meida (DEM). Zezinho, faz tempo, pretende alçar vôos mais
altos. Ou, ainda, uma dobradinha com Zezinho de estadual?

MATO — I
Vereador mais votado na eleição de 2020, Cássio Luiz Barbosa,
o “Fala Pira”, ganhou notoriedade
com o canal no Facebook em que
apresenta os problemas da cidade
e, ao mesmo tempo, também divulga campanhas. Na noite de segunda (3), fez uma live – gravada em
seu perfil – em frente à UPA Vila
Cristina, onde reclamou do mato.
MATO — II
“Você acha que é brincadeira e que nós estamos brincando
de ser vereador?”, questiona o
parlamentar, ao sair de trás do
ponto de ônibus em frente à unidade de saúde. No vídeo, ele aponta que o mato em frente ao posto
de atendimento à população naquela localidade está “muito alto”,
o que demonstra falta de limpeza,
e que a cidade “está um caos”.
MATO — III
“Fala Pira” disse ainda que a
cidade “não tem saúde” e “agora
estão reclamando de buraco”, mas
ponderou que a Secretaria de Obras
está fazendo “um bom trabalho”.
O vereador disse que continua e vai
continuar “pegando no pé” (da
Prefeitura) porque é “para isso que
fui eleito”. “Mas isso aqui está um
desastre”, enfatizou. E a Ambiental sobre o mato, como fica?
ROJÕES — I
A vereadora Alessandra Bellucci (Republicanos) visitou a
Guarda Civil Municipal para pedir
organização, junto a outros órgãos
(Sedema e Polícia Militar), na fiscalização da lei que coloca fim aos
fogos de artifício com efeito sonoro. A prática é proibida por legislação do Estado quanto por lei municipal, mas não foi muito respeitada nas festas de Ano Novo.
ROJÕES — II
De acordo com reportagem do
JP – publicada na edição de ontem –, cidadãos ligaram na GCM
reclamando dos fogos de artifício,
mas a corporação se recusou a
atender as denúncias e afirmou
que não “haveria legislação municipal específica”. A Câmara aprovou o projeto de lei complementar
10/2019, do ex-vereador Marcos
Abdala, sancionado pelo ex-prefeito Barjas Negri, e publicado no
Diário Oficial em 24/02/2020.
ROJÕES — III
Desde o início do seu mandato, em janeiro de 2021, a vereadora
Alessandra Bellucci tem mantido
uma boa relação com a GCM no
sentido de orientar a corporação
para o atendimento às leis que tratam da causa animal. É um trabalho árduo, mas há uma cultura a
ser alterada e que ainda deverá render ainda muito esforço. Apesar
das críticas de que “algumas leis
ainda não funcionam”, é um trabalho que deve ser aplaudido.
W.O. — I
Colunista do portal UOL, o
escritor Ricardo Kotscho apontou
fatos políticos que apontam “o risco de Lula vencer a eleição de 2022
por “W.O.” A sigla, oriunda do inglês, significa “vitória fácil”, “quando o adversário está impossibilitado de competir ou quando não existem adversários”, pontua. O termo
é muito utilizado em modalidades
esportivas.
W.O. — II
Kostcho entrelaça três informações, todas já amplamente divulgadas na imprensa: 1) de que,
sem deslanchar nas pesquisas,
Sérgio Moro (Podemos) pode optar por uma eleição ao Senado;
2) mais preocupado em se defender de diversas ações na Justiça, Jair Bolsonaro (PL) buscaria
uma candidatura apenas para
garantir foro privilegiado.
W.O. — III
O terceiro fato é que o mercado financeiro e o setor produtivo já
não vêm espaço para terceira via
nas eleições. Embora pontue que,
até outubro, “muitas coisas podem
acontecer”, salienta Kotscho, “no
momento, o retrato da corrida presidencial é esse”. Enquanto isso,
ainda segundo o colunista, “Lula
continua jogando parado”.
PCdoB — I
Já com o protocolo de précandidato ao Governo do Estado
de São Paulo, Francys Almeida
(vice-presidente do Diretório
Municipal de Piracicaba) avalia a
possibilidade de ser pré-candidato a deputado federal pelo partido,
principalmente com a Federação
em andamento. Pelo jeito está repensando, enquanto tirou alguns
dias de férias com a família.
PCdoB — II
Nos bastidores, apesar de
não comentar, só há um nome
que Francys abre mão para apoiar. Seria o nome do vereador Zezinho Pereira, que virou oposição direta ao prefeito Luciano Al-

