre as ruas Samuel Neves e
Dr. João Sampaio o estacionamento não será permitido e os cruzamentos dessas ruas com a avenida
Carlos Botelho estarão bloqueados.
Divulgação

ENCONTRO
Reverenciar o Dia de Oxum, celebrar a beleza e
as tradições das religiões de terreiro e discutir
políticas públicas para elas, foi a proposta do

encontro que reuniu, na última quarta-feira (8),
religiosos de diversas tradições das religiões
de terreiro da cidade de Piracicaba e região. A7

2º Caipirandando vai para Saltinho
Acontece hoje (11) a segunda
edição do Caipirandando, evento
gratuito realizado pela Prefeitura
de Piracicaba, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades

Transporte
coletivo terá
horário especial
neste domingo
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), vai disponibilizar domingo (12) horários
especiais no transporte coletivo
para a linha 228/Anhanguera com
objetivo de atender aos estudantes que vão prestar o vestibular da
Fuvest no campus da Anhanguera Piracicaba. Confira abaixo os
horários: saída do TCI (Terminal
Central de Integração) às 12h15;
saída da Anhanguera às 18h15.
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Motoras (Selam). A atividade, que
terá um percurso total de 17 km de
caminhada, é aberta ao público e a
concentração está agendada para
as 6h, em frente ao clube da Asso-

ciação dos Funcionários Públicos
Municipais de Piracicaba, o Clube
da Prefeitura, na rua José Vicente
Pedreira, 35, Jardim Caxambu.
O destino é a vizinha Saltinho.

A Tribuna Piracicabana
A2

Sábado, 11, a segunda-feira, 13 de dezembro de 2021

Diferença entre líder e chefe
José Osmir
Bertazzoni

O

Um longo exílio de 32 anos
Armando A.
dos Santos

C

omo vimos em
nosso artigo
anterior, o golpe republicano de
1889 impediu que a
Princesa desenvolvesse seu projeto de resgate da dívida histórica contraída pelo Brasil em relação aos ex-escravos e seus descendentes. Outro efeito, mais
imediato, esse golpe foi o exílio
da Família Imperial. A imperatriz D. Teresa Cristina, com a
saúde profundamente abalada,
faleceu em Portugal, apenas 6
semanas depois do 15 de Novembro. O Imperador, de formação
estoica, procurou resistir ao exílio e à viuvez, consagrando-se
com dedicação integral ao que
mais gostava de fazer: ler, estudar, visitar sábios e academias
científicas. Sem recursos econômicos e sobrevivendo graças a
empréstimos e subvenções de
amigos, faleceu em modesto hotel de Paris, dois anos depois.
Quanto à Princesa Isabel, viveu
32 anos no exílio, de início com
extrema parcimônia. Mais tarde,
depois da venda de alguns imóveis que a República brasileira não
confiscara, e sobretudo graças a
uma herança recebida pelo Conde d´Eu, pôde viver sem luxo,
mas com relativa tranquilidade
econômica. Isso lhe permitiu retomar as atividades caritativas
com as quais, por temperamento
e formação, sentia tanta afinidade. E, também desenvolveu,
ainda mais do que no Brasil,
intensa vida de piedade cristã.
Sempre acolhia no Castelo
d´Eu, onde passava parte do ano,
ou na sua residência parisiense
de Boulogne-sur-Seine, visitantes do Brasil que em grande número a procuravam. Não apenas

monarquistas e membros da antiga nobreza
do Império a visitavam,
mas brasileiros de todas as colorações políticas e das mais variadas condições sociais
que, por alguma razão,
viajavam para a França, a todos acolhia.
De alguma forma, mitigava, na conversa com seus
compatriotas, as saudades da
pátria distante. Do Brasil recebia volumosa correspondência
que, apesar de uma nevralgia no
punho, que tornava doloroso o ato
de escrever, sempre respondia.
Mantendo a linha adotada
por seu pai depois de 1889, nunca
apoiou uma restauração imperial
por meios violentos. Em bilhete
dirigido ao Conselheiro João Alfredo, deixou clara sua posição a
esse respeito: ''Meu pai, com seu
prestígio, teria provavelmente recusado a guerra civil como um
meio de retornar à pátria... lamento tudo quanto possa armar irmãos contra irmãos... É assim que
tudo se perde e que nós nos perdemos. O senhor conhece meus sentimentos de católica e brasileira."
Alguns aspectos da vida da
Princesa Isabel no exílio foram recordados por seu bisneto D. Luiz
de Orleans e Bragança, em carta
que dirigiu em 7 de setembro de
1987, na condição de Chefe da
Casa Imperial do Brasil, aos Deputados e Senadores reunidos em
Assembleia Nacional Constituinte:
“Minha bisavó, a Princesa
Isabel, jamais incentivou nem autorizou qualquer tentativa de restauração monárquica por meios
violentos. Sendo de piedade notória, ela continuou concorrendo
com o valor de suas preces para
que nosso Pais prosseguisse nas
vias gloriosas da Civilização Cristã, rumo à peculiar grandeza - também cristã - que ela sabia ser o

De alguma forma
a Princesa Isabel
mitigava, na
conversa com seus
compatriotas,
as saudades da
pátria distante
destino especifico de nossa Pátria.
Por outro lado, interpôs ela toda a
sua influência junto aos meios eclesiásticos da França, onde vivia
com seu esposo o Conde d'Eu, para
que no célebre santuário do Sagrado Coração de Jesus, erguido em
Paray-le-Monial, centro de convergência da piedade dos católicos de todo o mundo, estivesse
presente o Brasil, por uma placa
impetratória que ficou aposta a
um dos muros desse lugar sagrado. Igualmente foi por iniciativa
dela, e por seu intermédio, que o
Episcopado brasileiro enviou, em
1901, uma súplica ao Papa Leão
XIII, pedindo a proclamação do
dogma da Assunção de Maria Santíssima. Encaminhando ao Pontífice a mensagem dos Bispos do
Brasil, escrevia minha bisavó:
`Longe de minha Pátria, sinto-me
feliz ao menos por trabalhar pelo
que nela pode fortificar a Fé´ (carta de 6-6-1901). Dessa forma, o
Brasil juntava sua voz ao clamor
universal dos fiéis, para que mais
um titulo de glória da Santa Mãe
de Deus fosse solenemente proclamado pela Igreja. Quase meio século depois, a 1.º de novembro de
1950, Pio XII houve por bem definir, como dogma de Fé, a Assunção corpórea de Maria aos
céus.Generosa e caritativa que era,
a Princesa Isabel destinava parte
de seus apenas suficientes recursos ao socorro dos pobres e doentes. Os pedidos que lhe chegavam
do Brasil, muito numerosos, eram
preferencialmente atendidos, com
discrição e solicitude. Enquanto

esses fatos transcorriam, a Princesa Isabel ocupava o pouco que
lhe restava viver, pensando com
saudades no Brasil, e mantendo
larga correspondência com pessoas de sua amizade que ela deixara aqui ao ser exilada. Seus
salões estavam sempre abertos
para os inúmeros brasileiros que
a procuravam em suas residências de Boulogne-sur-Seine e do
Castelo d'Eu.Muito relacionado
com a Família Imperial no exílio
foi, por exemplo, Santos Dumont,
o Pai da Aviação. Sentia-se minha bisavó ufana por ver um brasileiro vencer o desafio da navegação aérea. E estendia a ele o
sentimento maternal que tinha
por todos os brasileiros: preocupava-se pelo inventor, rezava fervorosamente por ele quando de
seus arriscados voos nos céus de
Paris, e tinha especial gosto em
lhe mandar saborosos farnéis,
para que se alimentasse, no parque de Bagatelle, sem precisar
interromper os treinamentos”
[até aqui, transcrição do texto de
D. Luiz de Orleans e Bragança]
Assim decorreu a vida da
Princesa até a eclosão da guerra
de 1914-1918, que durante duas
décadas foi denominada “a Grande Guerra” e que hoje designamos como “Primeira Guerra
Mundial”. Diante das proporções imensamente mais terríveis
da guerra de 1939-1945, o
conflito anterior deixou de ser
tão grande quanto parecia...
———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filosofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da História e dos Institutos
Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Contribuições da Psicanálise à Educação Infantil
Lilian Lacerda

A

conjunção psicanálise e educação data da
década 1920 quando o
otimismo que assolou o
movimento psicanalítico aspirando uma educação emancipadora e
esclarecida, de acordo
com os ideais iluministas. Todavia, Freud não se ocupou da educação deixando tal tarefa a sua filha Anna Freud.
A partir da segunda guerra
houve um esfriamento no otimismo que pairava no seio da psicanálise o que resultou na expansão e difusão da teoria psicanalítica e seus conceitos passaram
a ser disseminados como saber.
Neste contexto, psicanálise e
educação passa por uma onda de
“psicologização” do processo de
ensino-aprendizagem, atribuindo os problemas referentes a
aprendizagem as dificuldades
emocionais ao sujeito que não
aprende ou a família do mesmo.
A partir da década de 1980,
surgem novas teorias interlocuções entre a psicanalise e a educação, cuja analise centra-se na
complexidade das práticas educativas considerando o sujeito
de forma integral: sociais, cultural, emocional e econômico.
Assim, ao refletir acerca arcabouços teóricos desenvolvidos
psicanalise e sua interlocução com
a educação, evidencia-se o olhar
psicanalítico sobre as que desvela
o papel das práticas educativas
desempenhado na constituição
e no protagonismo do sujeito.
Cabe dizer ao se referenciar a
psicanálise a abordagem se limitará aos conceitos freudianos e lacanianos, muito contribuíram
para a psicanálise e, apesar da psi-

canálise não se limitar
a esses dois autores.
Em linhas gerais, a
realidade objetiva acaba por modelar e determinar o sujeito Diferentes conjugações
dessas múltiplas determinações compõem
cada sujeito. Ele, porém, só terá condições
de aceder a esse estatuto se conseguir traçar uma diferença produtiva e interessante
naqueles efeitos que herdou.
Atualmente, a psicanalise
contribui efetivamente com o campo pedagógico ao trazer a luz as
relações do sujeito com o conhecimento. Após décadas de protagonismo do professor como aquele
que detém o conhecimento e as estratégias de ensino, por fim, nos
últimos anos, tem-se como fruto
de debates e discussões o reconhecimento na legislação da criança
como sujeito de direitos, colocando-a como protagonista no processo de ensino-aprendizagem.
A partir dessa perspectiva
de sujeito da aprendizagem as
propostas pedagógicaspassam a
superam os moldes conservadores e assumem características
progressistas cuja a ênfase encontra-se baseada numa aprendizagem significativa, como é o
caso da “pedagogia da escuta”.
A pedagogia da escuta tem
origem italiana com o pedagogo
Loris Malaguzzi com uma proposta que valoriza o que a criança sabe, suas vivencias, sua
forma de comunicação para então, construir um projeto pedagógico capaz de promover o desenvolvimento integral das crianças: racional e emocional.
Neste contexto,a linguagem
tem função basal na constituição
da subjetividade da criança. O
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A pedagogia da
escuta tem
origem com
o pedagogo
Malaguzzi com
proposta que
valoriza o que
a criança sabe
professor documenta o processo
de ensino e de aprendizagem por
meio de observação, de uma escuta ativa e de um olhar sensível ás
questões relevantes as crianças.
Ademais, a pedagogia com
orientação psicanalítica nos aponta tendências que vão na direção
de um aprendizado mais livre, que
valoriza o conhecimento e os centros de interesses da criança enquanto sujeito singular e sua relação com o desejo de aprender.
De um lado, pelo enunciado, ele pensa, elabora, racionaliza, expressa suas emoções. Por
outro lado, pela enunciação, ele
recalca e deseja.Esse é, portanto,
o sujeito do conhecimento que
busca revelar o objeto e que o
desejo revela o eu, na ordem de
uma ausência/falta. Essa ausência ou falta não tem origem nos
métodos pedagógicos. Todavia
pode ser atribuída à psicanálise,
pois seu objeto é o inconsciente
e, este ladeia as tentativas de dominação, de controle do sujeito.
Em resposta aos estímulos,
aos objetos, aos tempos e espaços
ofertados pela escola a esse sujeito protagonista da sua aprendizagem tem-se na criança a necessidade de aprender, de experienciar. E para que isso ocorra o professor deve proporcionar espaços
e objetos para que a criança seja
imersa num mundo de sentidos,
mediada por uma teia de significantese movida pelo desejo.
Assim, quando a criança tem
experiência de modo livre, criativo, espontâneo, ela o faz por meio
de uma torção, um câmbiomental
em que toma para si a aprendizagem como existência no mundo
da linguagem e assume uma posição que transpõe a demanda do
outro para a demanda de desejo.
Essa abordagem do processo educativo, em que o professor
impõe uma demanda de alteridade a criança que lhe possibi-

litauma outra relação com
ogrande Outro, que em Lacan
(1960/1998) assume o “lugar do
significante”, que confereao sujeito umaforma de pensar e de resposta às demandas, já que o inconsciente é estruturado como linguagem. Ademais, por meio da linguagem que o simbólico se organiza.
Para Lacan (1960/1998, p.
833), “um significante é aquilo
que representa o sujeito para
outro significante” e essa definição aponta para as demandas
da criança, a necessidade e de
sua relação com a falta.
Esse movimento de substituição da falta por algo que
lhe traga um novo sentido trata-se da presença na ausência
de um significante da falta.
A partir possibilidade de
novas significações à existência, a criança irá em busca de
novos conhecimentos. Ao levarconsigo seus saberes estes serem
colocados à disposição do desejo, estarão a serviço da aquisição de novos conhecimentos.
Neste sentido, o professor
deve ser capaz de mediar o conhecimento por meio de experiências que privilegiem a criatividade, a espontaneidade e a afetividade. A educação infantil é
pautada por documentos que preconizam o brincar e as interações
das crianças. O grande desafio encontra-se na conjunção das interações e dos espaços/objetos proporcionados no cotidiano escolar.
O processo de aprendizagem
infantil revela complexidade e intensidade de um universo permeado de simbolismo e que é expresso pormovimentos, falas,
traços e cores, criando um rede
de significantesexpressos pela
linguagem. A partir de então, a
criança em sua subjetividade irá
demonstrar o desejo de aprender.
Diante do exposto, entendemos que o objetivo de uma educação orientada pela psicanalise
tem o compromisso de ofertar alternativas de interfaces de diálogos epistêmicos entre ambos
campos de conhecimento, a partir da noção de sujeito desejantemediado pela linguagem.
———
Lilian Lacerda, doutora pela PUC-SP,
professora, psicanalista e pesquisadora

chefe é aquele
sujeito chato
que quer impor
regras e comandar um
grupo com ameaças e
berros, ou então é fraco e se sujeita às imposições do grupo. O
chefe está sempre investido de
poder para a tomada de decisões
e é sempre procurado para dar
soluções às demandas diárias.
Na mesma toada, o líder
também está à frente do grupo,
seção e setor, departamento de
uma organização. Diferentemente do chefe,as ações de um
líder influenciamo comportamento do grupo de pessoas à sua
volta, fato que os resultados
sempre são alcançados sem trauma e com muita cooperação.
As duas palavras são totalmente distintas, chefe pode ser
qualquer um indicado por razões
múltiplas, exceto a percepção de
liderança. Um grupo trabalha com
mais dedicação diante de um líder
(que também pode ser um chefe),
mas um chefe sem liderança, que
atua impondo receios e medos é o
sinal mais visível do fracasso.
O que é um chefe?
O chefe, nem sempre preparado para se relacionar com um
ser humano ou um grupo destes,
na maioria das vezes aplica um tipo
de administração “egoísta”. Embora possa ter experiência e conhecimento do serviço,quando não
preparado para liderança e para
as relações humanas,utiliza seu
cargo ditando ordens, impondo
regras e subestimando quase
sempre seus subordinados.
Logo, o chefe é carregado
de tendências a não dar ouvidos e a se desfazer dos funcionários, os quais acabam desmotivados de compartilhar ideias
e fomentar debates acerca de
temas que são de grande interesse para qualquer organização.
Este monopólio de poder
desperta o temor entre os colaboradores, que são vistos como
subordinados. Nesse sentido, o
grupo de trabalho cumpre suas
tarefas sem um verdadeiro respeito pelo chefe, pois o temem.
O chefe é um desestímulo a
novas descobertas, ideias e ao aperfeiçoamento produtivo, ele está
sempre preocupado com as pessoas e não ouvir é uma forma de estabelecer distância e até o temor.
Resumindo a ópera, o chefe
nunca vê a necessidade em incentivar os funcionários, pois acredi-

ta que um bom trabalho é uma obrigação.
E o líder, como
identificá-lo?
Um líder pode ser
considerado um chefe que não necessita
de poder de decisão.
Embora o líder tenha
o respeito de todos na
cadeia de comando,é
natural a ele um poder de respeito nas relações com seus colegas, por isso se torna referência para qualquer serviço, tendo conhecimento e experiência.

O homem que
nasce líder
porta-se como
líder e tem na
liderança uma
filosofia de vida
Para ser um líder, suas ações
e diálogos são suficientes para
obter o respeito do grupo e o comando se torna elemento da sua
própria natureza humana, o comando e as ordens são substituídos por diálogos e orientações,
o que leva seus liderados a tê-lo
como exemplo e segurança no desenvolver de suas atividades.
O mais importante deste
nosso diálogo é o fato de que o
líder não impõe respeito, ele estimula uma convivência harmônica, quase familiar. O líder sabe
ouvir e admite seus erros quando os comete, o que motiva os
colaboradores e inspira respeito.
É imperativo perceber, para
entendermos este processo, que
um profissional em posição de liderança também está sempre atento aos colaboradores e seus pontos fortes. Assim, cria estratégias para utilizar os talentos que
tiver no grupo de maneira eficaz.
Por derradeiro, o processo de
formação de líder é lento e requer
uma série de ensinamentos, que
também são ineficazes para pessoas que não nasce com esse talento.
O homem que nasce líder porta-se
como líder e tem na liderança
uma filosofia de vida, reconhece
as dificuldades dos profissionais
em sua equipe. Por isso, faz o possível para ajudá-los a superar
obstáculos e aperfeiçoar suas habilidades. Isso cria um ambiente
de troca de conhecimento, que
faz a interação ser motivadora e
um fator de crescimento para os
trabalhadores e para a empresa.
———
José Osmir Bertazzoni,
advogado, jornalista; email osmir@cspb.org.br

Vacina para crianças
e passaporte vacinal
Alexandre Padilha

É

absolutamente
correta a posição
da diretoria e
dos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de exigir apresentação do passaporte
vacinal para quem chega ao nosso país. Qualquer brasileiro que se desloca para outros
países é obrigado a apresentar teste negativo para Covid-19 e o
comprovante de vacinação. Por
que nós não devemos cobrar?
Um governo que não exija o
atestado de imunização contra Covid-19 a qualquer pessoa que chegue a seu país, com variantes se
multiplicando pelo mundo, e que
estimula a infecção das pessoas, é
irresponsável, para dizer o mínimo.
Temos acompanhado o aumento de casos e óbitos da doença em não vacinados em diversos países da Europa e nos EUA,
por isto, é inaceitável a possibilidade do governo Bolsonaro aceitar estrangeiros sem a exigência do passaporte da vacina.
Só com o mundo vacinado
voltaremos a ter nossas vidas
como antes da Covid-19 e assim
teremos a volta segura das atividades econômicas, dos encontros e das aglomerações. Só assim superaremos a pandemia.
Outro ponto importante é acelerar ao máximo a avaliação para
aprovação da vacinação de nossas crianças. Países como EUA,
Chile, China e Indonésia já estão
vacinando crianças e alguns deles
inclusive com vacinas usadas no
Brasil, como Pfizer e Coronavac.
É absurdo que o Brasil — que

sempre liderou campanhas de vacinação — ainda não esteja vacinando
essa faixa etária. O Instituto Butantan ofereceu
um estoque de doses ao
Ministério da Saúde,
que as recusou. Essas
doses poderiam estar
sendo aplicadas nas crianças, por exemplo.

O Brasil precisa
vacinar crianças
e exigir o
passaporte
vacinal para
entrada no país
A vacinação das crianças
é importante para protegê-las
e também para reduzir o risco
de que elas transmitam o vírus para outras pessoas.
Queremos que as crianças
voltem às escolas de maneira
segura. Muitas delas irão passar as festas de fim de ano junto a familiares do grupo de risco, por isto precisamos iniciar
essa vacinação o quanto antes.
Na próxima semana, o Congresso Nacional votará o orçamento para o ano de 2022. O governo
Bolsonaro apresentou proposta
que reduz em mais de 80% o orçamento da vacinação. Não é graças
a Bolsonaro que o Brasil tem boa
aceitação das vacinas. Nós, parlamentares da oposição, vamos lutar
para derrubar o orçamento secreto
e garantir o orçamento sanitário.
———
Alexandre Padilha,
médico, professor universitário e deputado
federal (PT-SP)
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Merenda da Prefeitura para
todos alunos da rede pública
Barjas Negri

O

Programa de
Alimentação
Escolar foi criado nos anos 1950
quando havia poucos
alunos no Ensino Fundamental, que foi crescendo à medida que o
ensino público se expandia no Brasil. De início, a Merenda Escolar de Piracicaba era
produzida apenas para os alunos do Ensino Fundamental da
rede pública estadual e para as
crianças de entidades filantrópicas. Isso ocorria porque a Prefeitura não ter escolas do Fundamental, o que acontece apenas a partir de 1997 com a criação do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) que, ao
valorizar o Ensino Fundamental,
estimulou a sua municipalização.
Até então, a Prefeitura de Piracicaba mantinha somente uma
rede de educação infantil que também foi crescendo rapidamente.
Com isso, o Setor de Merenda Escolar começa a ser modernizado,
ampliadasas suas instalações e
contratados servidores qualificados para dar conta dessa importante tarefa de fornecer alimentação escolar aos nossos estudantes,
com boa proposta nutricional, capaz de estimular alunos de famílias de baixa renda a frequentarem
e permanecerem nas escolas.
Diversos prefeitos procuraram dar o maior apoio ao Setor da
Merenda Escolar, reconhecendo
sua importância e trabalhando
para a cidade na inclusão de alunos das redes de ensino estadual e
municipal. Não tiveram olhos apenas para os alunos da Prefeitura,
ou seja, da rede municipal. Posso
destacar os prefeitos Adilson Maluf, João Herrmann Neto, José
Aparecido Borghesi, Mendes Thame e Humberto de Campos e, ainda, incluindo as minhas gestões
como prefeito, transformamos o
Programa de Alimentação Escolar de Piracicaba num dos melhores do estado de São Paulo.
O nosso Programa de Alimentação Escolar conta com nutricionistas que realizam toda supervisão técnica nas unidades terceirizadas e de autogestão, num trabalho articulado por dezenas de
servidores municipais, centenas de
merendeiras contratadas pela própria Prefeitura e por empresa terceirizada. São mais de 100 mil refeições produzidas e distribuídas
todos os dias úteis, para mais de
200 escolas: creches e escolas de
ensino fundamental do município,
escolas estaduais de ensino fundamental e médio, instituições
conveniadas e ETECs. Imaginem
a logística deste trabalho diário
que, até 2020, funcionava bem.
Neste segundo ano de pandemia tudo parece ter saído do
controle e do planejamento da

Prefeitura, com sucessivos contratos emergenciais, perda de 1 tonelada de carnes bovina e de frango, fatos esses amplamente divulgado pela mídia local.
Mais recentemente, a
impressa informou que
a Prefeitura não mais
fornecerá merenda
para os alunos da rede estadual,
fazendo o prefeito comporta-se
como prefeito de prefeitura e não
da cidade. Afinal os 30 mil alunos do Estado também são piracicabanos e seus pais trabalham
para que Piracicaba torne-se uma
cidade cada vez melhor para se
morar. Não tem aluno de 1ª ou
2ª categorias. Todos são alunos
da rede pública de Piracicaba.