COMUNISTAS — I
No final da década de 1950, o
Partido Comunista da União Soviética rompeu com o legado de Stálin, desencadeando o fim da União
das 15 repúblicas e enfraquecendo
a luta anti-imperialista. Quem concordou com o rompimento continuou com o PCB, quem não concordou fundou o PCdoB. Registro do presidente do PCdoB local,
Vilson Dorneles, pelo que o Capiau
— idoso e cansado — agradece.
COMUNISTAS — II
O PCdoB (Partido Comunista
do Brasil) continua um partido
marxista e leninista, que defende o
socialismo, explica o presidente Vilson Dorneles, medico da pública
(SUS). “Hoje, nós lutamos por uma
frente contra o fascismo e em defesa da democracia”, reafirma.
CATRACA
O aumento das passagens
está movimentando diversos setores, principalmente os sindicais,
e 2022 será um ano de prova para
o prefeito Luciano Almeida
(DEM), que tem certas resistências com políticos de comportamento mais antigo. E ainda vem a reposição do funcionalismo público,
pelo que seria incoerente não oferecer mais de 20%? Será um período difícil, mas os bastidores
aguardam as reações do chefe do
Executivo. É estréia, e nada é fácil.
FUXICO
O extremista gospel Silas Malafaia (leia-se Assembleia de DeusMinistério Madureira) iniciou uma
campanha de perseguição ao deputado federal Cezinha de Madureira (da mesma Igreja), sob pretexto de defesa da fé contra jogos
de azar, mas vai além. Malafaia quer
emplacar seu discípulo deputado
Sostenes na direção da bancada
evangélica e, nesse vale tudo, sobrou
até matéria no site "Fuxico Gospel".
NEM PENSAR?
A Secretaria Municipal de
Educação não fez uma divulgação
que os pais dos alunos que precisavam de cesta básica e tinha que responder a um questionário para pegar as cestas. Reclamam que grande parte não recebeu a cesta e acusam que “isso foi uma armadilha
contra as crianças de nossa cidade”. O Capiau nem pensar em acreditar nisso com o professor Gabriel
Ferrato (DEM), vice-prefeito e exprefeito, comandando a pasta.
PERSONALIDADES — I
O lançamento da biografia artística do artista piracicabano Carlos ABC, que aconteceu dia 29 de
dezembro, contou com diversas
personalidades políticas da cidade,
destacando-se o ex-prefeito José
Machado e sua esposa, Janeth, e o
ex-secretário Eduardo Giannetti.
Do cenário político atual, a vereadora Rai e o “co-vereador” João
Scarpa, que representaram a Câmara Municipal de Piracicaba.
PERSONALIDADES — II
Além do professor Adelino
Oliveira, esposo da escritora
Maria Teresa Silva Martins de
Carvalho, que assinou a obra, “o
ABC de Carlos ABC”, destaque
ao representante da atual Administração Municipal, professor
Adolpho Queiroz, titular da Semac, e também representantes de
entidades culturais e ativistas.

Prefeitura vai ampliar o
atendimento de síndromes
gripais em mais 6 unidades
Além das quatro UPAs, demanda passa a ser atendida em mais
cincos Crabs e uma UBS; a pasta começará a aplicar testes rápidos
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Saúde, vai
ampliar o número de equipes médicas nas unidades de saúde para
atender as pessoas com síndrome
gripal (Influenza) decorrente do
surto da doença em todo o estado
e do aumento significativo do número de atendimentos na rede pública da cidade. A partir de quinta
(6), cinco Crabs (Centros de Referência de Atenção Básica) e uma
UBS (Unidade Básica de Saúde)
contarão com equipe exclusiva para
atendimento dos casos de síndrome gripal. Além disso, para a próxima semana a pasta começará a
aplicar testes rápidos para diagnós-

tico de três cepas diferentes de gripe, entre elas, a H3N2. Os atendimentos foram distribuídos da seguinte forma: acontecerão de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h,
nos Crabs da Vila Rezende, Piracicamirim, Mário Dedini e Vila Cristina; das 8h às 16h, no Crab Cecap; e a das 16h às 20h na UBS
Centro. “Precisamos deixar claro
que as UPAs seguirão atendendo
a população. Essa medida é uma
forma de tentar minimizar os impactos causados pelo surto da
gripe na cidade e tentar dar maior agilidade no atendimento da
população”, afirma Filemon Silvano, secretário de Saúde. A me-

dida se fez necessária diante do
crescimento repentino tanto dos
casos de Influenza quando de
Covid-19 na cidade, após as festas de fim de ano. De acordo com
dados da Vigilância Epidemiológica, na véspera de Natal (24/12/
2021), o número de novos casos
de Covid-19 eram 21, em 24 horas. Já hoje, dia 04/01, esse número foi para 87 nas últimas 24 horas. Neste período, houve o registro de quatro óbitos pela doença.
NOVOS CASOS — “Outro
dado que vem nos preocupando
é o aumento na taxa de novos
casos de Covid-19. Em novembro,
nosso indicador era de 6,94%, em

dezembro subiu para 25,34% e
hoje estamos com 31,59% de novos casos. Além disso, a taxa de
transmissibilidade da doença
saiu de 0,72, na véspera de Natal, para 1,48 hoje. O ideal é estar
abaixo de 1,0, que mostra controle sobre a doença, porém, em
menos de 10 dias passamos para
um indicador muito preocupante. Por isso, precisamos nos atentar e manter os cuidados sanitários já conhecidos, como o uso de
máscara, evitar aglomerações e
usar álcool gel para higienizar as
mãos, para evitar a propagação
tanto da Influenza quanto da Covid-19”, afirmou o secretário. A5

Divulgação

MIRANTE
ALERTA
A temporada de chuvas
chegou e um dos maiores
desafios da concessionária Mirante, empresa responsável pelo esgotamento sanitário da área
urbana de Piracicaba por
meio de uma PPP (Parceria Público-Privada) com
o Semae, é atender todas
as demandas comuns à
essa época: o extravasamento de esgoto. E por
que isso acontece? A5

By
Elson de Belém

A13 a A15

Divulgação

FAMÍLIA
A família ABC esteve em peso
lá. Quase todos os filhos do histórico José ABC, que foi secretário de
redação do Jornal de Piracicaba
— o termo era esse mesmo — e
autor de um livro sobre a história
da imprensa piracicabana. Zé ABC
juntava prática e paciência, competência e disposição, desde que
começou na redação com Sebastião Ferraz, no extinto O Diário.
FERRAZ
Aliás, falando em Sebastião
Ferraz — que assinava como diretor somente S. Ferraz — é bom lembrar do seu nome para um logradouro público em Piracicaba. O fotógrafo Frabrice Desmonds fez
essa sugestão em roda de amigos
e tem toda razão o fotógrafo da
Câmara de Vereadores. Bom a
Comissão de Nomenclatura pensar e o Capiau está, aqui, à disposição para informar sobre Ferraz,
assim carinhosamente chamado.
MULTA — I
A equipe do Pelotão Ambiental
da Guarda Civil Municipal, no Plantão do dia 31 de dezembro, lavrou
multa em morador de uma casa em
um condomínio no bairro Terras de
Piracicaba por soltar fogos de artifício no dia 31. Houve flagrante, registrado por meio de um vídeo, além
do fornecimento do endereço do infrator. Para que isso, morador?
MULTA — II
Esta será a única penalidade
aplicada no município no final do
ano, já que a efetivação da autuação carece de flagrante ou testemunha, conforme explica José
Antônio Mendes de Matos, encarregado do Pelotão Ambiental.
Edição: 16 páginas

CONFRATERNIZAÇÃO - Lideranças da cidade de Charqueada somaram às lideranças de várias outras
cidades, especialmente de Piracicaba, na festa de confraternização promovida pela deputada estadual
Professora Bebel (PT), no último dia 30, em seu escritório políticos na rua Governador Pedro de Toledo. A10 e A11
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É possível salvar o mundo
José Osmir
Bertazzoni