É preciso dialogar
bastante com
o Estado para
equacionar a
ampliação do
aporte de recursos
estaduais
Quero destacar o trabalho
das últimas secretárias de Educação, sempre preocupados com a
qualidade da merenda escolar servida aos alunos das redes municipal, estadual, entidades etc. Vale
o registro o trabalho da gerente
Daise Diniz Paulo Eluf, que esteve à frente do Setor da Merenda
Escolar por 20 anos. Seu trabalho competente, desenvolvido
com servidoras e merendeiras
que garantiu a Piracicaba destaque ser destaque na produção e
distribuição da Merenda Escolar.
Claro que tem o componente
econômico, pois os recursos que
o Estado envia para Piracicaba
não cobrem todas as despesas. A
Prefeitura arca com a diferença,
são vários milhões de reais por
ano. Mas foi pensando na melhoria do ensino de todos esses
alunos, que os prefeitos de Prefeitura sempre aportaram recursos adicionais à merenda e praticamente não houve problemas.
Além disso, a merenda para a
Rede Estadual de Educação sempre implicou mais trabalho para a
Prefeitura. Agora para quem quer
trabalhar menos, cancelar a merenda dos alunos do Estado parece fazer sentido. É uma pena.
Para finalizar é preciso dialogar bastante com o Estado para
equacionar a ampliação do aporte
de recursos estaduais. No passado obtivemos êxito para o custeio
do AME (Ambulatório Médico de
Especialidades), do Hospital Regional e também para elevar o
aporte de recursos do Estado
para a merenda. E com isso evitar o desmanche parcial do Setor de Merenda Escolar que funciona bem há quase 50 anos.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Arquivo

LP DO XV
Em 1968, foi gravado, pela
São Paulo Discos, esse LP
que narrava a campanha do
E. C. XV de Novembro de
Piracicaba rumo à vitória no
Torneio de Acesso. O XV voltaria para a divisão especial do futebol paulista, de
onde havia sido rebaixado
em 1965. Com texto de
Duarte Filho (chefe da equipe de esportes da Rádio
Educadora), fotos de Lacorte e Cícero, o álbum de vinil

apresentava as narrações
das principais partidas do
campeonato das quais o XV
participou, através das vozes de Cláudio Orsi, Jamil
Netto e Ulysses Michi. Na
capa, o Estádio Barão de
Serra Negra em segundo
plano com fotos da comissão técnica e jogadores que
estrelaram a alegria do povo
piracicabano, sob a batuta
do técnico Renganeschi.
(Edson Rontani Júnior)

Cinco projetos de lei aprovados,
um mandato voltado para o social
Alex de Madureira

É

com a sensação
de dever cumprido que escrevo
esse novo artigo para
falar de uma nova lei
de minha autoria sancionada pelo Governador do Estado de São
Paulo. Foi o segundo
projeto de lei aprovado neste ano
de 2021 e o quinto desde que tomei posse na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp),
em 2018. Sim, este é o quinto Projeto de Lei que consigo aprovar em
meu breve mandato parlamentar.
Minha felicidade maior é poder ajudar, motivação de criar essa
nova determinação. Já em vigor
em todo o Estado de São Paulo, a
lei proíbe bancos de ofertar empréstimos a aposentados e pensionistas por ligação telefônica. Uma
importante conquista frente a essa
prática abusiva contra, principalmente, os idosos que, muitas vezes, não estão cientes da contratação desse tipo de empréstimo e acabam sendo prejudicados por terem
suas rendas comprometidas.
Prestes a completar o terceiro
ano como deputado estadual e com
um mandato totalmente voltado
para as necessidades da população paulista, me sinto realizado ao
conseguir transformar em lei alguns anseios populares e que, com

certeza, contribuirão
para melhorar a vida de
muitas pessoas e, porque não dizer, facilitar
o dia-a-dia delas, como
fizemos com a lei que
torna obrigatória a instalação de equipamento para pagamento por
cartão magnético, de
débito ou de crédito,
nas praças de pedágio do Estado. Uma medida simples, mas
que precisou ser feita por meio
de um projeto de minha autoria.
Tenho dito desde o dia em que
assumi uma cadeira como deputado na Alesp de que encarava o
mandato como missão e de que
acreditava na transformação da
vida das pessoas, ao viverem em
sociedade, por intermédio da política. E isso passa por uma série de
circunstâncias que estão relacionadas ao respeitar o próximo e
aceitar o direito de cada um em
relação as suas próprias escolhas.
Digo isso por conta de outra de minhas leis aprovadas
pelo governo estadual e que institui o "Dezembro Verde", campanha contra os maus-tratos e
abandono de animais. Por meio
do Projeto de Lei 688/2020, instituímos um mês de conscientização contra o abandono dos animais. Sem dúvida, outra conquista importante, ainda mais para
quem defende a causa animal.

Boas notícias para as
pessoas com deficiência
Luiz Carlos Motta

O

mês de dezembro tem várias
datas especiais.
Uma delas é o dia 3,
consagrado como o Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência. A
data, instituída pela
ONU, em 1992, tem o
objetivo de informar a
população sobre todos os assuntos relacionados à deficiência.
Além disso, busca também, conscientizar sobre a importância de inserir as pessoas com deficiência em
diferentes aspectos sociais, como
político, econômico e cultural. Pelo
menos 45 milhões de brasileiros
têm algum tipo de deficiência. Isso
representa quase 25% da população, segundo o último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
CARROS 0 KM ADAPTADOS - Trago uma ótima notícia
para boa parte desses milhões de
brasileiros. Um projeto de lei de
minha autoria, o de número
5188/20, que obriga as montadoras a produzir carros adaptados
para pessoas com deficiência, foi
aprovado na Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência
(CPD). É um avanço importante
que beneficia, também, familiares
e amigos envolvidos com a rotina
dessas pessoas e contribui para
que o Brasil tenha uma legislação
moderna, cidadã e inclusiva.
O relator do projeto, meu colega Deputado Fábio Trad, (PSD/
MS), apresentou parecer favorável ao texto, destacando que a proposta é "oportuna e vem ao encontro de diversas modificações
no ordenamento jurídico visando torná-lo mais adequado e
apropriado com a proteção e defesa das pessoas com deficiência".
De acordo com o Projeto de
Lei as montadoras de carros serão obrigadas a produzir, em
cada grupo de cem veículos convencionais, no mínimo, um deles
já com as adaptações de fábrica,
para as pessoas com deficiência e
que compram automóveis com
isenção de IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados).
A proposta prevê que o veículo deverá ter, no mínimo, câmbio
automático, direção hidráulica,
vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem,
além de outras adaptações previstas em legislação específica.
Esse avanço vai melhorar a

qualidade de vida das
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e que terão
oportunidade de adquirir um carro novo
com preço justo.
OTIMISMO Essa proposta surgiu
durante as observações
que fiz durante minhas
viagens de trabalho pelo
Brasil. Constatei que as pessoas
com deficiência física, encontram
muitas dificuldades para fazer as
alterações e adaptações no veículo, para que ele possa ser apto a
ser utilizado por elas. Além de dar
uma grande dor de cabeça para o
usuário, tem ainda, o alto preço
que é pago para as empresas especializadas nesse tipo de serviço.

Esse avanço
vai melhorar a
qualidade de
vida das pessoas
com deficiência
ou mobilidade
reduzida
Algumas adaptações são bastante peculiares, e, por isso, não há
como definir em lei todas essas possibilidades. Por isso, entendemos
que é mais conveniente estipular
essas alterações como obrigatórias.
Tenho conversado com pessoas com deficiência e, também, com
algumas lideranças sobre o assunto, para comprovar que esses itens
previstos no Projeto de Lei, já
atendem boa parte das demandas. Mas nada impede que a fábrica de automóveis inclua outras
adaptações que julgar adequadas.
O PL agora será remetido
para as Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços e de Constituição e Justiça e de Cidadania,
onde será analisado em caráter
conclusivo. Uma vez aprovado,
continua seu trajeto rumo ao Senado. Estou otimista com a repercussão positiva que a proposta teve na imprensa e na sociedade brasileira. Estamos trabalhando para, em tempo recorde, transformar o projeto em lei para beneficiar milhões de pessoas com deficiência que precisam de carros
especiais 0 Km para se locomoverem com conforto e segurança.
———
Luiz Carlos Motta, Deputado Federal (PL/SP)

Me sinto realizado
ao conseguir
transformar em
lei alguns anseios
populares
Tenho buscado exercer a função parlamentar guiada pelos princípios da defesa e proteção da família e do cidadão. Foi imbuído
por esse sentimento que conquistei uma das maiores vitórias como
deputado ao conseguir criar a Lei
nº 17.301/20 que proíbe farmácias e drogarias de exigirem o CPF
do consumidor no ato da compra
sem informar, de forma adequada e clara, detalhes sobre a abertura desse cadastro ou registro de
dados pessoais. Sem sombra de
dúvida, uma grande vitória para a
população que tanto sofre com esse
tipo de abuso, gritante e ofensivo,
aos direitos básicos do cliente.
A lei visa coibir o uso dos dados pessoais que os consumidores
passam aos estabelecimentos, os
quais condicionam essa atitude a
concessão de determinadas promoções e descontos. Com essa proposta de minha autoria, tenho certeza
de que fortalecemos ainda mais o
Código de Defesa do Consumidor.
Por fim, entre todas as leis
por mim aprovadas até aqui,
sinto muito honrado em ter sido
o autor do projeto que institui o
Regime de Dedicação Plena e In-

tegral (RDPI) e a Gratificação de
Dedicação Plena e Integral
(GDPI) aos integrantes do quadro do magistério em exercício
nas escolas estaduais de ensino médio de período integral.
Foi por meio deste projeto de
Lei de Complementar 34/2020,
também de minha autoria, que
conseguimos corrigir uma distorção criada com a criação do Programa Ensino Integral (PEI), o
qual impedia a volta dos professores a esse programa, caso saísse, por qualquer motivo que
fosse e por um tempo de espera
de cinco anos para retornar a
essa mesma função. Com essa
correção asseguramos ao professorado a possibilidade de voltar a participar do programa no
ano subsequente a sua saída.
Como comentei inicialmente, é um balanço positivo e que
me motiva a continuar trabalhando intensamente para buscar conquistas aos cidadãos paulistas. No que depender de mim,
continuo com as mangas arregaçadas para lutar em prol do bem
comum, sempre com respeito a
função de deputado estadual.
———
Alex de Madureira é deputado estadual e coordenador de Projetos Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)

FALANDO DE A
XÉ
AXÉ

Núcleo afro do PT e o nosso
tokenismo de cada dia
Ronaldo Almeida
Sango

A

minha bênção
indistintamente a todos, todas e todos, que os
Orixás possam sempre nos abençoar com
muita saúde e alegria.
Há algumas semanas durante uma roda de
conversa organizada pela
Executiva do Partido dos
Trabalhadores com a organização da Secretaria de Combate ao Racismo e a Secretaria Gera da qual estou à frente, discutimos formas e maneiras de combater a intolerância religiosa, que infelizmente se faz cada vez mais presente nas nossas comunidades
de Umbanda e Candomblé.
Primeiro é importante dizer do orgulho de se discutir
esse tema em um partido político, sinal do amadurecimento
da sua direção na luta diária
que seus militantes têm por
um estado verdadeiramente
laico e com uma liberdade religiosa plena e democrática.
É preciso encontrar maneiras para o enfrentamento do
aumento considerável de ataques a terreiros e religiosos de
umbanda e candomblé, mesmo
aqueles que muitas das vezes
permanecem apenas no campo
da hostilidade. Os religiosos de
matriz africana precisam entender da necessidade de participar da vida política, partidária ou não, da sua comunidade, do seu bairro, da sua
Cidade, Estado e do seu País.
Mas, voltando a roda de
conversa, a avaliação em que
pese ser por cima de um tema
triste e complexo de se discutir, foi com um saldo extremamente positivo, 12 doze religiosos de matriz africana fizeram
a sua filiação ao diretório municipal do partido e ainda estamos a conversar com outros religiosos para podermos fortalecer esse time de axé, para juntos, discutirmos, pensarmos coletivamente políticas públicas ao

povo de terreiro, sobre o olhar do Partido dos Trabalhadores.
A reativação do
Núcleo Afro do PT
Piracicaba vem de
encontro com a necessidade de pensarmos juntes, como, de
que forma enquanto
militantes partidários e de religiões africanas podemos colaborar com demais
irmãos de matriz africana, que
muita das vezes não tem a
quem recorrer por um direito
violado ou um ataque sofrido.

É importante
dizer do orgulho
de se discutir
esse tema em
um partido
político, sinal do
amadurecimento
da sua direção
Mas é preciso tomar muito
cuidado e romper com o “tokenismo” — do inglês “Token” que
significa símbolo, por sua vez
trazendo para o assunto, uma
falsa luta simbólica para momentaneamente dizer que faz
parte do movimento e que contribui. Precisamos de democratas e progressistas que tenha
de fato a sensibilidade de lutar
lado a lado pela liberdade religiosa, sem oportunismo, sem
sectarismo, é preciso que, principalmente filiados e filiadas do
Partido preze por isso, caso
contrário não vai passar de
uma disputa rasa, oportunista
e demagógica que de fato vai
deixar transparente a falta de
companheirismo petista que foi
sempre o norte dado desde o
começo da minha militância
partidária em meados de 1999.
———
Ronaldo Almeida Sango, religioso de matriz
africana, membro fundador do Núcleo AFRO
do diretório do Partido dos Trabalhadores
(PT) de Piracicaba
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Pagamento de abono aos
professores só depende da
sanção do PLC 37 por Doria
O projeto aprovado estabelece que o governo concederá, aos profissionais da educação
básica da Secretaria da Educação, em 2021, o abono denominado Abono-Fundeb

A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo),
deputada estadual Professora Bebel (PT) informa em comunicado
oficial da entidade que o PLC 37,
que garante abono aos professores seguiu para sanção do governador do Estado de São Paulo,
João Doria (PSDB) e só depende
da sua assinatura para que o pagamento seja feito à categoria. A
deputada obteve informação oficial junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo
(Alesp) de que o Projeto de Lei
Complementar 37/2021, aprovado
no dia primeiro de dezembro último pelos deputados estaduais,
seguiu na segunda (6), para
sanção do governador. “Uma
vez sancionada e publicada a
nova lei, o governador editará
um decreto regulamentador, a
fim de que o pagamento do Abono Fundeb seja feito, ainda neste mês de dezembro”, informa.
O projeto aprovado estabelece que o governo estadual concederá aos profissionais da educação básica vinculados à Secretaria
da Educação, em caráter excepcional, no exercício de 2021, o abono denominado Abono-FUNDEB,
cumprindo assim o disposto no
inciso XI, do artigo 212-A, da Constituição Federal, observado o disposto no inciso XII do artigo 115

da Constituição do Estado. O valor global destinado ao pagamento do Abono-FUNDEB será estabelecido em decreto, e não poderá
ser superior à quantia necessária
para integrar 70,1% (setenta inteiros e um centésimo por cento) dos
recursos disponíveis na conta estadual do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB,
relativos ao exercício de 2021.
Pelo decreto a ser publicado
com a sanção do PLC 37, Bebel
explica que receberão o abono, que
ela defendeu que o recurso utilizado para o seu pagamento fosse
integrado aos salários os professores, integrantes do quadro do
magistério, da Secretaria da Educação, titulares de cargos ou funções-atividades previstas na Lei
Complementar nº 836, de 30 de
dezembro de 1997, assim como docentes com classes e aulas atribuídas de forma subsidiária à Lei
Complementar nº 444, de 27 de
dezembro de 1985, em especial nos
termos da Lei Complementar nº
1.093, de 16 de julho de 2009.
O valor do abono será pago
aos servidores na forma prevista
em regulamento, observados os
seguintes critérios: não poderá ser
superior a 50% da remuneração
bruta anual do servidor; será concedido de forma proporcional: à

Justiça parcial

O

sentimento de
justiça é fundamental na
sociedade, o conceito
de "senso de justiça"
é um aliado no entendimento da população
para se compreender
a necessidade de se
viver em sociedade.
No entanto, para
alguns, há situações que a Justiça só é válida ou aceita quando se agrada um determinado
lado ou grupo, se for meu amigo "in dubio pro reo", se for desafeto "in dubio pau no réu".
Em um estado democrático, o principio do contraditório
e da ampla defesa é fundamental, garantindo que se possa
ouvir e avaliar as versões,
mas como convencer ou provar
a quem não quer acreditar?
A garantia de que ninguém
pode sofrer os efeitos de uma sentença, sem a chance de ter tido a
possibilidade de ser parte do processo do qual esta provém, ou
seja, efetiva participação do processo, a ampla defesa é derivada
da frase latina audi alteram partem (ou audiatur et altera pars),
que significa "ouvir o outro
lado", ou "deixar o outro lado
ser ouvido bem". Em tempos de
julgamentos instantâneos, onde
se ouve apenas o que gosta ou se
quer acreditar, é importante mais
do que nunca defender a ampla
defesa e o contraditório.
Já em 2016 me posicionava
pela parcialidade de um juiz-político, em flagrante contrariedade à Constituição Federal, atropelou o devido processo legal, em
"conluio" com outras autorida-

des. Na época, éramos
insanos e extremos,
atualmente o mesmo
grupo que idolatrava,
atualmente crucifica, e
busca deslegitimar pelos mesmos motivos
outrora apontados,
além de outros políticos que surgiram.
A politização da
justiça e a judicialização da política tem sido muito prejudicial à
democracia brasileira. Pior que
isso, só os tribunais de exceção que são criados pela mídia
ou redes sociais, ampla defesa
e contraditório, é o que nos afasta da ignorância e da barbárie. Com base nisso, o conceito
abaixo norteia quem pensa:

"A injustiça num
lugar qualquer
é uma ameaça
à justiça em
todo o lugar
."
lugar."
(Luther King Jr)
"A justiça não consiste em
ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo, onde quer que
ele se encontre, contra o errado." (Theodore Roosevelt)
Não por acaso uma das figuras mais importantes do século passado afirmou: "A injustiça
num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo o lugar."
(Martin Luther King Junior)
———
Francys Almeida,
bacharel em Direito, militante partidário em Piracicaba

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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Bebel que defende que o recurso que será utilizado para o
pagamento do abono fosse integrado aos salários dos professores

média de carga horária atribuída
ao servidor no exercício de 2021,
incluída a carga horária suplementar, aferida nos períodos estabelecidos no artigo 6º desta lei complementar; ao número de pontos relativos à frequência individual do
servidor, conforme escala a ser fixada em decreto regulamentar, respeitada a frequência mínima de 2/3
(dois terços), aferida durante os períodos de apuração estabelecidos no
artigo 6º desta lei complementar.
Porém, caso o servidor seja
titular de mais de um vínculo com
a Secretaria da Educação, fará
"jus", em face de acumulação prevista constitucionalmente, ao re-

cebimento do valor do abono nos
respectivos vínculos, calculado na
forma deste artigo. O abono será
calculado de forma proporcional,
observados os termos desta lei
complementar e do decreto regulamentar, para os profissionais
que ingressaram no serviço público durante o exercício de 2021. No
caso de o pagamento efetuado com
base no artigo 3º desta lei complementar ser insuficiente para o fim
previsto no artigo 1º, poderá ser
paga parcela complementar, desde que, a soma dos valores das
parcelas não ultrapassem 100%
(cem por cento) da remuneração bruta anual do servidor.

Ao visitar as lembranças
nascem preces com esperança

C

om a bênção do mais Alto,
com a amada, querida e estimada Alma gêmea, em
diálogo, organizávamos os pensamentos e notamos que os nossos amigos espirituais da Colônia Manto da Luz ali estavam e
seguimos juntos agradecendo à
Deus, ampliando os minutos de
paz que navegam como uma viagem de saudade, Luz e amorosidade. Em cada Existência, passamos por um rio grande e revolto, seguimos nadando, para
chegar ao porto seguro e calmo.
O sofrimento mudo, são lágrimas da memória pretérita, um
misto perto e distante, como um
ímã, que nos segura pelo pensarsentir-agir das crenças limitantes dos habitantes do planeta
Terra. Entretanto, ao nos libertarmos, atravessamos a vida em
suas verdades e sem nuvens.
Acalme-se e aceite a Vontade e
as Leis de Deus. Toda ternura
que aparenta estar torturada,
com ação amorosa, é fonte inesquecível, que revela o caminho
para a resignação. Não se julgue.
O som do coração já conhece todas as verdades. A Bondade de
Deus neste coração aprendiz, é
prece viva. Em Tempo, tocando
estrelas com as mãos, o despertar se faz pela luminosidade.
E nesta Missão Socorrista,
muitos irmãos ali estavam e chegamos ao Hospital-Escola. O
Mentor se aproxima e diz com
carinho e bondade, inspirando
confiança. Pouco a pouco, senti
ali que Deus existe e, ao contemplar as vibrações e as lembranças, tudo foi se transformando
em imensos arco-íris e com preces de esperança. Quando me dei
por conta, já estávamos no Lar
terreno e com a sensação de dever cumprido. Refleti que todo o
bem dedicado aos nossos irmãos, estará em nós, anunciando o nosso melhor encontro. Siga
auxiliando aos filhos necessitados, de outras mães que lutam
muito mais do que nós. Muito

agradeço à Deus. Que o amor
abençoe, na certeza de que sejamos sempre úteis à humanidade
e para corresponder à sua confiança e à sua ternura, a contar com seu apoio e com a sua
bênção carinhosa e incessante,
beijo o coração adorado, filho
reconhecido, que do seu coração querido nunca se afastará.
Amados e queridos leitores.
Embebido nesta frequência, com
emoção e lagrimas, convido-os
a refletirem ainda mais, com os
ensinamentos do Mestre Allan
Kardec – “Deus colocou no coração do homem a regra de toda
a verdadeira justiça, pelo desejo
de cada um de ver seus direitos
respeitados” – “Depende do homem amenizar seus males e ser
tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra” – “O sábio, para ser
feliz, olha abaixo de si e jamais
acima, a não ser para elevar sua
alma até o infinito” – “Toda pessoa que serve além do dever, encontrou o caminho para a verdadeira felicidade” e “O homem
deve se resignar e suportar os
males sem murmurar, se quer
progredir”. E assim, finalizamos
mais este diálogo entre Almas, e
como um raio de lucidez, lembre-se que, não somos uma imagem no espelho e sim, aquele
quem observa a imagem. O que
Deus escreve, nenhuma borracha apaga. Ao se concentrar na
dor, sofremos, mas se concentrarmos em cada lição, verás
que tudo é um eterno aprendizado e evoluirá plenamente.
Aprecie que, toda vez que ganhamos um par de asas, é porque estendemos nossas mãos e
ajudamos nossos irmãos a se levantarem. Muitas vezes, tu nem
percebe o quanto, a sua Luz, ilumina o caminho de muitos necessitados. Que o nosso legado
seja Luz no caminho de todos.
E com a amada, estimada e
querida Alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Paulista recebe Feira Vegana
e Agroecológica no domingo
O espaço do Varejão da
Paulista, na avenida Dr. Paulo de Moraes, 2.110, recebe domingo (12), das 10h às 16h, a
Feira Vegana e Agroecológica,
organizada por um grupo de
pequenos produtores de Piracicaba, com o apoio da Sema
(Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento).
Cerca de 20 produtores irão
expor e comercializar alimentos
in natura, como verduras, frutas, legumes, e produtos veganos, entre eles tortas, pães, tapioca, queijos, bolos e outros.
Segundo os organizadores,
o objetivo da feira é atender a
demanda crescente de um público que escolhe viver de forma
mais consciente e sustentável.
O veganismo, estilo de vida
que busca excluir todas as formas de exploração os animais,
seja na alimentação, na moda, ou
em outras esferas de consumo, é
adotado pela produtora de alimentos veganos Marcia Perin,
que estará presente na feira.
“A feira vem para somar.
Nossa intenção é apoiar os pequenos produtores do nosso
município que estão engajados
com a preservação ambiental,
dando uma oportunidade para
eles exporem seus produtos num

E

espaço tão privilegiado como o
do Varejão da Paulista”, disse.
A agricultora familiar agroecológica Naomi Ishii Torigoi enfatiza que esse tipo de agricultura se
preocupa com a preservação do
solo e da água, o não desperdício e
a produção livre de agrotóxicos.
“Além da agroecologia, existem outras formas de agricultura
como as agroflorestais e a agricultura sintrópica, que pensa a
agricultura ligada à natureza, e
queremos aproveitar essa feira
para divulgar todas essas visões
para o público presente”, explica.
A secretária de Agricultura e
Abastecimento, Nancy Thame,
enfatiza o trabalho da Sema em
apoiar essas iniciativas de pequenos produtores e da agricultura
familiar de Piracicaba. “É nosso
papel fomentar esses projetos
inovadores que fortalecem a produção e a economia local, na direção de uma alimentação mais
saudável e sustentável”, disse.
“Me sinto muito feliz de fazer parte desta feira e agradecemos a Sema pela oportunidade,
pois essa não será simplesmente
uma feira, mas também um espaço de conscientização das pessoas, para que cada um se torne
um defensor do planeta”, conclui
a agricultora Naomi Torigoi.

Virtual (I) - No Reino
da Fantasia

m uma pintura do belga
René Magritte há um cachimbo pintado com os
dizeres “isso não é um cachimbo”. Obviamente causa impacto.
Lacan didaticamente a utiliza
como referência ao simbólico. Realmente, um cachimbo serve para
consumo de tabaco, mas aquilo é
apenas sua representação.
Estou falando das redes
sociais. Sim, pois as pessoas
ali representadas por seus
perfis não estão ali. Estão representadas por imagens, ideias, palavras, mas não é o real.
Há alguns anos vi pelo meu
Facebook uma verdadeira convulsão. Uma jovem de 26 anos,
contato virtual meu há cinco
anos desativou sua conta. Alguns dias depois alguém veio esclarecer. A jovem que exibia fotos de uma linda garota contava

aos mais íntimos o quanto sofria
violência de seu namorado. Devia-lhe dinheiro sem ter como
quitar a dívida e os mais sensibilizados ganhavam sua simpatia.
Assim agiu por cinco
anos. Apaixonou-se por um
homem de 30 e ele por ela. A
interação observada no perfil
era notadamente de um romance. Algumas dúvidas ficavam no ar, ele decidiu investigar. Chegou aos fatos: ela era
mulher casada, com três filhos,
40 anos à época. A dona das fotos foi localizada e informada
e um enorme rebu se armou.
Pretendi mostrar o que
René Magritte mostrou em sua
pintura. Pessoas interagem nas
redes por meio de perfis, mas
eles não são a pessoa, senão
sua representação. As consequências podem ser nefastas.

INTERATIVO
Estou solteiro há três
anos e sinto enorme dificuldade de me aproximar
das mulheres. Saí de um
relacionamento sofrível e
minha única vontade é ir
morar em uma caverna.
Apesar da solidão não tenho disposição para sair
ou procurar alguém. Falo
pouco, pareço um homem
casado, rosto sério e para
me tirar um sorriso só com
milagre. Já tentei mudar
isto, mas parece vício e acabo afastando as pessoas.
José
Seria preciso saber o que
a saída desse relacionamento
lhe representou para se dizer
algo com fundamento. Entretanto, se esse isolamento se
deu como consequência da
ruptura não resta dúvidas.
Parecer “sério” (como

descreve) não é defeito algum,
mas sentir-se mal com isso é
outro papo. Todo sintoma
aparece no lugar de um desejo que não encontrou meios de
satisfação, e como tal nos incomoda de alguma maneira.
O isolamento é comum
para a elaboração do luto, mas
três anos merecem reflexão.
Unido a isso há a dificuldade
de aproximação e falta de disposição para a vida, sorrir novamente. Você mesmo percebe que
afasta as pessoas de si próprio.
Há um conjunto de atitudes que
toma e não lhe são muito claras
quando as põe em prática, que
denunciam seu mal estar.
De nada adianta lhe dizer para mudar, você sabe que
precisa disso. Uma investigação sobre as reais causas podem lhe ajudar. Com a ajuda
de um profissional poderia
sair dessa mais facilmente.

CITAÇÃO!
“Precisamos amar para não adoecer”.
(Sigmund Freud)

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.
Use até 200 toques. Sigilo absoluto.
BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br
CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430
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Ipplap realiza encontro com
representantes do imobiliário
A Prefeitura, por meio do
Instituto de Pesquisas e Planejamento (Ipplap) e com apoio da
Secretaria Municipal de Obras
(Semob), promoveu, terça (7), no
Anfiteatro do Centro Cívico Florisvaldo Coelho Prates, encontro
com as incorporadoras, imobiliárias, corretores de imóveis, engenheiros, arquitetos e demais
profissionais atuantes no setor.
O objetivo foi repassar informações sobre a última revisão do
Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba (Lei Complementar nº 405/2019) e também promover a facilitação da relação
de trabalho com a Prefeitura.
Com um público de cerca de
30 profissionais da área, o evento reforçou os principais desafios atuais, entre eles o déficit habitacional de interesse social, o
uso e ocupação irregular do solo
e a crise hídrica. Também destacou a importância de planejar o
município e toda sua infraestrutura para receber os novos empreendimentos e projetos, visando o desenvolvimento sustentável e responsável de Piracicaba.
Durante o evento, representantes do Ipplap também pontuaram os projetos atualmente em
destaque, entre eles o Plano Diretor de Cidade Inteligente, projeto
do uso e ocupação do Engenho
Central, projeto de zeladoria, internet 5G, Cartão Cidadão, Prefeitura Digital, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD),
Região Metropolitana de Piracicaba e a criação de um banco de
dados robusto, além das tradicionais frentes de trabalho que
são da competência do Ipplap.
“O objetivo desse encontro
foi estabelecer maior proximidade com o segmento imobiliário e apresentar para todos a
última revisão do Plano Diretor, o trabalho desenvolvido
pelo Ipplap e deixar um canal
aberto para todos para troca de
ideias, sugestões, críticas. Então,
queremos estreitar este relacionamento no sentido de ajudar
aqueles que atuam no segmento
imobiliário”, frisou Daniel Rosenthal, presidente do Ipplap.
A engenheira civil do Ipplap, Maria Beatriz Silotto Dias
de Souza, fez uma palestra sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba. Na
ocasião, Beatriz falou especialmente sobre os princípios e diretrizes do Plano, da regularização fundiária, do zoneamen-
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Piracicaba recebe evento da
retomada econômica paulista
Ação na próxima terça-feira (14) busca incentivar investimentos e levar conhecimento para
comerciantes, empreendedores, gestores e estudantes da RMP; necessário fazer a inscrição

Angelo Frias Neto considerou
o primeiro encontro excelente

to e zoneamento especial, dos
parâmetros e instrumentos urbanísticos, bem como, das áreas de intervenção prioritária.
“É um instrumento básico
do processo de planejamento da
cidade, o qual fornece orientações para ações que influenciam
no desenvolvimento urbano.
Um dos instrumentos do Plano
Diretor é o zoneamento, que
corresponde em dividir o território em áreas com diretrizes diferenciadas, a partir da análise
do tipo de solo, declividade, hidrografia, disponibilidade de escolas e equipamento de saúde,
dentre outros”, explica Beatriz.
Para a arquiteta, Flaviana
Galani, 40 anos, o encontro foi
muito esclarecedor. “Pude ter
uma visão mais abrangente sobre o Plano Diretor e pude aprender mais sobre os parques lineares e outros assuntos, que são
fundamentais para o nosso trabalho. Estamos passando por grandes transformações e precisamos
nos atualizar”, disse Flaviana.
O empresário Ângelo Frias
Neto considerou este primeiro encontro muito importante para esclarecer as questões sobre o Plano Diretor. “Temos uma série de
questões que são fundamentais
para a habitação e precisamos
pensar nas questões ambientais,
buscar o equilíbrio, evitando mais
problemas para o município e
para todos nós”, conclui Ângelo.

C RIANÇA FELIZ

Programa atende cerca de
100 crianças em Charqueada
Divulgação

Piracicaba recebe, na próxima terça (14), o RetomaSP, evento promovido pela InvestSP
(Agência Paulista de Promoção
de Investimentos e Competitividade), em parceria com a Prefeitura de Piracicaba e a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
do Estado de São Paulo. O evento
visa estimular a retomada da economia do estado, possível graças
ao avanço da vacinação contra a
Covid-19, promover e incentivar
investimentos e oferecer serviços de qualificação e geração de
renda para a população. A ação
é patrocinada pela Prodesp.
Programação do Estado confirmou a presença do vice-governador, Rodrigo Garcia; da secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen; do secretário da Fazenda e Planejamento,
Henrique Meirelles, e do economista Eduardo Gianetti Fonseca.
O RetomaSP em Piracicaba ocorrerá no Engenho Central, das
9h30 às 16h, sendo uma oportunidade para que empresários, comerciantes, investidores, gestores
públicos e estudantes acessem
serviços oferecidos gratuitamente por instituições paulistas. Informações sobre linhas de crédito, qualificação profissional, mercado internacional, inovação e
tecnologia serão abordadas por
especialistas. As vagas para participar são limitadas. Por isso, os
interessados devem inscrever-se.
Além de acompanhar várias
palestras gratuitas, o visitante po-

VILA REZENDE

Crab vai aplicar 2ª
dose nos atrasados
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), vai disponibilizar
a 2ª dose da vacina contra Covid19 aos que estão em atraso para
recebê-la neste sábado (11), das
8h às 15h no CRAB Vila Rezende
(avenida Santo Estevão, 394). Não
é preciso fazer agendamento.
Esta ação para colocar a 2ª
dose em dia é realizada pela Prefeitura desde junho, com objetivo
de que as pessoas completem o calendário vacinal contra Covid-19.
Estar em atraso para receber a 2ª dose significa ter tomado a 1ª dose da vacina CoronaVac/Butantan há mais de 28
dias; da AstraZeneca/Oxford/
Fiocruz há mais de oito semanas;
da Pfizer (pessoas com 18 anos
ou mais) há mais de 21 dias; e da
Pfizer (adolescentes entre 12 e 17
anos) há mais de oito semanas.
ATENÇÃO BÁSICA — As

CHARGE
Equipe de agentes faz visita nos domicílios para acompanhar
o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância

O programa Criança Feliz,
voltado para crianças de zero a
três anos de idade, tem sido um
marco na vida de muitas famílias
em Charqueada. Todas as semanas, uma equipe treinada e capacitada de agentes faz visita nos
domicílios com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento integral
das crianças na primeira infância.
As ações e políticas de assistência social integram setores importantes como educação, saúde, cultura e direitos
humanos. Hoje, já são atendidas em Charqueada 95 crianças e o programa não para de
crescer. Também são assistidas
crianças até seis anos que recebem
o BPC (Benefício de Prestação
Continuada) e gestantes. É preciso estar inserido no CadÚnico.
“Realizamos atividades específicas com cada faixa etária, bem
como conversamos com os pais e

responsáveis para entender as
necessidades da família. É um
respaldo muito importante e que
visa o bem estar da criança e
também da família. A aceitação
tem sido ótima”, conta a supervisora do programa, Dirce Fabrício, que conta com o apoio das
agentes Lara, Ana e Caroline na
missão de ir até as famílias.
O Programa Criança Feliz é
uma ação do governo federal,
criado em novembro de 2018 e
inserido em Charqueada em
março de 2019. O prefeito Rodrigo Arruda (DEM) elogiou o trabalho desenvolvido na cidade.
“É notório que muitas gestantes e famílias já com crianças pequenas precisam desse suporte. Toda ação social que visa
acolhimento, bem estar e saúde é sempre bem vinda. No que
depender da administração,
tem tudo para crescer”, disse.

derá ser atendido em estandes de
entidades parceiras. Prefeitura de
Piracicaba, DesenvolveSP, SebraeSP, IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas), Unesp (Universidade Estadual Paulista) e Unicamp (Universidade Estadual de
Campinas), por exemplo, apresentarão seus produtos e serviços de apoio à inovação e fomento à atividade empreendedora.
A InvestSP dará apoio e oferecerá serviços a prefeituras e
empreendedores no geral, inclusive aqueles que querem ampliar
seus negócios e conquistar mercados fora do Brasil. O Desenvolve SP, banco do empreendedor paulista, apresentará suas
novas linhas de crédito para a retomada das atividades empresariais. Foram lançados cinco tipos
de financiamento com condições
especiais para as MPMEs (Micro,
Pequenas e Médias Empresas) do
Estado de São Paulo. Empresas de
todos os setores com faturamento
entre R$ 81 mil e R$ 90 milhões
podem obter crédito com juros a
partir de 0% e prazos para pagamento que vão até dez anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES – O Estado informa que o
participante precisará confirmar
que já recebeu pelo menos uma
dose da vacina contra a Covid19, mediante comprovante de vacinação (físico, digital ou ConecteSUS). O uso de máscara será
obrigatório, haverá protocolos de
distanciamento social e o consumo de alimentos será proibido.

unidades da Atenção Básica do
município também estão intensificando a orientação diretamente com a população sobre a
importância de completar o calendário vacinal da Covid-19, ou
seja, receber também a 2ª dose.
Nas UBSs (Unidades Básicas
de Saúde), CRABs (Centros de Referências da Atenção Básica) e
USFs (Unidades de Saúde da Família), a equipe, em contato com
o paciente, o questiona se já recebeu a 2ª dose e, caso ainda não
tenha, o lembra de ficar atento
ao intervalo das doses. Se o paciente estiver em atraso, é orientado que pode receber a 2ª dose
aos sábados sem agendamento
ou fazer o agendamento no site
VacinaPira. Nas USFs, os agentes de saúde que percorrem os
bairros também fazem esse reforço da importância de tomar a 2ª
dose nas visitas às residências.

Divulgação

Autoridades governamentais confirmaram presença

I GREJA

Participantes da Semana de Ação
Social da IEQ serão homenageados
A participação de voluntários na Semana de Ação Social
promovida pela Igreja do Evangelho Quadrangular Central
em Piracicaba será reconhecida pela Câmara com votos de
congratulações. A iniciativa é
do vereador Rerlison Rezende
(PSDB), autor dos requerimentos 1.063, 1.064, 1.065, 1.066,
1.067, 1.068 e 1.073/2021, aprovados na 51ª reunião ordinária, nesta quinta-feira (9).
Serão homenageados os
cabelereiros Luis Fernando
Rodrigues, Marta Aparecida
dos Santos, Ivan Dias Feitosa, Hélio Marques, André Ricardo Pereira e Ronilda Assunção e a empresa Fer Car,
por meio de seu sócio-proprietário Fernando Luis Augusto.
A Semana de Ação Social
ocorreu entre 25 e 31 de outubro. "Foi uma semana inteira de

atividades sociais desenvolvida
em diversas comunidades de Piracicaba. De forma totalmente
voluntária, contamos com a ajuda de vários profissionais, como
cabelereiros, psicólogos, advogados, pastores, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, recreacionistas, entre outros, que
abdicaram de seus dias de trabalho para servir os mais carentes com profissionalismo e amor
ao próximo", comenta Rerlison.
O vereador destaca o alcance das ações sociais em "proporcionar qualidade de vida à população menos favorecida", a necessidade de "conhecer e acolher
pessoas que vivem em situação
de vulnerabilidade social" e o
valor do reconhecimento "a todos aqueles que, de forma voluntária e gratuita, ainda fazem a diferença neste mundo
tão difícil e individualista".
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F UNDIÁRIA

M EMÓRIA

Aprovação de PLC visa
agilizar a regularização

Hospital Regional de Piracicaba
inaugura bosque “Reflorescer”
Assessoria de Imprensa do HRP

Autor do projeto é o vereador Laércio Trevisan Jr (PL) e a
proposta foi debatida no plenário por diversos vereadores
O projeto de lei complementar 16/21, do vereador Laércio
Trevisan Jr (PL), que altera e
acrescenta dispositivos à lei complementar 404/19, que “estabelece regramentos em âmbito municipal para a promoção da Regularização Fundiária de Núcleos
Rurais e Urbanos em Piracicaba,
de acordo com a Lei Federal
13.465/2017 e o Decreto Federal
9.310/2018”, com emenda 1, da
CLJR (Comissão de Legislação,
Justiça e Redação) e Obras e
Meio Ambiente, foi aprovado
durante a 51ª reunião ordinária,
realizada nesta quinta-feira (9).
De acordo com o texto da
propositura, com relação a alteração no §1º do art. 2º, o objetivo é permitir, dentre os proponentes da regularização, a apresentação de qualquer documento
comprobatório que comprove a
existência do núcleo urbano informal em data anterior ao marco legal estabelecido pela Lei Federal
13.465, de 11 de julho de 2017.
A segunda alteração proposta, neste caso no inciso VI do art.
16 da Lei Complementar 404, de 9
de dezembro de 2019, se faz necessária tendo em vista que a legislação municipal em vigor não contempla o instrumento da “legitimação de posse”, previsto nos artigos
25, 26 e 27 – Seção IV da Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017.
Na justificativa da propositura, Trevisan afirma que a possibilidade da legitimação de posse não
está prevista na legislação municipal em vigor, violando a legislação federal citada, que garante o
direito real da propriedade. "Devese destacar que a regularização
fundiária traz à população beneficiada forte significativo simbólico,
verificado pela possibilidade de

possuir um endereço regularizado, com nome de rua, número
de residência e CEP", afirma.
A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo A Cidade é Sua, afirmou que é favorável à regularização fundiária,
mas fez considerações em relação ao PLC. Sílvia apresentou
parecer contrário ao PLC, quando foi discutido na Comissão do
Meio Ambiente. "Neste PLC
usam a palavra consolidada e
quem diz se é consolidado ou não
é o Poder Executivo", afirmou.
Segundo ela, quando vem a
emenda da CLJR é colocado que
os proponentes da regulação fundiária devem comprovar, por meio
de foto, a consolidação do empreendimento em data anterior ao
marco legal. "Mas fala em seguida
que além da foto, pode apresentar
qualquer documento que ateste a
existência, então fica um conflito
entre o que é existente ou consolidado. Esse existente pode ser
um contrato de gaveta, na qual
não há construção, consolidação", afirma. Sílvia acrescentou
que por estes motivos apresentados seu voto foi contrário ao PLC.
Em aparte, o vereador Aldisa
Vieira Marques, o Paraná (Cidadania), afirmou que "quando se
vê tanta legislação para as pessoas que têm um terreninho, é possível pensar que o alvo é o cidadão
de baixa renda". "Quem vai sofrer
com isso é o pobre. E os que perderam o emprego depois da data
do marco regulatório", afirmou.
Silvia acrescentou que é
uma questão de política habitacional na cidade. "A regularização fundiária é para o pobre e
para o rico desde que tenha a diferença na legislação", afirmou.
Também em aparte, o vere-

ador Paulo Camolesi (PDT) disse que se reuniu com representantes do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto). O objetivo do encontro era levar a rede
de água em um loteamento irregular. "Fui comprovar através de
fotos aéreas um loteamento. Gostaria que o presidente do Semae
viesse aqui para colocar água
para toda essa população e fazer
tratamento de esgoto", afirmou.
O vereador Zezinho Pereira
(DEM) parabenizou o vereador
Trevisan pelo projeto. "A vereadora Sílvia, na questão técnica
está certa, mas temos que pensar em resolver o caso das pessoas que estão precisando, que
construíram aquela casinha e
não conseguem regularizar. Tem
muitos loteamentos dentro do
marco legal que é só regularizar.
Mas a Prefeitura, em outras gestões, não teve empenho para resolver essa questão, ficou mais fácil deixar engavetado", afirmou.
Trevisan afirmou que a
água de Piracicaba é vendida
para Saltinho. "Se a gente leva
água para lá, como não consegue
levar água para Anhumas? Tem
que ter um início nessa questão.
O Mário Dedini há 3 anos não
era legalizado, só tinha terreno.
Tem que tentar evoluir", afirmou.
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) disse que esse PLC vem
para ajudar nos casos irreversíveis.
"Caso a caso vai ser analisado para
que as pessoas possam se regularizar. E a Prefeitura tem que fiscalizar os novos loteamentos e regularizar os irreversíveis, das pessoas que foram vítimas de loteadores inescrupulosos", acrescentou.
O presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (Cidadania),
afirmou que os loteamentos irre-

gulares existem e a Prefeitura deixou como está. "Agora, dentro do
marco legal e depois desse período, tem que fazer alguma coisa.
Quando chega ordem judicial
para derrubar loteamento gera
muita confusão. Eu acho que tem
que dar uma chance para essas
pessoas regularizarem", afirmou.
O vereador Paulo Campos
(Podemos) usou a tribuna também para debater sobre o tema.
"Criou-se na nossa cidade uma
bolha imobiliária. Um lote custa
R$ 80, 90 mil. Conheço muitos
que não conseguem comprar e
compram um lote pequeno, com
parcelas a perder de vista. Muita
gente tem seu pedaço de terra e
está pleiteando uma ligação de
água e não consegue", afirmou.
Em aparte o vereador Cássio
Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira
(PL), afirmou que sabe das dificuldades da população. "Discutimos várias vezes sobre isso, pode
acontecer um grande desastre
nessa cidade. Essa reintegração
vai acontecer em Piracicaba e
onde vão colocar essas famílias?
É um projeto importante", disse.
Em aparte, a vereadora Rai
de Almeida (PT) disse que a Câmara discute a questão da regularização fundiária há algum tempo. "A vereadora Silvia apresentou emendas no PPA (Plano Plurianual) que foram rejeitadas. Fizemos discussões para falar sobre
políticas habitacionais. Buscamos
isso para proteger essas pessoas que
estão em situação de irregularidade. Esse projeto de lei é uma iniciativa que nós precisamos apoiar, mas
nós precisamos ampliar. Nós precisamos de uma política habitacional", disse. Ela acrescentou que
votou favorável ao projeto em razão da sua importância que ele tem.

F ORÇA S INDICAL

Chico dos Papeleiros é eleito diretor nacional
Divulgação

trabalhadores da categoria dos
papeleiros na Força Sindical, diz
que “é uma imensa satisfação poder integrar a direção da Força,
mas uma grande responsabilidade, uma vez que a nossa eleição
tem o desafio de representar e
defender os interesses dos trabalhadores das indústrias do
papel, papelão e artefatos de papel, que somam cerca de 170 mil
no país, sendo aproximadamente 1500 em Piracicaba”, ressalta.
A nova executiva nacional é
composta por 73 cargos, sendo 24
mulheres. Já a direção nacional
conta com 113 membros, e o conselho fiscal com seis membros. A
posse dos eleitos, inclusive, foi
dada pelo ex-presidente Lula.