Oh, Watu, mirare re
Camilo Irineu
Quartarollo

E

ra 04 de novembrode2015,
uma velha indígena da tribo Krenak sentara-se às
margens do Rio
Doce, Minas Gerais,
a sentir as águas que
desciam parase encontrarem
com mar no Espírito Santo.
Ascultava o rio e fazia suas orações ouvindo os ruídos familiares da natureza, cuja fluência
sentia antes da hecatombe.
De repente, um ruído distante turbou a tarde e ela aguçou osolhos. Virou o olhar ao rio para o
entender e o rio estava mudado,
com humor estranho. O Rio Doce
começou a refluir, queria regurgitar, começou a se mexer estranhamente, tremular suas ondas, choro de rio como a agonia de um
natimorto na mãe que o sente.
Laurita entrou em pânico e na
noite outros começaram a pres-

sentir dos estrondos longíquos a agonia do rio.
Na manhã seguinte, a lama chegou pesada e espessa sobre a docilidade daquele lugarejo, levando árvores, carregando animais mortos
e o idílio. O rio agonizava com seus peixes nos
rejeitos e escórias do
estouro da barragem do fundão,
de uma mineradora a quatrocentos quilômetros acima. A chamada “tragédia” de Mariana.
A primeira testemunha entrara em estado de choque, foi
recolhida numa oca improvisada e não falou por semanas.
Os grandes jornais e jornalões
tiveram de informar a enxurrada
de 62 bilhões de litros de lama ea
desocupação de um milhão e
meio de ribeirinhos e indígenas
atingidos sem dó em seus lares.
O Rio Doce estava praticamente morto.Virara um pântano. Laurita estava com olhar aterrador,
de olhos fixos aonde era o rio, em

O indígena sabe
que rio é vida, o
homem branco
compra garrafinha
de água
enorme desolação. O indígena
sabe que rio é vida, o homem branco compra garrafinha de água.
Então a filha de Laurita
teve um sonho. Saiu ao seu quintal, de onde era a tribo e foi à
beira do rio, onde sua mãe sentava-se. E o rio falou com ela:
– Entre, pode mergulhar.
(É sabido que nosso hábito de
se banhar é indígena.)
Ela adquiriu coragem e entrou
na lama, mergulhou e desceu abaixo de uns lençóis de lama e lá, embaixo, o rio fluía harmonioso e limpo novamente. Escondido sob a
superfície, o Rio Doce arranjou
outro caminho para fluir ao mar
e estava vivo de forma oculta.
Após a revelação solene do sonho pela filha, Laurita recobrou a
razão e começou a saudar o rio e

fazer a sua louvação na língua dos
Krenak: “Oh, Watu, mirare re”.
A oração dirigida ao Rio Doce
seria “Oh, Rio, das águas boas”.
Dizem os estudiosos que em
muitos povos nativos os sonhos são
contados e encenados, ocorrendo curas durante a teatralização.
A sociedade utilitarista tolera os poetas, menos os filósofos e de forma rude aos de pensamento livre. O cotidiano, a repetição de obrigações, torna coisas irrelevantes em reais e fazem uma garrafinha de água
valer mais que todo o Rio Doce
de uns índios lá das Minas Gerais, que passou na televisão.
No documentário do Aiton
Krenak em conferência em Lisboa (youtube) o indígena e intelectual brasileiro expõe o evento
que ora narro com minha verve.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente, escritor, autor de A ressurreição de Abayomi, dentre outros

Marvel para quem não gosta do Universo Marvel
Edson Rontani Jr.

A

comédia romântica, rotina do
cinema entre os
anos 1940 e 60, é o mote
principal de “Wanda
Vision”, produção de
2021, lançada na Disney +. Este estilo de
drama sobre a vida
caseira entremeado por risos,
numa situação totalmente ingênua para os dias de hoje se alastrou nos programas de TV, as denominadas “soap operas”, de
1950 até 1970. Nesta escola de cinema/tv estão “Papai Sabe Tudo”,
“I Love Lucy”, “Feiticeira”, “Família Do Ré Mi” e muitos outros.
Para entender um pouco mais
sobre este universo, estreou às vésperas do Natal, no Amazon Prime, “Apresentando os Ricardos”,
com Nicole Kidman (!!!) interpretando Lucille Ball, de “Eu amo
Lucy”. “I Love Lucy” chegou a ter
audiência de 60 milhões de americanos em um único episódio.
O mote é simples. Na tela de
sua casa, o expectador vê uma sequência pelo prisma do personagem principal, nunca como o coadjuvante. Se uma cegonha aparece ao fundo, apenas nós – os
expectadores e os atores principais – vemos. A cada olhadela para
trás do coadjuvante, a ave some

numa nuvem de fumaça que se desfaz com o
balançar de suas asas.
Aliás, esta cena aparece em um dos episódios
de “Wanda Vision”.
Assim a Marvel se
baseou num dos principais lançamentos desua
carta de seriados no canal de streaming Disney
+ (lançado há pouco mais de um
ano para concorrer com Netflix,
Amazon e Globoplay, entre outros).
Quem gostou dos blockbusters
de Os Vingadores como “Ultimato” ou “A era de Ultron” pode esquecer este seriado que tem a duração de nove episódios e já promete uma segunda temporada para
2022. Filmado em preto e branco
nos episódios iniciais e colorido com
o avançar da história, ele relata a
vida paralela criada por Wanda Maximoff como seu mundo particular. Ela,de origem sérvia, durante
os conflitos de seu país, assistia aos
principais seriados norte-americanos do passado, como os citados
anteriormente. Wanda personifica
tudo o que consumiu vendo TV
durante sua infância, sem dar a
chance de descobrirmos que, ao final, se transformará na Feiticeira
Escarlate, personagem criada em
1964 por Jack Kirby e Stan Lee.
Esta redoma é real, pois Wanda ocupa uma pequena cidade cha-

Esta redoma é
real, pois W
anda
Wanda
ocupa uma
pequena cidade
chamada de
Westville
mada de Westville onde mantém
centenas de pessoas reais como personagens coadjuvantes e monta
seu mundo perfeito para compensar a perda de seu amado Visão,
um autômato de 6 bilhões de dólares que morre em “Guerra Infinita”. Este é o sentido do seriado: o amor diante da perda irreparável, mesmo que de seres criados pela inteligência artificial.
O enredo parece simples. Mas,
não é. Amantes do Universo Marvel se identificarão com uma ou
outracena ao longo dos episódios.
A comédia parte para o drama
meloso. A ficção se mistura à realidade e começa um jogo de perseguição entre o diretor daSword e
Wanda. Neste meio tempo, ela recebe ajuda com segunda intenções
da vizinha enxerida (lembra de
Agnes, que morava ao lado
da“Feiticeira”?) a qual participa da
rotina na casa da colega, mas quer
para si os poderes de Wanda.
Diferente dos demais seriados
da Marvel como “Loki” ou “Gavião
Arqueiro”, “Wanda Vision” busca
ser um atrativo para uma geração

mais madura, com referências no
mundo do cinema e da televisão.
Aliás, Marvel sempre foi quadrinhos, desde quando seus primeiros personagens eram apresentados em tiras diárias nos jornais dos
anos 1930. Nas duas últimas décadas firmou seu nome na telona, o
que agradou a geração mais recente e deixou desgostosa aquela geração que vibrava com as HQs da
EBAL e outras editoras nacionais.
Os dois últimos episódios de
“Wanda” são os mais emotivos
deixando claro que super heróis
choram e fazem a plateia chorar
junto. Explosões, perseguições, tiros ... Sim ! Tudo isso existe como
incansavelmente vemos há anos
nos filmes da Marvel. Mas aqui,
super heróis, como o autômato
Visão, se tornam humanos e ingênuos. Ele é recriado na imaginação de Wanda, uma vez que
seu corpo metálico está sendo reconstruído para ser mais letal.
O seriado dá a visão – olha do
duplo sentido aí ! – que a Disney
está com projeções mais família,
como sempre foi, desde quando
Walter Elias Disney era vivo, na
intenção de integrar pais, filhos e
netos, formando e cativando as
gerações atuais para algo de tangível no mundo do streaming.
———
Edson Rontani Júnior,
jornalista e cinéfilo