Chico, vice-presidente do Sintipel, participou online do congresso
da Força Sindical, que elegeu a nova diretoria da central

O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Artefatos de Papel (Sintipel), Francisco Pinto Filho, o Chico, foi eleito diretor nacional da Central
Força Sindical. A eleição aconteceu nesta última quarta (8), durante o 9º Congresso da Força
Sindical, realizado em São Paulo, presencialmente e online, que
contou com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e elegeu a nova direção central, que tem como presidente Miguel Torres e que encabeçou a
chama “Emprego, Desenvolvimento Sustentável e Democracia”.
Chico, que foi eleito para representar no setor químico os

A PELO

P AULO C AMPOS

Moção apela para que CPFL
mantenha contas impressas

Vereador critica prefeito por anúncio
de veto a PLs que mantêm abono

O presidente da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz),
Gustavo Estrella, receberá uma
moção que apela para que as impressões e os envios das faturas
de consumo de energia elétrica às
residências dos consumidores, sobretudo os idosos, sejam mantidos. A moção de apelo 262/2021,
de autoria do vereador Cássio Luiz
Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL),
foi aprovada na 51º reunião ordinária de 2021, nesta quinta-feira (9).
De acordo com Cássio Fala
Pira, seu gabinete tem recebido
reclamações de munícipes idosos e sem acesso à internet e
também informações via imprensa de que a CPFL, que administra a distribuição de energia elétrica em Piracicaba, deixará de enviar boletos impressos de
conta de luz para as residências
porque a empresa passará a adotar a cobrança de forma digital.

O vereador Paulo Campos
(Podemos) direcionou críticas ao
prefeito Luciano Almeida (DEM)
ante o anúncio de que o chefe do
Executivo vetará os projetos de lei
153 e 154/2021, que, aprovados
pela Câmara em novembro, mantêm o pagamento de benefícios,
como abono-desempenho, a servidores municipais obrigados a se
afastarem do trabalho por testarem positivo para a Covid-19.
"Esta Casa teve a sensibilidade e votou os PLs 153 e 154, que
não estão tirando nada de ninguém; muito pelo contrário, estão
pagando o que é justo e de direito.
Ele [Luciano Almeida] está dizendo que não vai pagar o abono, e
esta Casa vai derrubar o veto, não
tenham dúvidas", comentou Paulo
Campos, que disse acreditar que o
prefeito "vai judicializar" a questão.
Ao ocupar a tribuna, durante
a 51ª reunião ordinária, nesta quin-

“A companhia alega que a
medida tem como objetivo reduzir o contato entre as pessoas em meio à pandemia de Covid-19, que segue a Resolução
Normativa da Aneel N° 928 e
que a medida vem para prevenir o contato de nossos clientes
e colaboradores ao vírus do
Covid-19”, relatou o vereador.
Dados de pesquisas sobre a
dificuldade dos brasileiros em
acessar a internet foram citados
no texto da moção. Cássio Fala
Pira pontuou que, ainda que o
objetivo seja nobre e o propósito
claro, existem outros problemas
associados à idade desses usuários, como dificuldade de visão,
muitas vezes causada por glaucomas, cataratas, diabetes e hipertensão, que os impedem de ter
o acesso apropriado aos serviços
digitais que substituem a impressão dos documentos em questão.

ta-feira (9), o parlamentar também
criticou o secretário municipal de
Finanças, Artur Costa Santos, ao
fazer menção ao projeto de lei complementar 18/2021, de autoria dos
vereadores Rerlison Rezende
(PSDB), Laércio Trevisan Jr. (PL),
Wagner Oliveira (Cidadania) e
Fabrício Polezi (Patriota). A proposta estende a isenção de IPTU
a imóveis, próprios ou alugados,
utilizados exclusivamente para
estacionamento de igrejas.
"Parece que o secretário de
Finanças não tem afinidade com
os vereadores. Não tive a oportunidade de conversar com ele, mas
parece que tem uma certa resistência. E foi dito ao Rerlison e à
sua assessoria que, em relação à
isenção de IPTU às igrejas, ele está
querendo cortar. Esta Casa terá a
responsabilidade e vai votar favorável [ao projeto], pois a causa é
justa", opinou Paulo Campos.

Psicóloga, assistente social e fonoaudióloga do HRP
plantando com o paciente convidado Carlos Eduardo

Na manhã desta segunda-feira (6), a equipe do Hospital Regional de Piracicaba “Dra. Zilda
Arns” inaugurou o bosque “Reflorescer”. Essa ação foi desenvolvida pela Comissão de Humanização com intuito de simbolizar um
tempo de renascimento e esperança após um longo período enfrentando a Covid-19. A plantação das mudas foi realizada no
terreno nos fundos do hospital.
O evento teve início com a
apresentação do músico Marcos
Proença, que já se apresentou no
HRP no início do ano de 2021,
período em que o hospital estava com alta demanda de pacientes com Covid. “É ótimo poder tocar aqui de novo em circunstâncias tão boas, é sempre
um prazer!”, disse o músico.
Em seguida, a presidente da
Comissão de Humanização, Lenara Barbieri, deu boas-vindas aos
colaboradores e aos pacientes recuperados que ficaram internados na instituição e voltaram
para comemorar essa vitória.
Carlos Eduardo e Wesley da
Silva Arruda ficaram vários dias
internados no HRP e além de vencerem o vírus, eles se tornaram
grandes amigos, ambos fizeram um
pronunciamento de agradecimento para a equipe. “O que nós passamos aqui e o apoio que tivemos, foi
fora do comum, quando eu estava
ruim eles colocavam o áudio da
minha esposa dizendo para aguentar a barra que a minha filha estava para nascer e isso me deu força.
Eu sei que não é fácil passar pelo
Covid, a gente viu de perto, eu deixo os meus agradecimentos e os
meus parabéns pelo trabalho de
vocês”, disse Carlos Eduardo.
“Fiquei 57 dias aqui e 42 deles
em coma e quando eu sai não imaginava o tanto de amigos que eu
tinha, tantos cuidando e orando
pela minha vida. Foram dias difíceis, num dia eu pensava que iria
embora para casa e no outro que
iria para outro lugar, mas eu só
tenho a agradecer a todos vocês
que cuidaram de nós, sei que não
foi fácil e peço para que Deus abençoe cada um de vocês e que ele possa retribuir tudo o que vocês fizeram por nós.”, agradeceu Wesley.
Emocionado o superintenden-

te Dr. Pedro Pontin agradeceu a
participação de todos, relembrou
a trajetória do hospital durante a
pandemia e elogiou toda a equipe
do HRP pela atuação do combate
a Covid. “Nada é mais valioso do
que a vida, eu me emocionei com
os depoimentos, pois no fim do dia
tudo o que queremos é voltar para
casa. Tenho só a agradecer a todos
por estarem de mãos dadas com
esse desafio, que não foi nenhum
pouco fácil. Agradeço a todos, inclusive a comissão que se preocupa
com cada detalhe em relação a essa
questão, de dar o melhor cuidado
possível ao paciente, porque é o que
todos vocês merecem. Que esse
projeto reflorescer, sendo sinônimo de reanimar, seja um símbolo
de virada e reanime também as
nossas vidas. Que a gente consiga
ser mais forte a cada dia e, que
possamos dar mais valor à gestos
como este de carinho, pois é isso
que a gente leva para vida.” diz.
Logo após, os convidados e a
equipe do HRP se uniram para
plantar algumas mudas disponibilizadas pela Secretaria de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba (Sedema). Contamos com a participação da Diretora do Departamento Regional de Saúde de Piracicaba – DRS X, Regiane Mendes,
a Diretora do Centro de Planejamento e Avaliação em Saúde da
DRS X Piracicaba, Érica Pedronetti
e Antônio Stivalli apoiador do COSEMS-SP, além dos pacientes convidados que ficaram internados
no hospital e se recuperaram da
Covid: Wesley Arruda, Carlos
Eduardo Galucci, Antonio de Lazari, Maria Inês Guimarães, Sonia dos Santos e Álvaro Vidotti.
Após a plantação a placa
com o nome do bosque “Reflorescer”, um presente da Marcenaria Spada e decorada com as
flores da Spagnhol Plantas Ornamentais, foi revelada pelo Dr.
Pedro Pontin e pelo senhor Antônio de Lazari, um dos primeiros pacientes a receber alta da
Covid em meados de 2020.
Depois de muitas fotos,
sorriso e lágrimas de recordações, o bosque recebeu uma salva de palmas e todos se despediram ao som da música do Lulu
Santos “Toda Forma de Amor”.

CNH

Primeiro mutirão para
renovação de CNH, hoje
Com a retomada do calendário de vencimento das Carteiras Nacionais de Habilitação
(CNHs), que havia sido suspenso durante o período mais crítico da pandemia, os documentos
vencidos entre março e abril de
2020 devem ser renovados até
dia 30 de dezembro deste ano.
Para garantir que todos os
cidadãos possam regularizar a
CNH antes do novo prazo de vencimento, todos os postos do Poupatempo realizam um mutirão
nos próximos dois sábados do
mês de dezembro, dias 11 e 18. No
total, 15 mil vagas serão destinadas exclusivamente para a ação,
representando um aumento de
30% na grade de atendimento
para o serviço de renovação.
O serviço presencial será oferecido no horário habitual de
cada unidade, mediante agendamento, que pode ser feito nos canais digitais do programa de forma gratuita. A prioridade é atender aqueles que estejam com a
CNH para vencer ainda neste mês
e precisam realizar alterações no
documento, como transferência
interestadual, por exemplo.
Já para este primeiro sábado
(11), a agenda foi aberta na últi-

ma quinta-feira (9). Para a próxima semana, a grade de agendamento também será liberada na
quinta anterior à ação, dia (16).
“É importante que os motoristas fiquem atentos ao calendário para regularizar a habilitação
dentro do tempo determinado.
Para garantir o acesso a todos os
cidadãos neste primeiro mês de
vencimento, após a suspensão do
prazo anterior durante a pandemia,
o Poupatempo, em parceria com o
Detran.SP, ampliou a grade de atendimento para esse serviço”, explica
Murilo Macedo, diretor da Prodesp
– empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pela
administração do Poupatempo.
A renovação simplificada
pode ser feita pelos canais digitais
do Poupatempo, como o portal –
www.poupatempo.sp.gov.br -, aplicativo Poupatempo Digital e totens
de autoatendimento, além das plataformas eletrônicas do Detran.SP.
Para isso, o motorista não precisa
comparecer presencialmente em
uma unidade, bastando seguir o
passo a passo do atendimento online, realizar o exame médico na clínica indicada durante o processo e
o novo documento chegará no endereço de cadastro, pelos Correios.
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E NCONTRO

Inter-religiosos propõem audiência
pública para religiões de terreiro
Assessoria Parlamentar

Emoção marca lançamento
da 4ª Edição de Calendário
O prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, enalteceu a publicação e
reafirmou o compromisso de continuar apoiando a impressão anual

Encontro na última quarta-feira (8) reuniu autoridades religiosas de
diversas tradições da Umbanda e do Candomblé de Piracicaba e região

Reverenciar o Dia de Oxum,
celebrar a beleza e as tradições
das religiões de terreiro e discutir políticas públicas para elas,
foi a proposta do encontro que
reuniu, na última quarta-feira
(8), religiosos de diversas tradições das religiões de terreiro da
cidade de Piracicaba e região.
Idealizado em conjunto pelo
Babalorixá Pai Eduardo de Oxumarê (sacerdote do Igbà Omi Asè
Afojidan e Comunidade Lua
Branca), pelo professor Adelino
Francisco de Oliveira (do Instituto Federal Campus Piracicaba)
e pela vereadora Rai de Almeida
(PT), o evento – ocorrido na sede
do Sindicato dos Trabalhadores
Municipais de Piracicaba – contou com a presença de autoridades das tradições Angola, Keto,
Vodun Nago, Omoloco, Ifá, Jurema Sagrada, Umbanda Tradicional de Zélio e Umbanda de
Tradição do Primado do Brasil.
Debatendo – em roda de conversa – temas como o da intolerância e o do preconceito que acometem as religiões de terreiro país
afora, a atividade possibilitou, em
encontro ímpar, que as autoridades religiosas presentes pudessem
expor e compartilhar coletivamente as vivências e as situações
enfrentadas por elas no cotidiano de suas vidas e de suas atividades dentro e fora dos terreiros.
Nesse sentido, os sacerdotes
e religiosos destacaram que a questão do preconceito envolvendo as
religiões de terreiro está muito
mais próxima da realidade da vida
do que se imagina – revelando-se
nas pequenas ações do dia a dia,
como, por exemplo, quando não
se consegue de imediato um Über
que atenda alguém que solicita
transporte para um terreiro.
Ainda sobre a questão do
preconceito, o professor Adelino
de Oliveira destacou que preconceito e intolerância religiosa estão ligados à ignorância das pessoas em relação às religiões de
terreiro. “É preciso superar a profunda ignorância que as pessoas
têm sobre as tradições das religiões de terreiro” – destacou o
professor, que comentou ainda
sobre a dificuldade de se falar, por
exemplo, nas aulas e nas escolas,
sobre as religiões de terreiro.
Corroborando a fala do pro-

fessor Adelino, Pai Eduardo de
Oxumarê ressaltou a importância
de se investir na educação e no conhecimento da origem e da cultura das religiões de terreiro. “O problema não está embaixo, mas em
cima” – afirmou Pai Eduardo, destacando que é preciso trabalhar
com os professores e professoras também, proporcionando
conhecimento e aprendizado, de
maneira ampla, a todos e todas.
A vereadora Rai de Almeida
– que declarou não pertencer a
uma das religiões ali presentes,
mas ser uma simpatizante que preza muito pela beleza, história, tradição e importância delas –, destacou que o encontro foi riquíssimo e que ela, apesar de não
ter militância na área, coloca-se
ao lado das religiões de terreiro
na defesa de seus direitos, da
pluralidade e da democracia.
“As bandeiras do nosso
mandato na Câmara (como a pauta da cultura, da educação, das
mulheres e outras) são um instrumento de luta e canalização de
reivindicações sociais. Assim,
nosso mandato pode – sim – ser
um instrumento para se dar voz a
este grupo que aqui está, se o grupo entender também que o mandato pode e tem como contribuir
com ele”, afirmou a vereadora.
Como encaminhamentos coletivos, quatro iniciativas foram
aprovadas pelos presentes: a) proposta de uma audiência pública
sobre religiões de terreiro a se realizar na Câmara Municipal; b) formação de uma associação de sacerdotes de religiões de terreiro de
Piracicaba e Região; c) mapeamento dos terreiros de Piracicaba e d) formação (coletivo) de um
grupo das mulheres de terreiro.
Dentre esses encaminhamentos, o gabinete da vereadora
Rai de Almeida assumiu publicamente a proposta de levar à
Câmara, em 2022, um requerimento solicitando a realização de
uma audiência pública para debater e discutir políticas públicas para as religiões de terreiro.
“Vamos trabalhar para dar voz a
essa temática e às religiões de terreiro, ampliando as discussões
inter-religiosas e possibilitando
que políticas públicas sejam também pensadas para essas tradições” – completou a vereadora.

C ÂMARA

Pedro Kawai enumera projetos
públicos suspensos e fechados
Alguns programas da Prefeitura de Piracicaba, que foram fechados, extintos ou suspensos
neste ano, foram lembrados pelo
vereador Pedro Kawai (PSDB)
durante a 51ª reunião ordinária
da Câmara Municipal de Piracicaba, promovida na noite desta quinta-feira (9). Ele aproveitou para
desejar boas festas à população.
Uma das iniciativas abordadas pelo parlamentar foi o fechamento do cursinho pré-vestibular municipal, realizado pela secretaria municipal de Educação

e que preparava pessoas de baixa renda para prestarem vestibulares de instituições públicas
e privadas. “Muitos alunos foram aprovados nas universidades estaduais, sendo que acabou o ano e a secretaria (Educação) não apresentou nenhuma
proposta”, cobrou o vereador.
Kawai abordou a suspensão dos convênios da secretaria municipal de Esportes que
afetou 52 modalidades no município, “além do próprio hospital veterinário que abriu mão”.

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

Paulo Campos homenageia
Barbearia por 10 anos
O requerimento 1082/2021,
que homenageia com Voto De
Congratulações a Barbearia Gil
& Badu Cortes e Estilosos pelos
relevantes serviços prestados no
município, foi aprovado, em regime de urgência, na reunião ordinária desta quinta-feira (9). De
autoria do vereador Paulo Cam-

pos (Podemos), a homenagem
destaca os mais de 10 anos de
atividades da barbearia, oferecendo aos clientes “o melhor
atendimento” e também o trabalho social, iniciado há 7 anos,
que leva às pessoas carentes cortes modernos, aumentando a autoestima dos mais vulneráveis.

Muita emoção marcou o
lançamento da 4ª edição do Calendário Afro-piracicabano, realizado na última terça (7), à
noite, no auditório do Centro
Cívico. Organizado pelo Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra
de Piracicaba (Conepir), com
apoio da Prefeitura de Piracicaba (SP), em parceria com o Centro de Documentação, Cultura e
Política Negra de Piracicaba (CDCPN), o calendário traz, além das
datas, as fotos e os currículos
resumidos de 12 personalidades
ligadas à luta e à defesa da cultura afro-brasileira na cidade.
Foram entregues duas homenagens pelo vereador Acácio
Godoy. Uma referente à Semana
da Consciência Negra, que foi entregue a Léia da Conceição Pereira de Souza e uma medalha
de Mérito Zumbi dos Palmares
para Antônio Santos da Silva.
O prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, enalteceu a publicação e reafirmou o compromisso de continuar apoiando a
impressão anual. “É um projeto
muito bonito que vocês fazem e
nós queremos continuar apoiando para que calendário chegue
em todos os lugares”, disse.
A importância da homenagem, do reconhecimento da história e da memória de personalidades negras marcou o discurso de todas as autoridades que
fizeram uso da palavra. Marilda Soares, vice-presidente do
CDCPN, frisou que o calendário

Divulgação

é fundamental pelo reconhecimento da história do povo negro. “Extremamente significativo pelo reconhecimento da nossa história e da nossa memória”.
Aguinaldo Oliveira, presidente do CDCPN, ressaltou que
a homenagem é importante porque a representatividade é um
fortalecimento. “São pessoas
que nos fortalecem, que nos levam a acreditar que teremos
um espaço de igualdade”.
O vereador Acácio Godoy
lembrou que nas campanhas de
dia dos Pais e Mães em jornais,
sempre há dificuldade de encontrar pessoas negras representadas e se a homenagem não
acontece nestes espaços, a própria comunidade deve se homenagear. “Nós temos que nos homenagear. Esta homenagem
tem um grande valor porque
estamos homenageando histórias que são exemplos para nós.”
Rafael Pinto, do SOS Racismo, da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, reafirmou a
necessidade de os negros darem
visibilidade sobre seu povo. “Nós
temos que falar da nossa história. Ou nós escrevemos sobre nós
ou ficaremos na invisibilidade”.
Adney Araújo, presidente do
Conepir, agradeceu ao grande número de pessoas que estavam no
local. “Numa noite de véspera de
feriado, este local com este público
para prestigiar o evento, o que
mostra a representatividade.”
Maria Celina, uma das
homenageadas, era emoção

pura. “Não consigo explicar o
tamanho da minha felicidade, de hoje ser homenageada
na minha própria cidade.”
Carlos César de Oliveira,
que falou pelos homenagea-

dos, afirmou que a história de
cada um pode inspirar muita
gente. “Esta realização é muito importante. Hoje somos
vistos neste calendário e podemos inspirar muita gente”.
Fotos: Crédito: Sabrina Rodrigues Bologna

Luciano Almeida reafirma compromisso em apoiar a iniciativa

Convidados e autoridades durante a audição do Hino à Negritude

QUEM

Confira as personalidades que integram esta edição
ANTÔNIO ANANIAS FILHO – Nasceu
em 18 de junho de 1964. Atualmente é
o coordenador da UTI Neonatal da
Santa Casa de Piracicaba. Formado
pela Unesp (1993), fez residência em
Pediatria e especialização em Neonatologia. Estudou em escola pública e
batalhou três anos em cursinho vestibular para conquistar o sonho de criança: ser médico. É casado com Margarete Conceição e pai do médico Felipe
e Monique, estudante de Medicina.
ARDUCE HONÓRIO AGUIAR, conhecida por
dona Dulce – Nasceu em Piracicaba em
12 de janeiro de 1920. Ativista trabalhista
em favor dos direitos das empregadas domésticas. Apartidária circulou entre os políticos de Piracicaba, São Paulo e Brasília,
sempre no intuito de conseguir os direitos
das domésticas, conquistados após muita luta. Faleceu em janeiro de 2010, deixando saudades e grande admiração.
BENEDICTO JOSÉ OLAVO (Ditinho) – Nasceu em 10 de julho de 1937 – Homem de
caráter, garra e família. Aos 9 anos ajudava
seu pai que trabalhava na prefeitura; com
15 anos foi barbeiro no salão Cruzeiro, pioneiro em cabelo afro. Aos 27 casou-se
com Zilda e teve 4 filhos: Sílvia, João, Paulo (Tilyn's) e Sandra. Foi integrante do grupo Zueira Samba. Em 1967 começa a trabalhar na FOP/Unicamp, onde se aposentou. Faleceu com 80 anos - 19/08/2017.
BENEDITA ROSÂNGELA MENDES – Piracicabana, nasceu em 19 de agosto de 1957.
Enfermeira dedicada, trabalhou no Hospital dos Fornecedores de Cana. Teve três
filhas, sete netos e quatro bisnetos. Sempre fez questão que todos sempre morassem juntos, o verdadeiro amor incondicional. Deixou um legado de amor e total dedicação ao próximo. Faleceu em 2014.
CARLOS CESAR DE OLIVEIRA (Cacá Estava Lá) – Piracicabano, nascido em 20 de

outubro de 1967. Fotógrafo por profissão e
reconhecido profissionalmente por décadas
na área de tecnologia da informação. Em
2006 criou o site e a marca Estava Lá - "Você
em todos os lugares!", para abrir espaço na
grande rede onde pudesse apresentar o
povo negro, sua cultura, seu dia-a-dia etc.
Sempre foi ligado à cultura e tradição e preocupado com as diferenças como são tratadas as classes menos favorecidas.
GERALDINA LEONICE DE ALMEIDA –
Nasceu em 1936 numa família de músicos. Foi violinista da Orquestra Piracicabana de Amadores. Criou e desenvolveu, em parceria com a FAO (ONU),
Esalq/USP, Prefeitura de Piracicaba a
Colônia de Pescadores de Caraguatatuba,
projetos como o “Martim Pescador”, para
a introdução de pescado na merenda escolar. Evoluiu para “Cultivo de Animais e
Plantas no Mar”, com produção de mexilhões no Sudeste e de algas marinhas
no Nordeste. Atuou na antiga Sudepe.
JOSÉ BENEDITO DE ASSIS (Totó) – Nasceu em Piracicaba em 25 de abril de 1958.
Formado em Engenharia Mecânica. Trabalhou por 30 anos na Caterpillar, onde
se aposentou. Com 20 anos iniciou-se na
capoeira do Mestre Cosmo No Cativeiro.
Foi membro da sociedade São Vicente de
Paulo - Conselho Central de Santa Terezinha. Faleceu em 7 de janeiro de 2019.
JOSELI NASCIMENTO – Nascida no Rio
de Janeiro, mas mora em Piracicaba há
mais de vinte anos. Pastora do Ministério Internacional Vida e Excelência. Psicanalista, grafóloga e grafoterapeuta.
Trabalha com mulheres há mais de dez
anos. É casada com o pastor Umberto
Nascimento. Mãe de 4 filhos e avó de
sete netos que a enchem de felicidade!
MARIA CELINA ALVES DE OLIVEIRA – Piracicabana, nasceu em 18 de julho de
1951, filha dos falecidos Osvaldo e Natá-

lia da Conceição. Viúva de Francarlos,
mãe de 6 filhos e 10 netos. Começou a
trabalhar aos 11 anos na roça para ajudar sua mãe e criar os irmãos mais novos. Trabalhou por mais de 30 anos
como cozinheira líder na Dedini, onde lá
se aposentou. Mãe e avó zelosa mulher
de muita fé. Fez parte do Conselho Deliberativo da Escola de Samba Ekyperalta.
MARILENE NASCIMENTO SILVA – Nasceu em 22 de outubro de 1943. Mãe de 2
filhos e 2 netos. Foi a primeira proprietária de um salão afro: "Luanda Cabeleireira”. Sempre envolvida com as questões da comunidade negra, fazendo intercâmbio com São Paulo. Realizou
eventos no 13 de Maio, como a "Beleza
Negra", com a participação do Grupo
Raça Negra. Apoiou candidatos negros,
principalmente a deputado estadual,
com o pensamento coletivo que só unidos poderíamos fazer "mudanças".
PADRE ADEMILSON LOPES DA SILVA –
Nasceu em Auriflama (SP). Aos 03 anos
mudou-se com a família para região de
Americana (SP), onde acabaram ficando
por 35 anos em Santa Barbara D´Oeste.
Formou-se em Técnico Contábil, aas seguiu sua vocação e tornou-se padre. Está
à frente da Paróquia Divino Pai Eterno de
Piracicaba há 11 anos e, também, da Pastoral Afro há 5, animando grupos e realizando missas afro em diversas cidades.
PAULO VERÍSSIMO JÚNIOR (Paulinho) –
Nasceu em Piracicaba em 06 de janeiro
de 1959. Carismático, fazia amizades facilmente. Em 1977, já com 18 anos, começa a trabalhar na biblioteca da Esalq/
USP, onde monta o primeiro time de futebol para participar do 1º Campeonato da
Sinfesalq. Como técnico de futebol (2000)
cria o Palmares, time que manteve por
anos disputando campeonatos. Promoveu
a 1º Feijoada do Palmares, daí nasceu a
primeira versão do Grupo Quilombola.
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C HARQUEADA

P RIMEIRO T EMPO

Prefeitura aumenta repasse para
o terceiro setor a partir de 2022
Na visão do prefeito Rodrigo Arruda (DEM), é preciso reforçar o caixa de pastas
e órgãos essenciais para agregar qualidade de vida ao povo charqueadense
Divulgação

Rodrigo Arruda (DEM), Prefeito de Charqueada

A Prefeitura de Charqueada
vai aumentar o repasse feito ao terceiro setor a partir do ano que
vem. A medida é fruto da política
de austeridade adotada pelo Executivo e também reflexo dos gastos controlados ao longo deste ano.
Na visão do prefeito Rodrigo Arruda (DEM), é preciso reforçar o
caixa de pastas e órgãos essenciais para agregar qualidade de
vida ao povo charqueadense.
“A prefeitura tem a obrigação de seguir investindo em entidades e setores importantes para
a população. É muito bom ver que
hoje nossas contas estão mais
equilibradas e nos permitem fazer este aumento de repasse. Tenho certeza de que isso vai contribuir muito com as famílias que
mais precisam”, disse Arruda.
O ano de 2021 vai encerrar

com um repasse de R$ 4,592 milhões para sete entidades que prestam serviço ao município. Já para
o ano de 2022, a previsão de gasto
é maior: subindo para R$ 5,205
milhões – aumento real de 15%.
O Hospital e Maternidade
Beneficente de Charqueada, por
exemplo, é um dos que vai receber maior subvenção da prefeitura. Em 2021 foram repassados
R$ 2,640 milhões, ao passo que
em 2022 este recurso chegará a
R$ 2,880 milhões. Além do setor de clínica geral, que vai passar de R$ 117 mil em 2021 para
R$ 234 mil no ano que vem.
“A saúde sempre será nossa
prioridade e aportar mais dinheiro neste setor é cuidar daqueles
que mais precisam. No que depender desta administração, esse
aumento de repasse será gradual visando gerar qualidade no
atendimento e precisão nos momentos mais delicados”, comentou o prefeito Rodrigo Arruda.
Sendo assim, a evolução de repasses para o setor ficou assim de
2021 para 2022: Centro de Reabilitação (de R$ 72 mil para R$ 84 mil);
Chapeuzinho Vermelho (de R$ 960
mil para R$ 1.080 milhão); Corporação Musical União Charqueadense (de R$ 96 mil para R$ 108 mil);
Capão Bonito - Casa Lar (de R$ 324
mil para R$ 408 mil); CAPEC (de
R$ 168 mil para R$ 204 mil) e a
Casa dos Velhinhos de São Pedro
(de R$ 12 mil para R$ 15,6 mil).

Vereador defende políticas de
segurança para motociclistas
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) participou do programa
“Primeiro Tempo”, da TV Câmara, exibido ao vivo na noite desta
quinta-feira (9). O vereador, que é
o atual presidente do Fórum de
Educação para o Trânsito, falou
sobre a faixa de recuo para motoqueiros, uma das bandeiras
defendidas no seu mandato.
“Minha profissão é motoboy
e por isso que eu defendo a educação do trânsito porque a educação do trânsito pode salvar vidas”, disse. Ele explicou que a
faixa de recuo ajuda na questão
de visão tanto para os carros enxergarem as motos quanto para
os motoqueiros enxergarem os
carros e outras motos. “O recuo
permite a saída com a visão mais
ampla, uma área mais segura

para o motociclista, porque o motociclista parte antes, então o recuo serve para protege-lo”.
Na entrevista, Gustavo
Pompeo também destacou a luta
contra a precarização do serviço no trabalho de motoboy e os
riscos que a categoria corre.
Juntamente com as vereadoras Rai de Almeida (PT) e Silvia
Morales (PV), Gustavo Pompeo
promoveu, no último dia 30, uma
reunião pública na Câmara para
discutir políticas públicas para a
distribuição de absorventes para
mulheres de baixa renda. “Eu fiz
um projeto de lei que deu entrada
na Câmara, mas veio com vício de
iniciativa. A ideia é apresentar um
projeto para o Executivo mandar
para Câmara e anular o vício de
iniciativa do projeto de lei”, disse.

H OSPIT
AL
OSPITAL

Santa Casa será homenageada por
procedimento que zera sequela de AVC
A Santa Casa de Piracicaba
(SP), por meio do neurocirurgião
Dinak Viana, será homenageada com moção de aplausos 265/
21 por ser a responsável pela implantação do procedimento
“trombctomia mecânica”, que
possibilita zerar sequela e diminuir morte por AVC (Acidente
Vascular Cerebral). A iniciativa
é da vereadora Ana Pavão (PL) e
o texto foi aprovado na noite
desta quinta-feira (9) durante a
51ª reunião ordinária do ano.
“O AVC, também conhecido

popularmente como “derrame cerebral”, acontece quando há uma
obstrução ou rompimento de um
dos vasos sanguíneos presentes
no cérebro, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem
circulação sanguínea. No mundo, é a segunda causa de morte e
a primeira causa de incapacidade, sem distinção de idade e gênero”, lembrou a parlamentar.
A honraria será entregue
em data a ser agendada pelo
setor de Cerimonial e Relações Públicas do Legislativo.
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“ALÉM

Fundação Seade repercute
vocação da RMP para
economia de baixo carbono
A economia de baixo carbono foi destaque em artigo escrito pelo vereador
Gilmar Rotta, recentemente republicado no site da Fundação Seade
A vocação da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP)
para a economia de baixo carbono foi destaque em artigo escrito pelo presidente do Parlamento Metropolitano de Piracicaba e da Câmara Municipal de
Piracicaba, vereador Gilmar
Rotta (Cidadania), recentemente republicado no site da Fundação Seade (Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados).
Originalmente publicado no
Jornal de Piracicaba, a reprodução do artigo pela fundação Seade é motivo de grande satisfação
para todos os membros do Parlamento: "a fundação Seade é um
órgão respeitadíssimo ligado ao
estado de São Paulo, e sua importância para São Paulo tem equivalência a do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
para o Brasil. Enquanto o IBGE
traça previsões e projeções para o
país, e as desdobra para os estados, a fundação Seade as traça
para o estado de São Paulo e as
desdobra para os municípios", diz
Ricardo Buso, economista e assessor especial da presidência.
Buso destaca que a economia de baixo carbono, ou seja,
aquela "que mantém ou até mesmo aumenta seus níveis de produtividade enquanto, simultaneamente, reduz a exploração de
recursos, sobretudo naturais, e
diminui a emissão de poluentes",
pode ser um vetor determinante
para o crescimento da Região
Metropolitana de Piracicaba.
A temática da economia de
baixo carbono foi trazida pelo
presidente Gilmar Rotta, que solicitou à assessoria técnica da
presidência estudos para identificação de vocações das cida-

des que compõem a Região Metropolitana de Piracicaba e que
integram o Parlamento. “A RMP
possui características que a vocacionam para a economia de
baixo carbono, como por exemplo a disponibilidade de terras
com preços mais acessíveis quando comparados aos praticados
por outras regiões, recursos hídricos em abundância, cadeia
logística bem estruturada e, sobretudo, proximidade a grandes
centros consumidores, como a
grande São Paulo”, reforça Gilmar.
Ele aponta que a região está
muito mais próxima aos grandes centros consumidores, mas
com preços de terras menores,
praticamente a metade dos praticados, em média, na Região
Metropolitana de Campinas.
“Além disso, estamos próximos
dos grandes centros, a geração
de poluentes no transporte das
mercadorias aqui produzidas é
também menor, prezando-se
pela baixa emissão de carbono
em toda a cadeia", explica.
Apesar de todos estes atrativos, segundo dados da Piesp
(Pesquisa de Investimentos
Anunciados no Estado de São
Paulo), realizada pela Fundação
Seade desde 1998 e que mapeia o
ânimo do mercado, os anúncios
de investimentos na RMP caíram de 2,65% em 2013 para
0,08% em 2020, segundo estudos de Buso. "A metodologia Piesp mapeia os anúncios de investimentos nos 40 principais jornais
do estado de São Paulo. São anúncios privados, de quaisquer ramos
de atividades econômicas. A pesquisa não contempla, no entanto,
a concretização destes investimentos, ou seja, pode haver o anún-

Fabrice Desmonts

Proposta de economia de baixo carbono foi apresentada aos
membros do Parlamento Metropolitano em reunião no dia 23 de
novembro

cio, mas o investimento não se concretizar. A ideia é mapear o ânimo, o ímpeto econômico da região
ou de cada município", explica.
CADEIAS PRODUTIVAS
DE BAIXO CARBONO - A proposta, que será protocolada e apresentada em breve para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Regional, é de que agências públicas de fomento, como por exemplo
a DesenvolveSP, subsidiem, por
meio de linhas de créditos especiais, pequenos e médios empreendimentos cujas operações sejam de
baixa emissão de carbono. "Esse
público, principalmente de médios
produtores, é quem sai na frente
de inovações. É um segmento muito propício para essa inovação que
representa o mercado de baixo carbono", complementa Ricardo.
Ele ainda reforça que a RMP,
por suas características geográficas - com a maioria de suas cidades relativamente distantes umas
das outras, e não contíguas, como

as cidades da grande São Paulo não possui vocação para o consumo de massas, ou seja, para grandes empreendimentos que absorvam grandes populações simultaneamente. Isso, no entanto, segundo o economista, não é nenhum demérito, mas sim uma característica e peculiaridade da região de Piracicaba: "não é de se
esperar que a região cresça e se
desenvolva com base no consumo
de massa, mas isso não é um demérito. É importante ter isso mapeado, caracterizado, para saber
que a busca por crescimento está
em outras frentes", no caso, a
economia de baixo carbono.
"Não buscamos nenhum
privilégio para a nossa região,
mas queremos conciliar necessidade com aptidão para buscar
recuperação de forma sustentável, e isso é algo que favorece
não só a RMP, mas o estado de
São Paulo como um todo", conclui o presidente Gilmar Rotta.

Cantora piracicabana, Thais Piza receberá moção de aplausos

PROJETO

é o responsável por orientar e
acompanhar de perto a jornada
da artista no reality, embalada
por muito pop-rock, nacional e
internacional, seguindo o estilo
pessoal e profissional já conhecido de Thais, que não deixa faltar em sua playlist o rock clássico e a pop disco, representados
em sucessos internacionais de
Alanis Morissette, Blondie, Pink,
David Bowie, Lady Gaga, Aerosmith, Bon Jovi, Paramore, The Interrupters, Miley Cyrus, entre outros.
Influenciada pelos pais, a
candidata do “Time Lulu” é filha
de professora de Arte e Música,
com quem aprendeu um pouco da
magia da teoria, para além da
prática, e de um pai ‘elvismaníaco’ e amante do show do Rod
Stewart. Juntos, o casal despertou nela, ainda criança, as melhores afinidades com bandas
como Beatles, Creedence Clearwater, Bee Gees, The Rolling Stones,
Abba, e uma série de outras estrelas da música que hoje fazem
parte do seu repertório, com espaço ainda para vozes femini-

nas como Kelly Clarkson, Mariah Carey e Whitney Houston.
Profissionalmente, Thais viajou pelo Brasil com a banda
Viva Noite – lembrada por apresentações no programa de TV
‘Pânico na Band’, foi uma das
candidatas do reality ‘Canta Comigo’, da Record TV, e vem se
dedicando ao lançamento de
trabalhos autorais, com canções
que caracterizam o estilo rocker
e com uma pitada de POP, a
exemplo de ‘Nightmare’, que virou clipe, e de ‘Afraid of Love’,
lançadas em 2019 e disponíveis
no Spotify. Recentemente, a artista lançou o novo single, ‘Falling’,
produzido durante o isolamento social, e que pode ser ouvido
em seu canal do YouTube.
Junto com a música, Thais
alimenta paixão pela dança e
pelo teatro, universo adentrou
cedo, de forma amadora, e que
a levou a buscar por um maior
aperfeiçoamento aos 19 anos,
ao se mudar para São Paulo,
matriculada no curso de Teatro da Faculdade Paulista de

Artes, e ser aprovada em seu
primeiro musical profissional,
‘Aida’, produção que ficou em
cartaz no Teatro Cultura Artística e se tornou uma porta de
entrada para outros trabalhos
no gênero como ‘Into the Woods’, ‘New York, New York’, ‘O
Primeiro Musical A Gente Nunca Esquece’, ‘Peter Pan – O Musical da Broadway’ e ‘Cinderella
– O Musical da Broadway’.
Mas foi em duas superproduções, bem ‘rock’n’roll’, consideradas pontos altos em sua carreira, que Thais conquistou seu
espaço, além de muitos elogios,
dentro do teatro musical ‘We Will
Rock You’, com canções da banda Queen, onde interpretou a personagem Oz, e ‘Escola do Rock’,
onde deu vida à Patty Di Marco,
personagens que lhe renderam
indicações ao Prêmio Bibi Ferreira, na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, sendo a mais recente
celebrada há poucos meses, servindo como um alento em meio à
pandemia e como um combustível poderoso para essa retomada.

DE LEI

Câmara aprova PL que institui sessões de cinema inclusivas
A Câmara Municipal de
Piracicaba aprovou, na noite
desta quinta-feira (9), durante a 51ª reunião ordinária de
2021, o projeto de lei 186/
2021, do vereador André Bandeira (PSDB), que institui no
Município a realização de sessões de cinema inclusivas. De
acordo com o artigo 1o do PL,
as salas da cidade deverão realizar, no mínimo, uma sessão por mês às pessoas com
deficiência e seus familiares.
O artigo 2º define as ca-

racterísticas das sessões, como
não exibir publicidades comerciais, as luzes deverão estar levemente acesas e o volume de
som será reduzido, durante a
exibição do filme não haverá vedação à livre circulação pelo interior da sala, bem como para
a entrada e saída; e os filmes a
serem exibidos serão apropriados às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
e outros tipos de deficiência.
As sessões deverão ser
identificadas com o símbolo in-

DOR”

Apoiadores de evento
serão homenageados
Os apoiadores do evento
“Além da Dor”, realizado em reconhecimento a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) do
bairro Piracicamirim que atuaram
nas ações integradas ao enfrentamento da Covid-19, irão receber voto de congratulações da
Câmara. O requerimento 1062/
2021, da vereadora Ana Pavão
(PL), foi aprovado na reunião ordinária nesta quinta-feira (9).
A autora da homenagem
destacou que o evento “Além da
Dor” foi uma iniciativa promovida por meio do interesse de externar o reconhecimento aos profissionais da saúde e equipe, que
que atuaram nas ações integradas ao enfrentamento da COVID19, com o objetivo de dirimir os
indicadores de mortalidade durante a pandemia, entre os anos
de 2020 e 2021. “Com o intuito de
promover um momento descontraído e festivo, contamos com o

comprometimento de empresários da cidade, oferecendo coffee
break, gifts para todos os homenageados”, disse Ana Pavão.
Os Votos de Congratulações
serão entregues à “Addora Produções”, “Amigo Hortifruti Empório”, “Ateliê Além do Olhar”,
“Buffet Margarida”, “Café Ducati”, “Casa das Festas Frisos de
Ouro”, “Delta Supermercados”,
“D’Irene Salgados”, “DryClean
USA Piracicaba”, “Duo Imóveis”, “Empório Casa Videira”,
“Encantti Supermercado de Cosméticos”, “Espaço Tati Giudice”,
“Fábrica de Bolo Vó Alzira”,
“Grande Bazar Santos”, “Mah
Souza Belezaria”, “Maislaser”,
“Mari – Carrinho de Doces”,
“Marilu Bueno Doces”, “Músico
Kaléu Simões”, “Pimenta Doce
Semijoia”, “Porto Imóveis”, “Refrix Envasadora de Bebidas”,
“Reserva do Mineiro”, “Restaurante Capitão Gancho”, “Saboaria da Menina”, “Sempre Victória Floricultura” e “Ta Doces”.

T RIBUNA

“ THE VOICE BRASIL”
A cantora piracicabana Thais
Piza, 33, será homenageada pela
Câmara Municipal de Piracicaba
com a moção de aplausos 263/
2021, do vereador Gustavo Pompeo (Avante), que foi aprovada,
na noite desta quinta-feira (9),
durante a 51ª reunião ordinária
de 2021. Na propositura, o parlamentar destaca a escolha da artista na 10ª edição do programa
The Voice Brasil, da Rede Globo.
“Ela tem uma conexão antiga e direta com a música”, aponta Gustavo, no texto da moção,
ao destacar que o caminho que
Thais trilha há muito tempo,
acontece em paralelo ao gênero que
lhe trouxe maior reconhecimento
nos últimos anos: os musicais.
“Sempre conciliando a vida de atriz
com a de cantora, entre uma personagem e outra, a artista já liderou bandas, lançou singles, gravou clipes e agora pode ser vista
entre as candidatas do programa
‘The Voice Brasil’”, salienta.
Escolhida por Lulu Santos
na fase das audições às cegas e
nas batalhas, o famoso hitmaker

DA

ternacional da pessoa com deficiência e o símbolo do autismo, que será afixado na entrada da sala de exibição, e ainda
deverá obedecer os critérios de
acessibilidade para todas as
pessoas com deficiência, conforme previsto na Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015).
O descumprimento da lei
acarretará sanções como advertência, na primeira ocorrência,
multa de R$ 3 mil em caso de
reincidência, multa de R$ 10 mil
em caso de um novo registro e

os valores serão reajustados
anualmente pelo Município.
Na justificativa, Bandeira
avalia que devido à dificuldade de
concentração, hiperatividade, sensibilidade auditiva e visual e a necessidade de permanecer sentado
por longo tempo, características
da pessoa com TEA (Transtorno
do Espectro Autista), “faz com que
ir ao cinema seja uma tarefa difícil”, destaca, ao levar que desta
forma muitas famílias deixam
de ter convívio social ativo por
receio de alguns ambientes.

Paulo Camolesi faz balanço
das atividades do mandato
O vereador Paulo Camolesi
(PDT) fez um balanço do seu primeiro ano de mandato ao ocupar a tribuna durante reunião
ordinária da noite desta quintafeira (9). Ele usou o tempo regimental de 10 minutos para dar
destaque aos coletivos, em especial ao Coletivo Jovem e ao grupo temático de Meio Ambiente.
Camolesi também fez um resumo de projetos e indicações
realizados durante o ano de
2021, como a captação da água
da chuva para abastecimento do
lençol freático, captação de energia solar em prédios públicos,

GERAÇÃO

criação de um aplicativo para
gerenciar as demandas do Tapa
Buraco e projeto de revitalização do Ribeirão Piracicamirim.
Ao finalizar a apresentação,
o vereador falou da importância do Projeto Solidariedade.
“Faz muitos anos que eu trabalho nesse projeto e tem várias
pessoas que nos apoiam. Um
farmacêutico com banco de remédios, três escolas nos apoiando com projetos de músicas. Nós
temos um projeto de robótica de
uma escola e está para entrar
três alunos que se formaram em
música para dar aula”, relatou.

DE RENDA

Câmara aprova PL de incentivo
e de valorização do artesanato
O projeto de lei 111/2021, de
autoria do vereador Josef Borges (Solidariedade), foi aprovado na 51ª reunião ordinária de
2021, na noite desta quinta-feira
(9). O PL institui a política municipal de incentivo e valorização do
artesanato e demais itens para
geração de renda em Piracicaba.
De acordo com o vereador,
a iniciativa também pretende
resgatar o turismo e as tradições locais, associando-as à preservação da história, com proteção do patrimônio material e
imaterial. “No geral, o objetivo
é proporcionar uma geração de

renda, dar visibilidade ao trabalho desenvolvido informalmente pelos moradores, fortalecer
vínculos, despertar o espírito
empreendedor, além de valorizar
a comunidade local com o espírito de pertencimento”, justificou.
Também foram aprovadas
três emendas ao projeto de lei. A
emenda 1 dá ao artigo 13º a seguinte redação: “O Prefeito regulamentará a presente Lei no que
couber”. A emenda 2 suprime o
artigo 8º, renumerando-se os demais. E a emenda 3 suprime do
texto da ementa do projeto de lei a
expressão “Mãos que fazem”.