2022 desafiador
Luiz Carlos Motta

A

chegada do Ano
Novo motiva
muitas pessoas
a prometerem para elas
próprias, novos desafios para os próximos 12
meses. Sabemos que
para vencer alguns desafios é necessário um
esforço exclusivo de cada um,
como por exemplo, para adotar
novos hábitos alimentares e práticas esportivas. Há desafios, no
entanto, que dependem da conjuntura do País, como conseguir um
emprego ou trocar o atual por um
outro, mais atrativo. Podemos ser
realistas e otimistas ao mesmo tempo em relação a 2022. O que não
podemos é perder as esperanças.
VENDEDOR - Chamou
minha atenção uma reportagem
publicada recentemente pelo Jornal O Globo, sobre um desses
itens citados acima, ou seja, o
emprego. Entre as 15 profissões
mais promissoras, está a de vendedor. Essa é uma profissão adotada por uma boa parte dos 12

milhões de comerciários em todo o Brasil,
sendo 2 milhões e 700
mil só no Estado de São
Paulo. Foi uma das categorias mais prejudicadas durante a pandemia. Agora a expectativa é de recuperação dos
empregos perdidos.
Mas para que isso
aconteça, beneficiando comerciários e a classe trabalhadora
como um todo, precisamos continuar lutando em várias frentes. Na área de vigilância sanitária, é fundamental estimular a
vacinação em massa da população brasileira, chamando as pessoas para a continuidade das
doses de reforço e mantendo o
uso de máscara e higiene das
mãos, além de outras medidas visando proteger nossas fronteiras.
No campo da economia, defendo que a retomada econômica ocorra com incentivos federais e estaduais aos municípios, para a urgente geração de empregos pela indústria, comércio, agronegócio, serviços e terceiro setor, entre outros.
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O que não
podemos é
perder as
esperanças
2022 também apresenta
um grande desafio para todos:
evitar a escalada da inflação.
Os preços continuam subindo
em uma velocidade sem justificativas em vários setores,
atingindo os trabalhadores
que ganham pouco e que não
consegue mais colocar os alimentos básicos na sua casa,
para alimentar sua família.
DIREITOS - Temos lutado tanto no âmbito sindical durante as negociações com os patrões, como no Congresso Nacional, para preservar os direitos
dos trabalhadores, com emprego, salário justo e renda.
Só assim, o trabalhador poderá recuperar seu poder de compra, gerando novas encomendas
no comércio, que por sua vez faz
suas encomendas para a indústria,
incrementando a produção e a inovação. E a roda da economia po-

derá voltar a girar na velocidade
adequada, em benefício de todos.
ELEIÇÕES - Nosso futuro
depende do que fizermos agora.
E este ano, particularmente, é
um ano importante para o futuro do nosso País. Teremos eleições para Presidente da República, Senadores, Deputados Federais, Governadores e Deputados
Estaduais ou Distritais, como é
o caso do Distrito Federal.
Agora, mais do que nunca, é
preciso acompanhar o desempenho de cada candidato. Comparar o que ele prometeu durante a
campanha e o que ofereceu, na
prática, nos últimos anos para os
eleitores e para o país. É preciso
incentivar o voto consciente, o voto
certo, para escolher aquele que vai
usar o cargo para servir os trabalhadores e os brasileiros, em geral,
naquilo que eles mais precisam.
Por isso, para ter anos felizes de 2023, (quando os eleitos
tomam posse) em diante, é preciso ter um feliz outubro em 2022.
———
Luiz Carlos Motta, deputado federal (PL/SP)

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

T

rilhões de dólares
são gastos em armas todos os
anos, em todo o mundo, silenciamos diante da necessidade de
investimentos em recursos para combater
as mudanças climáticas e dar condições de vida dignas a essa parcela da população
mundial que ainda hoje vive em
situação de pobreza e está exposta às doenças endêmicas e epidêmicas que comprometem a
possibilidade de vida digna e de
sobreviver desde a infância.
Para que possamos ter uma
ideia mais clara desse contraste
inaceitável, vale citar os números
do Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz de Estocolmo
(Sipri), que elabora anualmente o
relatório sobre o comércio internacional de segurança e sistemas
armas (considerem que não estamos falando em pistolas, revolveres, escopetas ou armas de defesa pessoal): para evitar o colapso climático entre agora e 2050,
seriam necessários 44 trilhões de
dólares em investimentos, muito
menos que os gastos estimados
com armas, novamente em 2050,
que é de 58 trilhões de dólares.
Estes recursos seriam suficientes e necessários para
abrandar o clima e garantir
nossa vida no planeta, mas
muito mais é gasto para nos
destruir e destruir o mundo.
O dinheiro imediato com o
comércio da morte é uma psicopatia que envolve os governos armamentistas e expõe o
planeta à destruição total.
Podemos ponderar que, a
partir destes dados, os mais de
cinquenta prêmios Nobel de reconhecimento a cientistas — incluindo Carlo Rovelli, Matteo
Smerlak, Carlo Rubbia, Giorgio
Parisi, Roger Penrose e Steven
Chu — lançaram a campanha
pelo "Dividendo da Paz".