PL S

Rua do Recanto do Jatobás e praça
no Campestre são denominadas
Foram aprovados os projetos de lei 228/21 e 254/21, ambos de autoria do vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná
(Cidadania), durante a 51ª primeira reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (9). Os dois
são relativos a denominações.
O primeiro deles denomina de
“Mateus Felli Neto”, a rua 1 (um)
e seus prolongamentos, Rua 3
(três) e Rua 5 (cinco), no Loteamento Recanto dos Jatobás, no
Bairro Unileste. O homenageado
atuou no ramo de artefatos de cimentos por muitos anos. Após a
aposentadoria de seu pai, passou

para o ramo de materiais de construção civil, inaugurando a “Comercial Felli”, que se tornou uma
loja popular entre os moradores
da cidade. Mateus Felli Neto faleceu dia 15 de julho de 2020.
O segundo projeto denomina
de Wellington Nogueira Rocha, a
praça localizada no Loteamento
Santa Fé II, Bairro Campestre.
Wellington Nogueira Rocha trabalhou como servente de pedreiro e
ajudante geral, em obras por todo
município.. Conhecido como “Bugão”, faleceu a caminho do trabalho no dia 2 de setembro de 2020,
vítima de acidente de trânsito.
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Qual a finalidade do encontro HOPI HARI
do secretário da Educação
com estudantes no Hopi Hari?
Professora Bebel

E

stamos no final
do ano, mas o
governo Doria/
Rossieli não para de
produzir fatos que merecem nossas críticas e
questionamentos.
Vocês acreditam
que, em plena pandemia, e num momento no qual se
avolumam preocupações das autoridades sanitárias em todo o
mundo com o avanço da variante Ômicron do novo coronavírus,
a Secretaria da Educação vai reunir milhares de estudantes com
o secretário da Educação, Rossieli Soares, e o governador do Estado de São Paulo, João Doria,
no parque de diversões Hopi
Hari, em 16 de dezembro?
Qual é a finalidade desse encontro? Por que está sendo realizado com tanta urgência? Por
que foi escolhido o Hopi Hari?
Houve alguma licitação, algum
processo transparente de escolha? Como será financiado este
evento? Qual será o critério de
participação? São muitas dúvidas.
Por isso protocolei na Assembleia Legislativa de São Paulo
(ALESP) um Requerimento de
Informação dirigido ao secretário da Educação para questionálo sobre a realização deste evento.
De acordo com a denúncia
recebida pelo nosso mandato popular, conforme instruções recebidas pelos diretores das escolas
que possuem ensino médio, cada
diretoria de ensino terá uma meta
de comparecimento de estudantes.
Na realidade, conforme os
denunciantes, o evento tem mesmo como finalidade, como encontros anteriores realizados no Memorial da América Latina e o famigerado encontro de diretores de
escolas em Serra Negra: produzir
imagens para a campanha eleitoral de 2022, na qual, ao que
tudo indica, o secretário da Educação será candidato e João Doria também voltará a concorrer.
Além de inoportuno, pelo
momento em que se realiza, o agendamento deste encontro também
nos faz lembrar as incontáveis ve-

zes em que o Governo
do Estado alegou a
necessidade de contenção dos gastos públicos para enviar à
ALESP projetos que
retiram direitos e para
negar o atendimento
de reivindicações da
comunidade escolar.
Se nossos salários
não são reajustados, empresas e
órgãos são extintos ou privatizados, contribuições previdenciárias e para o IAMSPE são aumentadas, direitos são cortados
e tantas outras medidas restritivas são tomadas, tudo se justifica pela necessidade de conter gastos (apesar dos superávits orçamentários que o governo Doria
conseguiu nos dois últimos anos).
Mas para atrair os jovens para
um parque de diversões em evento de viés eleitoral há recursos?

O secretário da
Educação e o
governador devem
explicações à
sociedade, porque
a educação
pública é um
direito da
nossa juventude
Por isso, no Requerimento
que protocolei, questiono: Por
que a Secretaria da Educação
não optou por realizar esse evento pelos meios digitais, resguardando assim a vidas e a saúde
de incontáveis cidadãos, e, obviamente, conseguindo significativa redução de gastos públicos?
O secretário da Educação e
o governador devem explicações
à sociedade, porque a educação
pública é um direito da nossa juventude, que não pode ser manipulada por quem quer que seja,
sobretudo aqueles que têm a obrigação de gerir o Estado com responsabilidade e transparência.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp,
líder da bancada na Alesp

W AGNER O LIVEIRA

Vereador irá solicitar gravação de
radialista que atacou a Câmara
Durante a 51ª reunião ordinária de 2021, nesta quintafeira (9), o vereador Wagner
Alexandre de Oliveira, o Wagnão (Cidadania), usou os cinco
minutos regimentais, como líder partidário, para relatar
afirmações de um radialista
sobre a Câmara Municipal.
De acordo com o vereador,
no dia 7 de dezembro, véspera
de feriado do dia da Imaculada
Conceição, o radialista informou
o que abriria ou não na cidade e
afirmou que a Câmara podia permanecer fechada porque na Câmara ninguém faz nada. “Isso
não pode acontecer. Uma rádio
como a Difusora Piracicaba man-

ter uma figura dessa lá dentro,
falando besteira, falando asneira, coisas que não cabem a ele”,
criticou o vereador que também
destacou a história da rádio.
“A Rádio Difusora de Piracicaba foi fundada em 1933, contribuiu e contribui muito para o crescimento da cidade de Piracicaba.
Essa rádio contribuiu muito quando as pessoas ainda não tinham
TV. Era o meio mais próximo da
população para se informar o que
acontecia em Piracicaba”, disse.
Wagnão disse que iria solicitar a gravação do programa de
rádio e frisou que “não é a primeira vez que esse radialista ataca a Câmara de Piracicaba”.

G UST
AVO P OMPEO
USTA

Vereador quer informações sobre uso
de varejões para outras atividades
O detalhamento das etapas
que devem ser cumpridas para o
uso do espaço dos varejões por atividades físicas ou culturais é solicitado pelo vereador Gustavo
Pompeo (Avante) à Prefeitura no
requerimento 1.061/2021, aprovado nesta quinta-feira (9), na
51ª reunião ordinária. As perguntas reproduzem dúvidas de
pessoas que procuraram o parlamentar após acionarem o Executivo, mas não obterem respostas.
Gustavo Pompeo indaga qual
procedimento deve ser seguido
para requerer a utilização dos varejões para a realização de atividades físicas ou culturais, quais
lugares já as têm recebido e se, para

liberar o uso, é necessária "alguma intermediação com as associações de bairro". O vereador pede a
relação dos varejões que já têm seu
espaço cedido para outras finalidades, das atividades que acontecem
nesses locais e dos horários delas.
"Para qual secretaria estão
sendo destinados os pedidos de
utilização dos espaços? Quantos
pedidos estão represados nessa
secretaria, aguardando deferimento? Qual é o motivo originário da falta de liberação dos espaços?" são outras perguntas de
Gustavo Pompeo, que quer ter
acesso à lista dos pedidos feitos
nos últimos seis meses e que esperam decisão do Executivo.

Bebel questiona encontro de
secretário e do governador
João Doria com estudantes
O questionamento foi baseado em denúncia ao mandato popular da deputada estadual,
informando que instruções recebidas pelos diretores das escolas que possuem ensino médio

A Professora Bebel protocolou
na tarde de ontem (10) requerimento de informação na Assembleia Legislativa do Estado de São
dirigido ao secretário estadual da
Educação, Rossieli Soares, para
questioná-lo sobre a realização de
evento presencial com alunos representantes de grêmios estudantis em plena pandemia, agendado
para o parque de diversões Hopi
Hari no próximo dia 16 de dezembro. O questionamento foi com
base em denúncia recebida pelo
mandato popular da deputada,
informando que instruções recebidas pelos diretores das escolas
que possuem ensino médio é
para que cada diretoria de ensino tem uma meta de comparecimento de estudantes a cumprir
e o evento contará com a participação do secretário da Educação e do governador do Estado
de São Paulo, João Doria (PSDB).
No requerimento, a deputada Bebel questiona de que fonte de
recursos sairá o financiamento
deste evento? Qual será o custo
para os cofres públicos? Serão usados recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola? Há previsão
legal para isso? Qual é a finalidade deste encontro? Por que o local
escolhido foi o parque de diver-

sões Hopi Hari? Houve licitação,
em qualquer de suas modalidades,
que tenha antecedido a escolha do
local para o evento? Como será financiado tal encontro? Há dotação orçamentária da secretaria da
educação que dê lastro ao gasto?
Acaso serão utilizadas verbas do
PDDE Paulista? Há lastro orçamentário e legal para tanto, se a
escolha de financiamento for mesmo o PDDE Paulista? Qual é a previsão de duração do evento? Qual
sua grade horária? Por qual razão
este evento não pode ser realizado
de forma remota? Quais serão os
palestrantes neste evento? Sobre
qual tema cada um dos participantes palestrará? Qual o custo estimado do evento em questão? Se o
evento fosse feito de forma remota, qual o custo dele? Dos participantes do dito evento será exigido
comprovante de testagem para
a detecção de infeção pelo novo
coronavírus? Dos participantes
do evento, será exigida prova de
terem completado o ciclo vacinal para Coronavírus? Haverá
algum trabalho posterior de checagem para que se possa saber
se haverá ou não infectados
após esse evento? A secretaria
pode fornecer o nome e os dados dos participantes do evento

Divulgação

A deputada Bebel questiona o gasto com o evento que acredita ser
para fins políticos do governador Doria e do secretário Rossieli Soares

de que trata o presente para que
a ALESP possa fazer a checagem
sobre os dados requeridos nas
questões anteriores, inclusive entrevista com os alunos participantes? São algumas das perguntas
formuladas no Requerimento.
No Requerimento, ainda, a
parlamentar lembra as incontáveis vezes em que o Governo do
Estado alegou a necessidade de
contenção dos gastos públicos

para enviar projetos à Alesp que
retiram direitos e para negar o
atendimento de reivindicações
da comunidade escolar e questiona: “Por que a Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo não optou por realizar esse
evento pelos meios digitais, resguardando assim a vidas e a saúde de incontáveis cidadãos, e, obviamente, conseguindo significativa redução de gastos públicos?”

E DUCAÇÃO

Prêmio Elias Boaventura 2021 será entregue em fevereiro
A entrega do Prêmio Elias
Boaventura de Educação 2021
acontecerá em 11 de fevereiro de
2022, em solenidade na Câmara a
partir das 15h. O pedido para realizar a cerimônia no ano seguinte
à concessão da honraria foi aprovado na noite desta quinta-feira
(9), durante a 51a reunião ordinária da Câmara, quando foi votado o requerimento 1085/2021,
dos vereadores Pedro Kawai
(PSDB) e Rai de Almeida (PT).
Na propositura, Kawai e Rai
detalham que, por conta das res-

trições impostas pela pandemia, o
prêmio só poder realizado no último mês de outubro e a escolha dos
dois vencedores de 2021 só aconteceu em novembro e comunicada à
Câmara em 6 de dezembro, o que
não oferece tempo hábil para realizar a entrega ainda no segundo semestre do ano da premiação, conforme o Decreto Legislativo 27/2012.
O prêmio é outorgado anualmente em uma parceria entre a
Câmara e a Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), premiando trabalhos que foram apre-

sentados no Seminário de Extensão da instituição acadêmica.
Os vereadores destacam, ainda, que em 2022 se completará
uma década do falecimento do
educador “que deixou um valoroso legado de luta em defesa da liberdade, das garantias democráticas e de uma educação libertadora e inclusiva”, apontam, “constituindo-se em marco relevante
para se reverenciar sua memória”.
TRABALHOS – Os vencedores do Prêmio Elias Boaventura
de Educação 2021 são Amanda

Rodrigues Cappi e Bruna Teresinha de Cica Ciconelo, em primeiro
lugar, com o trabalho “Educação
nutricional sobre alimentos ultraprocessados e seus malefícios no
Horto Florestal de Tupi”, que foram orientadas pelas professoras
Nailza Maestá e Camilla Azevedo do Joas Gaiga. Em segundo
lugar, ficou Richard Danilo Serrano e Jhonattan Chanquetti,
com o trabalho “Diagnóstico nutricional e orientação alimenta
para adultos ativos”, sob orientação da professora Nailza Maestá.

Q UÓRUM

Vereadores aprovam maioria simples para títulos honoríficos
O projeto de resolução 12/
2021, que reduz de dois terços do
total de vereadores da Câmara
Municipal de Piracicaba para maioria simples o quórum para a concessão de títulos honoríficos e homenagens a pessoas pelo Legislativo piracicabano, foi aprovado
nesta quinta-feira (9), durante a
51ª reunião ordinária de 2021.
A propositura, assinada pelo
vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL), altera o Regimento Interno
da Câmara para que a aprovação

dos Títulos de "Cidadão Piracicabano; "Piracicabanus Praeclarus";
"Medalhas de Mérito Legislativo"
e de "Líder Comunitário" se dê por
maioria simples, ou seja, por metade mais um dos parlamentares
presentes quando da votação
destas matérias. Atualmente,
para que estes títulos sejam aprovados, é necessária a anuência de
três terços dos vereadores da
Casa, o que representa 16 votos.
Trevisan Jr. cita na justificativa do projeto de resolução a re-

cente alteração feita pela emenda
29/21 à Lei Orgânica do Município, que determinou que a aprovação de leis complementares passa
a depender de quórum de maioria absoluta (metade mais um
do total de vereadores) ao invés
dos dois terços do total de parlamentares anterior estipulados.
"Neste sentido, tendo em
vista que para a aprovação de
uma lei complementar é exigido o quórum de maioria absoluta, não é cabível nosso Regi-

mento Interno exigir o quórum
de “dois terços” para a aprovação de concessão de título de
cidadania honorária ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas, podendo,
portanto, ser aprovado por
maioria simples, conforme prevê o §1º do art. 199 do Regimento Interno", diz Trevisan
na justificativa da propositura.
A proposta não foi discutida
em plenário, e foi aprovada por 17
votos favoráveis e 3 contrários.
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EEP reverencia o Engenheiro em seu
Dia e exalta Sistema Confea/Crea
Na análise de especialistas, a engenharia é imprescindível ao desenvolvimento
sócio-econômico e ambiental das nações; Dia é comemorado neste 11 de dezembro
Para reverenciar o Dia do
Engenheiro, 11 de dezembro, e reforçar a importância da engenharia, seus grandes feitos e
contribuições para o desenvolvimento do país, bem como apontar perspectivas para a profissão
no pós-pandemia, a EEP (Escola
de Engenharia de Piracicaba)
promoveu um bate-papo entre o
coordenador do CIES- Colégio de
Instituições de Ensino Superior
do CREA/SP – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de São Paulo, Glauco Cortez; o
diretor de Educação do Crea/SP,
Salmen Saleme Gidrão; e o representante da EEP no Crea/SP, Antônio Carlos da Silveira Coelho.
Para Cortez, apesar de a engenharia estar relacionada com
todas as atividades existentes em
uma sociedade, muitas vezes, as
pessoas não se apercebem de
como ela está diretamente envolvida com o dia a dia de praticamente todas as pessoas e em todos os ambientes e lugares.
“A pandemia acabou desencadeando um processo em
que as pessoas precisaram parar para adequar suas vidas e
seus ambientes e perceberam
que nosso convívio é possível
graças à engenharia e os processos tecnológicos por ela desencadeados”, considerou Cortez.
Agrônomo por formação, ele
lembra que durante pandemia, o
exercício de sua profissão não parou, mesmo diante de todos os
problemas enfrentados. “Não tivemos escassez de alimentos, nem
corrida a supermercados porque
o agro se manteve ativo e isso foi
importante para a situação atual,
de começo de um novo mundo”.
Salmen Saleme ponderou
que a engenharia é uma das molas propulsoras do desenvolvimento de qualquer nação. “É inclusive uma forma de independência real dos povos, pois quando se desenvolve ciência e tecno-

Divulgação

DO

ENGENHO

Rotatórias do residencial
recebem denominações
Duas rotatórias do loteamento Residencial Reserva do
Engenho, no bairro Morato, receberam denominações da Câmara Municipal de Piracicaba, com
a aprovação dos projetos de lei
161 e 162, ambos de 2021, de autoria do vereador Pedro Kawai
(PSDB), e que foram aprovados
na noite desta quinta-feira (9),
durante a 51ª reunião ordinária.
O PL 161/2021 denomina de
Praça dos Quero-queros a rotatória localizada na confluência da avenida Dr. João Pacheco e Chaves, rua Paulo Gamba-

ro e a rua Maria Gava Longatti. No texto da propositura, o
local já é considerado pelos
moradores com essa nomenclatura, devido à frequência de aves
dessa espécie naquela região.
Já o PL 162/2021 denomina de Praça dos Pica-paus a rotatória localizada na confluência da avenida Dr. João Pacheco e Chaves, rua André Luis Caporali de Souza e a rua Osmar
Pessutti. O local já é considerado pelos moradores com essa
nomenclatura, devido à frequência de aves dessa espécie.

A VENIDA

Aprovada denominação para
rotatória na Jaime Pereira

Qualificação na prática: alunos de engenharia vão a campo em busca de experiências reais

logia, os países ganham condições
de crescimento interno e externo.
Também ressalta, que de fato, a
engenharia é peça estrutural do
desenvolvimento de uma nação
e questiona: como garantir uma
engenharia de qualidade?
Segundo ele, é certa a condição de que engenheiros eficientes
se formem dentro de boas escolas,
e destaca a necessidade de mecanismos de controle de suas habilidades e competência profissional.
“Ao Crea interessa que esses bons
engenheiros desenvolvam seus
trabalhos de forma eficaz e com
responsabilidade em benefício de
toda a sociedade”, afirmou.
Ele revela que o Crea tem desenvolvido ações muito positivas
no sentido de garantir que a sociedade conte serviços de engenharia de qualidade e disse que
CREA não tem como princípio a
punição pura e simples de seus
profissionais. Em verdade, “oCon-

selho quer evitar que os maus profissionais atuem no mercado”,
disse Salmen considerandoinaceitável aausência de profissionais
nos serviços de Engenharia.
Finalmente reforçou que“o
Conselho está atento para as situações de inexistência de profissionais habilitados para o desenvolvimento dos processos tecnológicos da engenharia e também para a condição de habilitação adequada para o cumprimento de suas funções e cuja
implicação pode resultar em falhas ou faltas técnicasirreversíveis e muitas vezes irremediáveis,
inclusive com acidentes fatais.
Ao considerar as ferramentas necessárias ao atendimento
dessa demanda, Antônio Carlos
da Silveira Coelho, citou a importância do Sistema Confea/
Crea, criado em 1933, com o objetivo zelar pela defesa da sociedade e do desenvolvimento sus-

tentável do país, considerando
os princípios éticos profissionais
que envolvem a verificação, a
fiscalização e o aperfeiçoamento do exercício das atividades
dessas áreas profissionais. “São
atribuições de muita responsabilidade, pois impactam diretamente na qualidade do profissional
disponível no mercado”, disse.
Segundo os professores, dentro desses conceitos, fica a sugestão de que Dia do Engenheiro deva
ser reverenciado por toda a nação,
devido a sua atuação junto às mais
diversas áreas e setores por meio
das engenharias civil, ambiental e
sanitária, mecatrônica, de produção, de computação, agronômica,
elétrica, mecânica, química, de petróleo e de telecomunicações,
entre outras; são mais de 30.
“A engenharia é imprescindível ao desenvolvimento
sócio-econômico e ambiental
das nações”, consideraram.

Receberá o nome de "José
Antonio Rodrigues de Camargo"
a rotatória localizada no cruzamento da avenida Jaime Pereira
com a rua dos Dourados, no
bairro Jupiá. A proposta tem
como autor o vereador Paulo
Henrique Paranhos (Republicanos), cujo projeto de lei 151/2021
foi aprovado na 51ª reunião ordinária, nesta quinta-feira (9).
José nasceu em Piracicaba, em
8 de maio de 1953, e morou a vida
toda na região da rua do Porto:

primeiro na rua São José, depois
na rua Antônio Corrêa Barbosa.
"Amava o rio Piracicaba e destacou-se por seu trabalho comunitário e dedicação aos amigos e à
família", assinala Paulo Henrique.
José foi casado com Lazara Patricio de Camargo e teve os filhos
Andresa e Luiz. Foi metalúrgico e
porteiro e "por muitos anos", como
destaca o vereador, colaborou nas
festividades da Irmandade do Divino Espírito Santo. Morreu em 19
de fevereiro de 2021, aos 67 anos.

P EDR
O K AWAI
EDRO

Vereador solicita informações sobre
médicos da UPA Piracicamirim
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou na noite desta
quinta-feira (9), durante a 51ª reunião ordinária de 2021, o requerimento 1070/2021, que pede ao
chefe do Executivo municipal informações sobre os médicos contratados pela organização social de
saúde (OSS) Cegecom para atuarem na UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Piracicamirim.
A propositura, de autoria
do vereador Pedro Kawai
(PSDB), pergunta quantos médicos da unidade contratados
pela OSS dedicam-se exclusiva-

mente ao tratamento de pacientes com Covid-19, solicita a
lista completa com os nomes
destes profissionais, pede que
sejam listadas as especialidades
de cada um destes profissionais
e, por fim, pergunta se todos eles
"possuem registro no CRM/SP
(Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo)".
De acordo com a Lei Orgânica do Município, a Prefeitura tem
até 15 dias após o protocolo do requerimento junto ao Executivo
para responder às informações
solicitadas pelo Legislativo.

P ARANÁ
L ANÇAMENTOS

Novo "Amor, Sublime Amor" e relançamento de "Matrix"
A nova e esperada versão do
clássico musical dos anos 60
"Amor, Sublime Amor", dirigida
por Steven Spielberg, e a animação de terror "Família Monstro
2", são as duas novas estreias
nas telonas da cidade. E enquanto os cinéfilos aguardam com ansiedade a estreia, no próximo dia
22, de "Matrix Resurrections",
chega o relançamento,, 22 anos
depois, do primeiro e aclamado
"Matrix". E na próxima quartafeira, 14, todas as sete salas do
Cine Shopping Piracicaba estarão exibindo a pré-estreia do
novo e espetacular "HomemAranha: Sem Volta para Casa",
novamente com Tom Holland no
papel do super-herói aracnídeo.
AMOR, SUBLIME AMOR,
drama romântico musical produzido e dirigido pelo mago Steven
Spielberg é uma nova versão do
clássico filme de 1961 dirigido por
Robert Wise e vencedor de 10 Oscars na época. Trata-se de uma
adaptação do musical da Broadway de 1957 "West Side Story" ,
que foi dirigido e coreografado por
Jerome Robbins, que realizou 732
performances antes de sair em turnê. Tanto nos palcos quanto nas
telas, a trama da produção é a
mesma: uma história de amor e
rivalidade juvenil que se passa nos
subúrbios de Nova York dos anos
1950. Nesse ambiente, a trama gira
em torno da rivalidade de duas
gangues de rua rivais e do amor
proibido entre os jovens Tony, integrante da gangue de brancos
Jets, e Maria, irmã do líder dos
Sharks, a gangue porto-riquenha
rival dos Jets. A tensão entre as
gangues vai piorar e algumas tragédias acontecerão em suas vidas.

O casal protagonista, Tony e Maria, é formado por Ansel Elgort
(de "A Culpa é das Estrelas") e a
estreante Rachel Zegler. Mas o
destaque no elenco fica para a porto-riquenha Rita Moreno, a memorável Anita do filme original,
que retorna nesta nova versão no
papel de Valentina. Ainda em boa
forma, Rita completará amanhã
90 anos de idade. As primeiras
críticas dadas a esta nova versão
destacam que o filme é tão bom
quanto o original. Vale conferir.
MATRIX, filme aclamado
pela crítica especializada e cultuado pelos cinéfilos,volta às telas 22
anos depois do seu lançamento em
1999.É o primeiro filme de uma
franquia de sucesso que já tem
pronto para lançamento, no próximo dia 22, do seu quarto capítulo, com "Matrix Resurrections",
onde a história é uma continuação aos acontecimentos estabelecidos no filme original. Keanu Reeves, bem mais jovem que no novo
filme, é Thomas Anderson, que
vive uma vida dupla. De dia é um
programador em uma empresa de
software. De noite, sob o apelido
de Neo, é um hacker, invadindo
sistemas de computador ilegalmente e roubando informações.
Carrie-Anne Moss, como Trinity,
e Laurence Fishburne, como Morpheus, completam o trio protagonista. Vencedor de quatro Oscars
técnicos, foi o filme que consagrou
as irmãs cineastas Lilly e Lana
Wachowski, que na época ainda
eram chamadas de Andy e Larry,
respectivamente. Elas são mulheres transgêneras. É um suspense
cibernético com cenas de arrebentar e efeitos visuais alucinantes.
Para ver e rever muitas vezes.

Fotos: Divulgação

As primeiras críticas da nova versão de Amor, Sublime Amor
destacam que o filme é tão bom quanto o original de 1961

22 anos depois, Carrie-Anne Moss, Keanu Reeves e Laurence
Fishburne voltam às telas com o primeiro filme da saga Matrix

FAMÍLIA MONSTRO 2 é
uma animação de terror que dá
sequência ao longa "Uma Família Feliz", lançado em 2017. Na
história, Mila Starr é uma caçadora de monstros que ameaça a
família Wishbone e seus amigos.
Para se livrarem dela, eles se
transformam novamente em
uma vampira, um Frankens-

tein, uma múmia e um lobisomem para viajar pelo mundo.
Nessa aventura junto com seus
três morceguinhos de estimação,
eles farão novos amigos monstruosos para chegar a conclusão mais importante: nenhuma família é perfeita. As crianças certamente vão adorar. Direção do alemão Holger Tappe.

Instrutor de trânsito receberá
voto de congratulações
O requerimento 1060/21,
do vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania),
que concede voto de congratulações ao instrutor de trânsito,
Fabiano Alves Silva, pelos 21
anos de experiência, principalmente com pessoas que possuem trauma, medo e dificuldade
para dirigir, foi aprovado durante a 51ª reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (9).
De acordo com a propositura, durante a pandemia, Fabiano
realizou um curso de corretor de
imóveis e hoje atua no setor imobiliário, além de ser pastor na congregação do Bairro Jardim Monte Líbano. "Mesmo com todas essas atribuições, continua ministrando palestras, além de reali-

zar cursos para as pessoas superarem a amaxofobia, que é o trauma, o medo e a dificuldade para
dirigir veículos", afirma o texto.
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RAI
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.
------------------------------------------

COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------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 - 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.

ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
-----------------------------------------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

DE

ALMEIDA

Vereadora critica elevação
de gastos públicos com
iluminação natalina
De 27 mil reais gastos em 2020, o prefeito Luciano Almeida vai
empregar mais de 250 mil para a iluminação das festanças de natal
A vereadora Rai de Almeida
(PT) em discurso na tribuna nesta quinta-feira (9), durante a 51ª
reunião ordinária de 2021, na
condição de líder de bancada,
criticou os gastos da prefeitura
com iluminação natalina em
pontos turísticos da cidade. "Não
dá pra ficarmos quietos diante
disso. De 27 mil reais que foram
gastos em 2020, ele vai empregar
[neste ano] mais de 250 mil para
a iluminação das festanças de
natal. É bonito, é… mas, também,

é bonito vermos nossa cidade
sem fome, sem miséria e sem necessidade", disse a parlamentar.
Na sequência, Rai de Almeida também citou o fechamento
do observatório astronômico
municipal, e disse sobre o prefeito Luciano Almeida (DEM): "desmontou o observatório astronômico e, aí, outros serviços também
que já encerraram as atividades.
Enquanto isso, ele gasta 10 vezes
mais do que em 2020 com iluminação de natal", completou.

FALECIMENTOS
MENINA ANA LAURA ALMEIDA
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba e era filha de Jeovani de
Almeida e da Sra. Milena Larissa do
Nascimento Yones. Deixa ainda demais parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 13:30 hs, no Cemitério Municipal da Vila Rezende,
onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
JOVEM ALLAM JUNIOR DOS
SANTOS SILVA faleceu anteontem na cidade de Rio das Pedras,
aos 19 anos de idade e era filho
do Sr. Ademilson dos Santos Silva
e da Sra. Ozelia Ferreira dos Santos Silva. Deixou ainda demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da
Paz naquela localidade, onde foi
inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. NEIDE THEREZINHA ANGELI
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era
viúva do Sr. Francisco Jurandyr
Angeli. Era filha do Sr. José Rodrigues de Arruda e da Sra. Ignacia Pinto
de Arruda, falecidos. Deixa os filhos:
Francine Angeli Altafin casada com
Paulo Roberto Altafin, Luciana Angeli Mendes casada com Luiz Paulo
Duarte Mendes e José Luiz Angeli
casado com Adriadna Neves. Deixa
também netos e bisnetos. O seu sepultamento deu-se ontem as 15:00
hs, saindo a urna mortuária do Velório “C” do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO CELSO FABRETTI
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era
casado com a Sra. Maria José de

Camargo Machado. Era filho do Sr.
Osmair Fabretti e da Sra. Ignez Bunho Fabretti, falecidos. Deixa os filhos: Gustavo Fabretti casado com
Ana Carolina Boaretto M. Fabretti e
Guilherme Fabretti casado com
Amanda Carolina Castelucci. Deixa demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velorio da Saudade – Sala 06
para o Cemiterio da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IZOLINA SANTANA ERCOLINI faleceu ontem na cidade de
Jundiai - SP, aos 81 anos de idade
e era viúva do Sr. Walter Ercolini.
Era filha do Sr. Oscar José Santana e da Sra. Maria Nobrega de Jesus, falecidos. Deixou os filhos:
Walter e Fernanda. Deixa ainda
demais parentes e amigos. O seu
corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba
e o seu sepultamento dar-se-á hoje
as 10:30 hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07
para o Cemiterio da Saudade, onde
será inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. WALTER SEBASTIÃO ALTOMANI faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 83 anos de idade
e era casado com a Sra. Elisa
Aparecida Karl Altomani. Era filho
do Sr. Domingos Altomani e da Sra.
Leonor Silvério, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Iná Aparecida Altomani, Dinah Lucia Altomani da
Siva e Silvério de Lelis Altomani.
Deixa também netos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-a hoje as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório
Municipal de Vila Rezende, para
a referida necrópole, onde será
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

A parlamentar também falou
sobre o recente anúncio feito pelo
mandatário municipal em suas
redes sociais de que vetará os projetos de lei 153 e 154, recentemente
aprovados pela Câmara Municipal
de Piracicaba e que, respectivamente, estabelecem 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

FALECIMENTOS
SR. GELCIVALDO BISPO DOS
SANTOS faleceu ontem, nesta cidade, contava 53 anos, filho dos finados Sr. Isidorio Bispo dos Santos
e da Sra. Djanira Maria dos Santos,
era casado com a Sra. Paula Gonçalves Lima dos Santos, deixa os
filhos: Jeffersson Gonçalves dos
Santos e Joice Gonçalves dos
Santos. Deixa a neta Lorena, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 09h30 da sala
“03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CARMELO MERCANTE faleceu ontem, nesta cidade, contava
72 anos, filho dos finados Sr. Sebastiano Mercante e da Sra. Rosina
Mercante, era casado com a Sra.
Elisabete dos Santos Mercante; deixa os filhos: Alexsander dos Santos Mercante; Cyntia Mercante Campos: Kalynk dos Santos Mercante e
Rebeca dos Santos Mercante Nascimento. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala “02”
do Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ZILDA CONCEIÇÃO AVEIRO
MARQUES faleceu ontem, nesta
cidade, contava 79 anos, filha dos
finados Sr. Manoel Aveiro e da Sra.
Emilia Duarte Aveiro, era casada
com o Sr. Ramiro Marques; deixa os
filhos: Claudinei Marques, casado
com a Sra. Adriana de Cassia C.
Marques e Cleide Aparecida Marques Marchi, casada com o Sr. Marcio Marchi. Deixa netos, bisneta,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério da Saudade, na ci-

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os (as) senhores (as) conselheiros (as) na forma do artigo 32 - parágrafos 1 e 2, que regem o presente
estatuto do Conselho Coordenador das Entidades Civis de
Piracicaba, para a realização da Assembleia Geral Ordinária
ocasião em que se dará a eleição para a nova diretoria que
exercerá seu mandato em 2022 . A citada Assembleia ocorrerá no dia 14 /12 /2021, nas dependências do Lar dos Velhinhos de Piracicaba, situado na avenida Torquato da Silva Leitão, 615 , São Dimas , Piracicaba, sendo a primeira chamada
às 19h30 e a segunda, havendo necessidade, às 20 horas.
Carlos Roberto Rodrigues, presidente em exercício. Conselho Coordenador das Entidades Civis de Piracicaba.

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

por calamidade pública ou pandemia: "Queremos lamentar o veto.
Enquanto isso, também, o prefeito alegando redução de custos e para economizar recursos,
fechou a Pinacoteca para recepcionar a Polícia Federal e, com
isso, se isentar do pagamento do
aluguel [do atual prédio da PF].
Ao invés de negociar com o governo federal para que ele assuma essa responsabilidade, ele, na
verdade, se exime dessa articulação e fecha a Pinacoteca", disse.

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 84/2021, Processo:
2727/2021, que tem por objeto a Aquisição de Equipamentos de Áudio e Video, conforme
necessidades da Prefeitura municipal de São Pedro. As propostas serão acolhidas com
início no dia 13/12/2021 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 23/12/2021. O início da
sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 23/12/2021. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por
meio da Internet, por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br
. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações,
sito a Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br .
São Pedro, 10 de Dezembro de 2021. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

dade de Campinas S/P, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ROSINA DI PIERO SANTINI
faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr.
Tulio Di Piero e da Sra. Enrichetta
Lazzaro Di Piero, era viúva do Sr.
Geraldo Santini; deixa os filhos:
Renato Santini, casado com a Sra.
Erika Fabiana Alves; Geraldo Tulio
Santini; Henrique Marino Santini e
Fabio Santini, casado com a Sra.
Angelica Aparecida Creatto. Deixa netos, bisnetos, 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
SRA. ROSALINA BARBOZA LIMA
MELLOTO faleceu ontem, nesta
cidade, contava 91 anos, filha dos
finados Sr. Joaquim Barboza Lima e
da Sra. Ercilia Danellon, era casada
com o Sr. Francisco Euclydes Melloto; deixa os filhos: Fernando Melloto; Teresinha de Jesus Melloto
Furlan; Maria Leia Melloto Tranquelin; Marcia Melloto da Silva; Geraldo Melloto; Francisco Claudio Melloto e Romualdo Daniel Melloto.
Deixa genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00 da
sala “B” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ARMANDO SILVA DE MORAES faleceu ontem, nesta cidade,
contava 86 anos, filho dos finados
Sr. Otilio de Moraes e da Sra. Antonia Lazara da Silva, era casado com
a Sra. Teresa Antonia de Oliveira de
Moraes; deixa os filhos: Maria Antonia de Oliveira Moraes Ferreira;
Celia Regina de Moraes Fogaça;
Jose Armando Oliveira de Moraes;
Angela Maria Moraes Schiavolin;
Vera Lucia de Moraes Leme e Luiz
Fernando Oliveira de Moraes. Deixa
genros, noras, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o féretro
às 10h30 do Velório da Saudade,
sala “04”, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PAULO DE OLIVEIRA SANTOS faleceu ontem, nesta cidade,
contava 43 anos, filho dos finados
Sr. José Luiz dos Santos e da Sra.
Maria de Oliveira Santos, deixa os
filhos: Lidhiani Aleixo Scheefer,
casada com o Sr. Breno Venancio
Ballistiero Scheefer e Maycon Paulo Gonçalves de Oliveira. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h45 da
sala “D” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
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E AGORA JOSÉ? EM 2022...

JOGO DAS ESTRELAS
Prof. Marcos Souza

Marcos Souza é Mestrando
em Educação, MBA em Gestão
de Projetos, Graduado em
Administração, Coach
Profissional, Analista
Comportamental, Professor
de Graduação e PósGraduação com 30 anos de
experiência em áreas
corporativas e educacionais

O poema "José" de Carlos
Drummond de Andrade foi publicado originalmente em 1942, na
coletânea Poesias. Ilustra o sentimento de solidão e abandono do
indivíduo na cidade grande, a
sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida,
sem saber que caminho tomar.
Assim se inicia a primeira estrofe do poema: “E agora, José?
A festa acabou, a luz apagou, o
povo sumiu, a noite esfriou, e
agora, José? E agora, você?...”
Então, a pergunta que pode ser
feita a qualquer pessoa na figura do José, passa a ser feita a
você, e eu lhe pergunto meu caro
leitor: Estava preparado?
Penso que nem eu, nem você,

e ninguém está suficientemente
preparado para qualquer coisa, me
parece que existe uma “Lei Decretada no Código da Vida”, que diz
que nada pode ser totalmente preparado para que possamos aprender que somos infinitamente pequenos diante do amanhã.
Ensaiamos um 2020 muito
diferente no finalzinho de 2019,
mas a vida nos trouxe a surpresa
do Covid 19 e em abril tudo fechou,
não podíamos viver, e nem sabíamos direito por quê?...e começamos a ver a vida se gastando em
se conservar a própria vida!
Ficamos sem escola, sem futebol, as Olimpíadas 2020 adiada,
que aconteceram em 2021 com o
nome de 2020, e assim tantas outras coisas que aconteceram em
2021 como se 2020 não houvesse
acabado! Mas eu pergunto: Acabou? Ficamos sem o encontro com
os amigos, talvez tenhamos nos
perdido de nós mesmos propositalmente, com medo de nos encontrarmos e não saber o que fazer...
Talvez em 2021 tivemos
muito tempo para pensar e planejar e chegar à conclusão que
não consegue concluir nada! Mas
precisa? Verdadeiramente precisamos de respostas para tudo?
Penso que podemos usar este
tempo que sobrou agora no finalzinho de 2021, para rever muito

do que estávamos fazendo com o
tempo que não sobrava antes. Talvez entender que podemos ter um
encontro com nós mesmos no futuro próximo, que agora em 2022
possamos com menos sofrimento,
sem ter que sermos perfeitos ao
extremo, que felicidade não está
em algo ou alguém, pois felicidade
está dentro de cada um, e pasmem, não tem receita! Que possamos abrir as janelas da nossa
alma e dar de encontro, logo ali
na esquina, com a Vida, e termos muita gratidão, nos abraçando a ela, sentindo a pulsação
do coração que bate por Vida!
Quando olho meus canais
nas mídias sociais, estou analisando que me parece tudo muito superficial ou profundo demais, parece que estamos impondo ao resto do mundo que
nos aceitem ou nos imitem, mas
jamais discordem ou tenham
seus próprios pensamentos.
Mas a pergunta que não
quer calar: “E agora você? ”, tem
as respostas certas, para pessoas
certas, nas horas certas? Tem respostas para suas próprias perguntas? Me parece que sairemos deste momento que nos foi imposto,
talvez por necessidade de revisão
da sociedade, ou mesmo corrigir
as rotas de nossas vidas, quem
sabe melhorarmos nossa atual

versão, e quando estivermos em
2022, que estejamos na versão
melhorada de nós mesmos.
Desejo que as experiencias
da vida, que em muitos casos
custaram muito caro para muitos de nós, nos conduzam a
olhar para o copo meio cheio ou
meio vazio e simplesmente tomalo e seguir em frente, somos todos vencedores desde o momento da fecundação, na corrida desenfreada pela vida chegamos
em primeiro lugar e estamos
aqui, sobrevivemos ao inimigo
invisível, com máscara e muito
álcool gel...e todo herói ou heroína tem uma mascara e um
escudo, tendo dons especiais ou
a tecnologia a seu favor, olha aí
a vacina criada em tempo recorde, nos salvando e preservando.
A resposta para pergunta do
poeta “E Agora José?” pode ser
respondida com uma frase do Professor Mario Sérgio Cortella: “Fazer o melhor que pode, com o melhor que tem, até não ter melhor,
para fazer melhor ainda”, é vida
que segue em melhoria contínua.
Que 2022 seja tudo aquilo
que você planejou e tudo aquilo que não planejou, mas que
acima de tudo sejamos felizes,
que possamos nos encontrar e
nos abraçar bem apertado.
Até a próxima!

Para comemorar os dez anos
da conquista do título da série
A2 do campeonato paulista,
Marlon Tadeu Ferrreira autor da
última cobrança na disputa das
penalidades máximas que colocou de volta o alvinegro na elite
do futebol paulista e garantiu
mais uma taça de campeão ao
Nhô-Quim, reuniu quase todo
elenco campeão daquele ano e
convidou os campeões brasileiros da série C de 1995 para um
confronto festivo no estádio Barão de Serra Negra, aonde além
da comemoração, uma oportunidade de homenagear a Paulo Moraes que dedicou parte de sua vida
ao glorioso XV de Piracicaba desempenhando várias funções no
núcleo de futebol profissional.
Na preliminar os veteranos
do Nhô-Quim vão enfrentar os experientes atletas do Seca Litro, partidas entre os garotos da escolinha
CETI PIRACICABA, além de sorteios de vários prêmios, atividades
para os torcedores junto aos atletas, convidados especiais, várias homenagens a personalidades ilustres
e muitas surpresas para quem conhece os momentos mais importantes da história do centenário
XV de Novembro de Piracicaba.

A festa neste domingo, 12,
começa a partir da 8 horas e é
uma oportunidade para que
todo torcedor e sua família possa reviver momentos emocionantes de conquistas e glórias. A estrutura terá ambulância dentro do
estádio, bar e lanchonete, seguranças, bandeirão da zebrada nas arquibancadas, filmagens, fotos e
muitas novidades no local.
O ingresso é um quilo de alimento não perecível entregue na
entrada do estádio para os integrantes da torcida ARXV (amor
real xv), e do projeto CRISTIFICAR. Estes alimentos, após recolhidos, serão transformados em
cestas básicas e distribuídos
para mais de 150 famílias já cadastradas no projeto. Tem como
ficar de fora dessa festa?
Então venha para o Barão, o
Nhô-Quim quer mais uma vez reviver e comemorar com seu torcedor as conquistas de 1995 e
2011 e ainda fazer uma justa homenagem a Paulo Moraes e tantos outros personagens importantes na gloriosa e centenária
história do E.C. XV de Novembro de Piracicaba, um verdadeiro PRESENTE DE NATAL para
você torcedor piracicabano.

MEDALHÕES QUE AMAM SEUS CLUBES
Daniel Campos

Daniel Campo é empresário e
fanático pelo XV de Piracicaba

Fala meus amigos, como é
bom estar novamente aqui com
vocês. Confesso que estava com
muitas saudades e estamos aqui
em uma semana recheada de
novidades que no fim do nosso
papo a gente conversa mais. Um
assunto que me chamou bastante a atenção meus caros leitores, e que incomodou muito foi
os retornos de medalhões.
Será que esses medalhões que
voltam aos seus clubes de formação os amam tanto assim? Um
exemplo que chamou muito a atenção foi do Daniel Alves quando foi
contratado, uma mega festa com
o Morumbi lotado ,um vídeo de
apresentação dizendo que era sonho de criança, e no decorrer de
sua passagem participou de inúmeras polêmicas. Vamos relembrar algumas como o melhor lateral do mundo volta para jogar no

Brasil em uma posição que não
domina como meio campo. Outra polêmica que os corredores
do Morumbi juram de pé junto
foi que o próprio Dani Alves que
contratou e bancou o badalado
treinador Fernando Diniz. Mais
uma polêmica do jogador com
braço lesionado e aparece tocando tantan no Instagram, fora as
indiretas e bobagens que dizia.
A gota d'água foi quando a
notícia que seu salário de 1,5 milhão por mês, estava atrasado e
a cobrança pública na olimpíada, torneio que o fez abandonar
seu clube de coração para defender a seleção Brasileira sub
20, muito patriota não é mesmo? Muito amor ao clube.
E recentemente o meio campo
Douglas Costa que defendeu inúmeras vezes a seleção Brasileira,
defendeu também clubes como
Juventus, Bayer de Monique se
envolveu em algumas polêmicas
desde a sua chegada, mas a última delas com o time como o Grêmio lutando para não ser rebaixado o que seria uma vergonha para
uma instituição respirando por
aparelhos e no último jogo da temporada no qual precisa vencer e
depender de um monte de resultado o jogador teve coragem de

pedir liberação para festa de seu
casamento é mole? Douglas Costa
deve amar Grêmio como Dani Alves
com o São Paulo. É obvio que o jogador não conseguiu tal liberação.
Na fila dos sem noção, ele entrou umas quinze vezes, é totalmente sem nenhum respeito ao
clube, e o Grêmio que o contratou
e autorizou no meio do campeonato você fazer o casamento fora
do país mostrou falta de comendo. Cada um faz o que quer, mas
não tem o menor cabimento. A falta de noção dele já no cartão amarelo que tomou, ficando de fora do
jogo com o Corinthians, ele tem um
comprometimento com o Grêmio
parecido com o do Daniel Alves, ele
deve amar tanto o Grêmio como o
'vovô olímpico' ama o São Paulo.
É a mesma coisa que o cara
chegar para a mulher e pedir para
fazer a despedida de solteiro na
lua de mel, não têm o menor cabimento, e o Grêmio se sujeitar a
esse papel, primeiro que ele já deu
uma entrevista para um podcast
sem camisa. Você está representando um clube, dá entrevista
sem camisa, fala do treinador
atual, não tem o menor comprometimento, a menor noção.
Pois é meus caros leitores, isso
que chamam de amor ao clube

rsrs, mas vamos falar das novidades aqui sobre o nosso XV. As notícias começam a surgir já chegaram cinco reforços e vou falar rapidamente, pois será o tema da
nossa próxima matéria isso é importante dando um passo a mais
na frente dos adversários. Para
finalizar neste domingo (amanhã), será realizado o “Jogo das
Estrelas”, o assunto mais falado
da semana em todas mídias sociais e confesso, estou muito ansioso, pois vejo de perto a dedicação
de todos envolvidos Marlon, Tarantini, Romulo e demais colaboradores estão se empenhando ao
máximo para fazer uma linda festa com grandes jogadores e convidados. Vai ter participação de vários ídolos quinzistas, aqueles campeões paulista da série A2 contra
os Campeões Brasileiro série C de
1995, fora os veteranos. Meu Deus
será muitas atrações, sorteio de
brindes para galera enfim vai ser
espetacular. Bom hoje falamos
bastante gostaria de deixar um
convite a todos leitores que compareça ao Barão leve um quilo de
alimentos não perecível, pois o
intuito dessa grande festa além
de reunir essa galera campeã é
poder ajudar os mais carentes,
um grande abraço e até lá.

LENDAS DO NHÔ-QUIM

ESTUDAR PRA QUÊ SE EU

João Luis de Almeida

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

Bom dia, caros leitores!
A semana começou com
boas novidades pelos lados alvinegros, contratações fechadas,
jogadores se apresentando, por
enquanto o cartel dos novos quinzistas agradam se dará liga em
campo aí já é outra história.
Sou um corneta assumido,
reconheço e sempre critiquei
contratações esdruxulas, tipo

atacantes com média de gols
menor que um zagueiro ou volante, que todos sabemos que o
ofício dessas posições e destruir
e defender, não marcar gols!
Já desembarcaram por essas
bandas “atacantes” com média de
dois a três gols no ano, alguns que
já há dois ou três anos nem com
chute passando perto da trave
(ok, estou exagerando!), lembro
sarcasticamente de um centroavante que foi contratado e quando chegou a Piracicaba assumiu
que sua posição de origem era a
zaga, nunca fora atacante.
Deixo claro que o caso do
zagueiro-avante (?) não foi nessa gestão, mas foi real!
Pelo menos dessa vez o atacante contratado tem boa média de gols, melhor ainda, já por
duas vezes foi artilheiro do campeonato gaúcho, levando-se em
conta que temos Lúcio Flávio, o
passageiro da agonia (dos adversários é claro!), já é um alen-

to a uma posição que foi nitidamente uma das causas dos frequentes fracassos que o Nhô Quim
sofreu nos últimos certames.
Enquanto ficamos no aguardo de novos atletas para completar a equipe e assim podermos começar a antever o material humano que o comandante Luciano
Dias terá em mãos o jeito é saudosamente acompanhar nesse
domingo o jogo das estrelas.
Evento pensado para comemorar os 10 anos da conquista
do acesso e título da A2 de 2011,
também será uma forma de homenagear Paulo Moraes, grande radialista piracicabano e supervisor técnico do nosso XV!
Além disso, é uma grande
oportunidade de rever grandes
nomes que fizeram a história alvinegra, afora a equipe de 2011
que jogará contra os campeões
brasileiros da série C de 95, os
veteranos do XV (Paulinho,
Volmil, Mika e cia) também estarão em campo na preliminar.
Aqui vai de minha parte um
destaque para Volmil, por toda sua
história no Nhô Quim, foi campeão
do José Ermírio de 75, vice-campeão paulista de 76, 259 partidas
como titular da lateral direita, tanto ele como China e Mika, também Perrela que mora aqui na
vizinha Capivari, merecia uma
homenagem especial e oficial da
diretoria quinzista, espero que
isso ainda lhes aconteça em vida!
“Parabéns: Daniel Nascimento, o Danielzinho, que na
maratona de Valência na Espanha
com o tempo de 2h06’11”, cravou a
segunda melhor marca do Brasil
na história da maratona, ficando
só atrás de Ronaldo da Costa.