Dados recentes sobre as despesas militares dos países indicam
que, desde 1985, tem-se
conseguido um considerável dividendo pela
paz. A questão é saber
como os líderes mundiais em seus países alocaram estes recursos?
O pedido feito a governos de todo o mundo, no que os promotores chamaram de "proposta simples para a
humanidade", é claro, claro e direto: reduzir os gastos militares
em 2% ao ano durante cinco anos,
com o objetivo de criar um "dividendo" de um trilhão de dólares
até 2030 a ser usado para criar
um fundo de luta contra pandemias, mudanças climáticas e pobreza. "A história mostra que é
possível assinar acordos para limitar a proliferação de armas:
graças aos tratados de Salt and
Start, os Estados Unidos e a
União Soviética reduziram seus
arsenais nucleares em 90 por cento da década de 1980 até hoje".

O dinheiro
imediato com
o comércio da
morte é uma
psicopatia
que envolve
os governos
armamentistas
Portanto é possível recriar
um mundo onde as pessoas se
completem com dividendos reais
de sobrevivência digna, existem
alternativas e homens dispostos
a preservar nosso planeta. Cabe
a cada um de nós nos atentarmos aos fatos ilusionários que
submetem o homem a acreditar
que seu poderio bélico é maior
que sua capacidade de superar
desavenças e dissabores.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado; email: osmir@cspb.org.br

Apurar a facada interessa
a todos os políticos, todos
Dirceu Gonçalves

O

ano – que será de eleições
nos níveis federal e estadual – começa com o presidente da República internado, ao que
tudo indica, por causa do ferimento e danos intestinais sofridos na
facada de que foi vitima na campanha de 2018. O quadro nos
leva a lembrar que, passados mais
de três anos do crime, ainda não
se conhece os autores intelectuais ou seus custeadores. Independente de a vítima ser Jair Bolsonaro, é importante lembrar que
se a apuração demorar ou não
chegar aos responsáveis, os candidatos a todos os postos eletivos
terão concretas razões para temer
pela própria vida. Afinal, todo
concorrente tem seus desafetos
cuja carreira e atuação políticoeleitoral poderão ser facilitadas
pela eliminação da concorrência.
A conclusão de que o agressor, Adélio Bispo, teria agido solitariamente e por conta própria é
inverossímil, principalmente em se
considerando tratar-se de alguém
de baixa capacidade econômica, que
dificilmente teria condições de custear viagens e hospedagem nos lugares em que o candidato percorria em campanha. Outra questão
pendente é a notícia de sua entrada nas dependências da Câmara
Federal no mesmo dia e hora em
que desferiu a facada em Bolsonaro. Não tivesse sido preso em
flagrante, simplesmente desapareceria e não haveria rastro para
investigação. Outro esclarecimento devido é o custeio dos caros
advogados que chegaram a Juiz
de Fora logo após o atentado.
Concluiu-se que Adélio é inimputável por não gozar de plenas
faculdades mentais. Ainda assim,
mesmo mantendo-o em medida
de segurança, a sociedade exige o
esclarecimento, tanto para que os
efetivos autores da trama sejam
identificados e punidos quanto
para que as providências desencorajem outros potenciais agressores que sonhem interromper a
carreira dos políticos que não lhes
sejam caros ou contrariem seus interesses. A impunidade costuma
ser o grande indutor dos acontecimentos e, por isso, até por uma questão didática, deve ser evitada.
Razões jurídico-culturais fazem a nossa Justiça lenta e travada. Existe uma profusão de recursos e atos protelatórios à disposição dos defensores dos criminosos