POSSO FICAR JOGANDO FUTVÔLEI
Pablo Franco

Pablo Oliveira Franco é
formado em Psicologia,
com especialidade no trabalho
com os esportes

Esse ano aqui foi de uma loucura imensa na parte esportiva, de
um lado a Itália campeã da Euro
vai ser obrigada a disputar a repescagem para a Copa do mundo,
do outro a badalada seleção de
Portugal também irá disputar a repescagem contra a campeã europeia e entre as duas apenas uma
irá para a copa do próximo ano.
Essa situação deve ter deixado todo e qualquer jornalista esportivo de cabelo em pé porque já
tínhamos a próxima campeã da
copa ali na frente, grande engano.
Indo para a parte principal
do texto eu aprendi que a frase: “A língua é o chicote da
alma” fez mais uma vítima.
Nosso peladeiro preferido (extécnico rubro negro) foi vítima
da própria fala, já que diversas
vezes ele dizia que não precisava
de estudo porque preferia ficar
jogando na praia, dizer que com
time de 200 milhões seria fácil.
A soberba talvez não o deixasse ganhar nenhum campeonato
com o time de 200 milhões, foi eliminado na copa do Brasil para o

desacreditado furacão, perdeu o
título para o “retranqueiro” Abel
Ferreira e acabou pedindo pra sair.
Mais uma vez é o trabalho superando o talento, já que muitas
das vezes ouviram de diversos jornalistas que o Flamengo já estava
com uma mão na taça por conta
da qualidade dos seus jogadores.
Mais uma vez tivemos a chance de
ver tudo àquilo que o esporte nos
proporciona os mais preparados
ganharem, o coletivo se sobressair
de qualidades individuais.
Flamengo esse que havia dispensado seu profissional de psicologia para ficar com coach formado em engenharia e em uma falta
de atenção de um de seus jogadores perdeu a “menina dos olhos”.
Atleta esse que precisou de apoio
psicológico por conta da sua falha
ter sido crucial para a derrota,
mas que não deve ser crucificada
de maneira alguma por parte de sua
torcida, além de um atleta temos

uma pessoa que provavelmente não
fez o ato de maneira deliberada.
Gol inclusive marcado pelo
mais desacreditado dos atletas em
campo que foi inclusive bancado
pelo técnico que viu valor naquele que muitos acreditavam ser
um problema dentro do elenco.
Mesmo torcendo pelo rival
alvinegro jamais posso deixar de
parabenizar o trabalho profissional
feito pelo gajo e como um planejamento bem feito com profissionais
capacitados tem o poder de trazer
aquilo que um time tanto almeja, a
glória eterna da Libertadores.
Para finalizar espero que 2022
reserve muito mais surpresas dentro do esporte e que seja um ótimo
ano tanto para o esporte quanto
para a psicologia dentro dela. Já
que quanto mais bem preparados
melhores serão os resultados e
mais respeitados os atletas serão.
Meus abraços fraternos e até
o ano que vem querido leitor!
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Ano

Carmen M.S.F Pilotto

X X II -

Nº

1 0 95

Ivana Maria França de Negri

VERSO

PROSA

MENSAGEM PARA O AMIGO SECRETO

OCASO

DEVANEIO

Cornélio TT.. L. Car
Carvv alho
Dezembro é um mês mágico.
Sentimo-nos envoltos num clima de cristandade e nasce uma
vontade de sermos bons, de nos tornarmos melhores. Uma vontade de expressar, na mais intensa emoção, a alegria de viver.
Viver, não simplesmente estar vivo, mas vivenciar, congratularmo-nos com a família e amigos, em ambiente de amor e paz.
Vontade de dizer aos pais, irmãos, aos filhos, aos netos, à companheira, quanto nós os amamos, e como é importante a presença
deles em nossa vida.
Sós, isolados, somos nada na infinitude do Universo. Juntos,
somos almas, somos sentimentos, somos pessoas.
Que este tempo mágico de Dezembro nos leve à reflexão para
o significado do perdão. Perdão para nós mesmos (quem não
erra?), perdão àqueles que um dia, voluntária ou involuntariamente, ofendemos.
Perdoar, sinceramente, num ato de profunda oração.

Lídia Sendin
É bom morrer no poente,
Banhado de mel e laranja.
Deslizar horizonte afora,
Desaparecer nas montanhas,
Quando chegar a hora.
Deixar tingir de marinho
O céu de luzes pintado.
Sumir bem devagarzinho
E nascer do outro lado.

Elda Nympha Cobra Silveira
Que pena!
Não tenho mais a expectativa
Que tinha quando criança,
Esperando o Papai Noel.
Olhava pela janela,
E por toda vizinhança.
Será que ele vem do céu
A mando de Jesus Menino,
Trazendo meus brinquedos?
Jesus vem jantar conosco!
Pedíamos para Ele ao dizer:
“Pai nosso que estais nos céus,
Santificado seja o Vosso nome,
Venha à nós o Vosso Reino,
Seja feita a Vossa vontade,
Assim na Terra como no céu"
Ele virá nos dar amor e bonança,
Para mamãe, papai e nós crianças.

ooOoo

O SONHO ACABOU
Plinio Montagner

ooOoo

O MONGE
Cássio Camilo Almeida de Negri
Incrustado na montanha estava o
templo budista, emoldurado pela neve
no Butão.
Recém ingresso, o jovem aspirante
a monge, vestindo uma túnica ocre alaranjada, tentava meditar .
Com o pensamento borboleteante,
sem conseguir o não pensar, pergunta
ao mestre:
-Mestre, o que devo fazer para conseguir fixar meu pensamento e meditar?
Responde o doge:
-Filho, para isso, pode pensar no que
quiser, nas piores coisas, só não pense
em um macaquinho de cara vermelha.
O tal macaquinho de cara vermelha
de repente tomou conta da mente do rapaz, que não conseguia pensar em mais
nada a não ser nisso.
Foi quando percebeu que, ao tentar
lutar contra esse pensamento mais força lhe dava e transformava
o macaquinho em um gorila.
Lembrou que durante o treino de artes marciais, a técnica era
não tentar barrar o golpe do adversário, pois quando se dá um
soco no rosto de alguém, a lei da ação e da reação fará com que o
rosto possa quebrar sua mão. O conselho é usar a energia do
oponente contra ele mesmo.
Procurou não brigar com seus pensamentos e sim transformá-los, usando suas próprias energias. Então sua mente foi tomada por pensamentos horríveis de que com um bastão de luta destruía todo o templo quebrando as estátuas de Buda, os gongos,
mesas, altares, rasgava as túnicas de todos os monges deixandoos nus dentro do templo destruído.
Seus olhos negros dentro das pálpebras puxadas da raça
mongólica, deita lágrimas conclusivas de que não servia para
monge, pois não conseguia controlar seus pensamentos.
O mestre, percebendo e se inteirando do ocorrido diz ao discípulo que ele havia descoberto como meditar, pois destruindo todos os apegos encontraria finalmente o vazio dos pensamentos.
Então, sua mente aquietou-se como águia voando no silêncio do céu.
O aprendiz usou a energia dos maus pensamentos e imaginou
que destruindo todos os apegos ficaria sem nada, vazio ,nem
mesmo a ser monge se apegaria .
Assim se descobriu...um monge!

PALAVRA

DO

ESCRITOR:

“Descobri o “fio da meada”, ele estava o
tempo todo entre meus olhos, na minha testa”
Cássio Camilo Almeida de Negri, médico,
escrit
or
e da A
cademia
escritor
or,, vice-president
vice-presidente
Academia
Piracicabana de Letras

O Papai Noel não vem mais. Cadê o chocolate?
Nosso brinquedo, para onde o vento levou?
A gente cresce. Não andamos mais de velocípede nem de trem.
Nossa avó morreu! Nosso avô, nosso pai.
O amigo de infância sumiu.
A namorada o coração outro conquistou.
O filho foi embora. A filha casou. Os netos cresceram.
A saúde escapuliu e a vontade também.
O patrão sumiu. O salário também.
Festas, bailes e orquestras – doces lembranças!
Não lavamos mais o carro. Vamos ouvir músicas.
Cadê o aparelho auditivo?
Retornamos à nossa leitura. Onde pusemos os óculos?
Viajar? Não dá. A disposição fugiu.
O canário canta frágil. A casa não tem mais flores.
O gato ficou preguiçoso. O cachorro não late.
O rio não tem peixe. Pedras e saudades.
Lembranças da escola, do recreio, do riso inocente.
Em abundância a estupidez, nudez, devassidão.
Felicidade cinzenta no melancólico presente.
O filho foi embora; o pai envelheceu!
A mulher chorou! A mãe chorou!
Oh! Deus! – não leve a ilusão.
O sonho não pode acabar.
O sonho acabou!

NOTÍCIAS:
É hoje! A Confraternização de final de ano dos grupos Literários de
Piracicaba. APL, CLIP e GOLP.
Mulheres levam salgados ou doces e homens levam as bebidas.
E não esqueçam da lembrancinha para o sorteio do amigo secreto!
Na sede do Instituto Beatriz Algodoal, às 15h.

* O artista Elson De Belém, criador do Prêmio Pirarazzi de Cultura,
comandou um grande evento no Teatro do Erotides de Campos
para premiar os melhores do ano de 2019 nas várias modalidades artísticas. Com a presença de autoridades, teve atrações
musicais e shows.

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
Clact, clact, clact de Liliana e Michele Iacocca conta a história de uma tesoura muito organizada que
encontra papéis picados
e decide arrumar aquela
bagunça. Mas, quando ela
está quase acabando,
algo inesperado acontece. Você já sentou com
seus pais e tentou montar mosaicos? Algo muito
divertido para se fazer em
família e quem sabe criar
um lindo cartão de Natal para presentear aqueles que amamos. Recomendamos!!! Faixa etária: 06 a 08 anos Encontramos essa história contada em: https://youtu.be/hkirokktUfo

* No Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes o
presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba,
Pedro Vicente Ometto Maurano, apresentou aos presentes a
26ª edição da Revista do IHGP, com textos de vários associados e jornalistas, enfatizando os 100 anos de existência do
Grupo Dedini em Piracicaba.

Márcia Farah de Toledo Dedini; Magá Maurano;
Giuliano Dedini Ometto Duarte; Cloé Gobbo Dedini
Ometto Duarte; Pedro Vicente Ometto Maurano
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Os dez mandamentos do rotariano
1) Proceda como líder.
Não há ninguém que possa conferir-nos o
grau de líder, pois ele já é nosso. A liderança a
gente traz conosco. Cumpre praticar.
Precisamos nos ver como líderes, proceder como
líderes, lidar com os problemas da mesma maneira
que um líder. Devemos viver como vive o líder, pensar como pensa o líder, agir como age o líder.
Atuemos do mesmo modo que um líder atua.
Falemos como um líder se dirige às pessoas, enfrentemos a vida tal qual um líder a enfrenta.
2) Esteja aberto a mudanças.
James Hunt, autor de o Monge e o Executivo disse que o conceito de insanidade é pretender obter resultados diferentes, continuando a
fazer tudo igual, do mesmo jeito, sempre.
Um grande líder é aquele que nada teme,
nem mesmo uma idéia nova.
Não tenha medo de mudar. Seja aberto e receptivo ao novo. Sepulte velhas e arcaicas estruturas. Sintonize com os novos pensamentos, as
novas idéias, os novos estilos de vida que estão à
nossa volta. Aceite as mudanças em tudo o que
está acontecendo no mundo, neste momento, e se
torne parte delas. Tenha a mente e o coração abertos aos novos ensinamentos.
3) Seja proativo.
O líder presidente de clube pode ser reativo
ou proativo.
O líder reativo é aquele que toma as providências depois que o incêndio começa a arder. É chamado líder circunstancial.
O líder proativo toma as providências para evitar que o incêndio ocorra, toma as medidas preventivas. Este é o verdadeiro líder, o que toma as providências antes dos fatos acontecerem, se antecipa.
4) Viva o momento presente.
A verdadeira felicidade não está no fim do caminho. A felicidade é o próprio caminho.
Sintonize e potencialize a sinergia do seu clube.
Mantenha-se alerta, no “aqui e agora”. Os erros,
são oportunidades de aprendizado. As metas, os
objetivos, são desafios a serem conquistados.
Vivendo o momento presente, estaremos preparados para viver o futuro, quando ele se tornar
presente.
5) Seja otimista.
A realidade você cria. Todos os acontecimentos

da vida são emocionalmente neutros. Nós é que
temos uma reação positiva ou negativa.
Disse o presidente William Boyd: E já que humildade é um dos traços que dignificam os verdadeiros líderes, peço que sempre portem um semblante agradável, iluminado por um sorriso, para
que os demais se sintam bem por estar ao seu lado.
6) Não desista nunca, jamais.
Tenha perseverança nos projetos, na busca
de parcerias, na angariação de recursos. Vá até
o fim, custe o que custar, mesmo que isso implique em sacrifícios, e muita paciência.
Citar o exemplo de Arch Klumph
7) Pratique o amor como comportamento.
Como seres humanos, não temos obrigatoriamente que gostar de todos os nossos companheiros, mas como líderes, somos instados a amá-los e
tratá-los como gostaríamos de ser tratados. A regra do Pai é que nos amemos uns aos outros. Não
amar no sentido de como nos sentimos uns em relação aos outros, mas na maneira como nos comportamos uns com os outros. É o amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem
exigir nada em troca. É o amor como ação.
8) Atue dentro dos princípios da ética e da Prova Quádrupla.
A ética é um princípio que não pode ter fim. É
imutável, desde que o Rotary existe. Vigora nas relações familiares, nas relações comerciais e profissionais, nas relações com os companheiros. Pratique
o comportamento correto, leal, sério e verdadeiro
dentro e fora do clube. Aplique a Prova Quádrupla.
9) Não faça julgamentos.
Evite fazer julgamentos, ou juízo de valor, não
rotule as pessoas. Não critique pelas costas.
10) Viva o EU SOU ROTARY!
Tenha consciência de que Rotary é cada um de
nós. Cada clube é a soma de seus membros, o reflexo
de seus sócios. Quanto mais eficientes forem os companheiros, maior eficiência terá o clube. Essa consciência de que cada um é Rotary, é manifesta na afirmação: EU SOU ROTARY, como atitude de vida.
Viver o EU SOU O ROTARY, é deixar cair a
máscara da aparência, da vaidade, esse ego que
parecemos ser e começar a viver a verdadeira vida.
Praticando o EU SOU ROTARY, alguém, em
algum lugar, algum dia, em algum momento, nos
agradecerá. ALBERTO BITTENCOURT
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

FEIRA D
A MA
TA
DA
MAT

esportivo e agradável ‘Prainha de Mendonça” que é, também,
um Centro de Lazer. Considerando o potencial da pesca no local,
o visitante pode conseguir em duas casas especializadas todo
e qualquer tipo de artigos de pesca para melhor aproveitar a
sua estada. Mereceu o título recebido de “Município de Interesse Turístico”. Visite Mendonça quando estiver pela região.
SANTO EXPEDITO (SP).

Feira da Mata, em Mococa

Trata-se principalmente de produtos orgânicos, artesanais, caseiros que são expostos para venda. Mas tem também vários
outros eteceteras. É realizada nas manhãs dos sábados, na cidade de Mococa, já atraindo pessoas de várias outras cidades.
A Feira da Mata foi idealizada por Guilherme Ferracioli, começou pequena, mas se transformou num grande atrativo turístico da cidade de Mococa. Tudo é bem cuidado, e tem sido também um bom evento social num ambiente agradável embaixo
de árvores de uma praça, praticamente na entrada da cidade.
Visite a Feira da Mata e conheça as novidades de Mococa.
MOCOCA (SP)

Santuário de Santo Expedito

Localizado na região sudoeste do Estado paulista, o município de
Santo Expedito nasceu nos idos de 1943 dos esforços de pioneiros desbravadores. Emancipado em 1958, o município hoje é
bem administrado e mereceu do Governo do Estado o título de
“Município de Interesse Turístico”. A gruta de Santo Expedito
tem um apelo místico, e está ao lado de um Santuário. Na cidade há, também, um imponente Santuário Diocesano de Santo
Expedito. Visite esta que é conhecida com a “Cidade Simpatia”.
PRAÇA RENOVADA

Mococa faz parte do Caminho da Fé

As pessoas de mais idade lembram do sucesso da “vaquinha
Mococa”, uma propaganda de certa marca de leite oriundo da
cidade de Mococa. Isso, muito embora a cidade tenha tido
forte desenvolvimento com a cultura do café. Cidade agradável, de gente idem, na região nordeste do Estado de São Paulo, distando da capital 267 km de boas estradas. Como nos
conta Vitor Nasser, do “Circuito Turístico Café com Leite”, a
cidade de Mococa tem o maior patrimônio rural e urbano do
histórico do ciclo do café. Visite Mococa. O Departamento de
Cultura e Turismo daquela prefeitura lhe dará completo apoio.

Praça revitalizada com verba do Dadetur

A cidade de Mendonça, fundada em 1928, localiza-se na região
de São José do Rio Preto, e servida por boas estradas. Cidade
bem cuidada, com interessante recinto de exposições, complexo

O diácono Claudio Henrique
Furlan será ordenado padre da
Igreja Católica Apostólica Romana, pelo gesto sacramental de
imposição das mãos e prece consecratória do bispo da Diocese de
Piracicaba, Dom Devair Araújo
da Fonseca, neste domingo (12).
A solene celebração eucarística
para ordenação presbiteral acontecerá na Catedral de Piracicaba, a partir das 15 horas (acesse
link abaixo para assistir on-line).
Filho único de Dorival Claudio Furlan e Vera Lucia Martinelli Furlan, Claudio Henrique
Furlan tem 28 anos e é natural
de Piracicaba. Ele foi ordenado
diácono, também pela imposição
das mãos de Dom Devair, no dia
1 de agosto de 2021, na Paróquia
Santa Cruz e São Dimas. Desde
então, tem vivido o ministério
diaconal no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres. A vivência
do diaconato é uma das etapas
que antecedem a ordenação
para o exercício do sacerdócio.
Para Claudio, as fases da
formação vocacional são oportunidades de perceber a mão de
Deus no caminho de cada pessoa. “A Igreja é muito sábia quando demarca etapas a serem percorridas num caminho vocacional. Não só para os padres. Na
vida religiosa, por exemplo, existem os votos simples, depois a
renovação dos votos simples e,
por fim, a profissão de fé dos
votos perpétuos. No matrimônio
também existem etapas. A Igreja propõe uma bênção para o
noivado, acompanha o casal
que almeja o matrimônio, depois vem a celebração do matrimônio e a vida após essa celebração. Na vida vocacional
presbiteral, que é o meu caso,
não é diferente. Também temos
etapas. Nos oito anos de formação, celebramos a admissão às
Ordens e também os ministérios de leitor e acólito. Agora, en-

tendo que a ordenação ao presbitério é a Igreja confirmando o
sim que o seminarista diz a Deus
e à própria Igreja no início do
processo vocacional”, explicou.
E acrescentou: “Para mim,
esse momento é motivo de alegria e acima de tudo ação de
graças a Deus porque a vocação é dom d’Ele que nos chama. Ela exige o nosso esforço
de responder a essa vocação,
mas é tudo pela graça do próprio Deus, que vai conduzindo
os nossos caminhos. Quando
olho para toda essa história
vocacional de oito anos de formação, percebo que de fato é a
mão de Deus que nos conduz”.
O lema escolhido pelo diácono Claudio para a ordenação e vida sacerdotal foi retirado do Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo segundo
São Marcos: “Coragem! Sou eu.
Não tenhais medo!” (Mc 6,50).
Ele explica o motivo: “Às
vésperas da ordenação diaconal, fiquei um pouco temeroso
por saber da grande responsabilidade que eu assumia perante a Igreja. Mas eu sentia Deus
falando muito forte comigo
para ter calma, afinal, foi Ele
quem me chamou. Esse sentimento me acompanhou durante o ministério diaconal, ainda
que breve. Confesso que, inicialmente, eu havia pensado em
outro lema presbiteral, mas
essa frase do Evangelho é dita
por Cristo aos apóstolos que
estão na barca em meio a uma
tempestade. A Igreja é essa barca. E mesmo estando nela, podemos ter medos, dificuldades,
mas Cristo então se revela e
mostra que está sempre conosco. Eu acolhi essa revelação de
Deus, de que não há o que temer. Temores e dificuldades existem, mas é preciso sempre recordar que Cristo está conosco e não
há motivos para se ter medo”.

IGREJA EM NOTÍCIAS

MENDONÇA (SP)

Prainha de Mendonça (SP)

Dom Devair ordena novo padre
para a Diocese de Piracicaba

Com o correto uso da verba de turismo do Estado de São Paulo,
a cidade de Santo Expedito aproveitou a verba distribuída pelo
Dadetur (2018/2020) para revitalizar a sua praça principal, a
qual tem uma vista belíssima durante o dia e outra durante a
noite. A boa prefeitura também iniciou a revitalização do seu
“Parque do Povo”, outra unidade importante para munícipes e
para os turistas. Nesta época de retomada no que for possível,
aquela prefeitura providenciou vários cursos técnicos com Senai e Sebrae, totalmente gratuitos, evidenciando a preocupação de requalificar seus profissionais. Visite Santo Expedito.

CONSULTA – A fase diocesana do Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco,
continua com o processo de
“escuta” do maior número possível de pessoas na região. Qualquer um pode participar respondendo a uma pesquisa de
forma on-line, individualmente ou em grupo. Basta
acessar este link: https://forms.
gle/avPg3wRZFeF9txVG8.
TEOLOGIA - O Curso de Teologia da Diocese de Piracicaba,
que foi retomado em outubro de
2021, após um ano e meio suspenso devido à pandemia, está
com inscrições abertas para a
formação de novas turmas. As
aulas terão início em fevereiro. O
curso tem duração de quatro
anos e a carga horária total é de
360 horas-aula. Interessados
devem fazer a inscrição até 15 de
janeiro em qualquer paróquia ou
procurar a Cúria Diocesana (Av.
Independência, 1.146).
MISSÃO – A Diocese irá aco-

lher em 2022 o Curso de Formação Missionária, da Escola
de Missiologia da Sub-Região
Pastoral Campinas. As inscrições já estão abertas e podem
ser feitas on-line (acesse
www.emfoco.org.br) ou presencialmente, na Cúria Diocesana
(Av. Independência, 1.146, Higienópolis). As aulas serão presenciais, uma vez por mês, aos sábados, de fevereiro a novembro
de 2022. O investimento é de R$
30 mensais (valor que já inclui
café da manhã e apostilas).
CAMPANHA – A Diocese e o
Exército de Formiguinhas, com
apoio do Simespi, realizam a campanha “Feliz Natal com comida
no prato!”. Cada doação de R$
95 garante a uma família carente: cesta básica com “mistura”,
brinquedo, saquinho de doces e
panettone. Para doar pelo PIX,
o CNPJ é 65.679.029.0001-97.
Por transferência bancária,
Banco Itaú: 341, Ag.: 1616 - CC:
00125-9. Enviar comprovante
via WhatsApp: (19) 99600-4362.
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