Que se resolva
tudo antes do
começo da
campanha
eleitoral
de colarinho branco e dos que, por
alguma razão, têm acesso a experientes e caros advogados. No caso
de Adélio, as primeiras questões a
esclarecer são como, sendo alguém
inapto mentalmente e pobre, teve
dinheiro para acompanhar Bolsonaro pelo país; como obteve os serviços de afamados advogados imediatamente após cometer o atentado; e como se explica, no mesmo
momento em que deu a facada,
contar o registro de sua entrada
na Câmara Federal, em Brasilia,
734 quilômetros distante de Juiz
de Fora. Apuradas essas três vertentes, surgirão os nomes dos integrantes da organização criminosa para quem o agressor trabalhou. Aí bastará o Ministério
Público promover a quebra dos
sigilos telefônico, fiscal e bancário dos citados para, com isso, obter as provas definitivas do envolvimento (ou não) de cada um. Isso
é um procedimento indispensasvel
para se chegar aos criminosos.
Se com o presidente da República verificam-se demora dessa
magnitude e entraves diversos
para seguir as investigações, imagina-se o que poderia ocorrer em
crimes do mesmo padrão cometidos contra governadores, deputados, prefeitos e simples vereadores.
Isso é um verdadeiro acinte à democracia e tolerância aos esquemas
criminosos. Precisamos de solução
urgente. Elas interessam tanto a
Bolsonaro quanto aos seus adversários e a todo cidadão de bem que,
por alguma razão, possa cair na
mira de criminosos que os queiram
afastar da vida política, social, empresarial ou comunitária. Não apurar é um atentado à segurança da
população e, por envolver o governante, à segurança nacional.
Que se resolva tudo antes do
começo da campanha eleitoral. Só
assim os candidatos poderão sair
às ruas sem medo nem preocupação com a própria saúde e a vida...
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br
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Políticas sociais e
compensatórias do
governo estadual em
tempos de pandemia
Barjas Negri

A

pandemia do
coronavírus
provocou enormes problemas para
toda sociedade: milhões
de pessoas contaminadas que foram obrigadas a se tratar e ficar
em quarentena; milhares de mortes que deixaram muitos órfãos e famílias com renda
reduzida; uma queda acentuada na economia, com a geração
de milhões de desempregados
formais e informais; fechamento de milhares de empresas de
toda natureza e tamanho; fechamento de escolas, com prejuízos
ainda não compreendidos no
aprendizado dos alunos; superlotação da rede hospital, enfim, um
desastre para toda sociedade.
Quero destacar aqui algumas ações do governo estadual
na área social, que procuraram
ajudar os mais vulneráreis, mediante a introdução de algumas
políticas sociais e a ampliação de
outras, que procuraram compensar um pouco as perdas de milhares de famílias moradoras no
estado de São Paulo, algumas
delas com a colaboração de empresas e da sociedade civil.
Essas ações têm sido importantes enquanto a economia não
se recupera totalmente e não recupera o número de empregos no
mercado de trabalho. Vamos lá?
Ocorreu uma articulação
com a sociedade civil para arrecadação de cestas básicas pelo
setor privado e de compras públicas, que foi e está sendo importante para as famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Essa ação auxiliou no combate à insegurança alimentar. Em
toda pandemia foram distribuídas
por critérios técnicos um total de
2,7 milhões de cestas básicas.
Por conta do aumento abusivo do preço do botijão de gás
(13 kg) foi criado o programa
Vale Gás, para devolver dignidade às famílias de maior vulnerabilidade e que não tinham como
produzir suas refeições em suas
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casas. Com o auxílio de
três parcelas de R$
100,00, o Estado está auxiliando 100 mil famílias.
Para as famílias que
perderam seus provedores para a Covid-19, o
governo estadual criou
um auxílio que atende
11.026 famílias que têm
órfãos em casa e por terem perdido quem garantia o sustento: pais ou avós. Esse “auxílio
familiar” de R$ 1.800,00 em seis
parcelas (R$ 300,00). Por critérios
técnicos essas famílias foram selecionadas dentro do Cadastro Único
que serve de base oficial de distribuição de auxílios do governo federal.

O governo estadual
criou um auxílio
que atende 11.026
famílias que têm
órfãos em casa e
por terem perdido
quem garantia
o sustento: pais
ou avós
Outro programa inovador
foi a criação do Bolsa do Povo –
Educação, mediante a contratação de 20 mil familiares de alunos da rede pública para trabalharem quatro horas/dia em tarefas administrativas nas escolas, recebendo uma bolsa de R$
500,00 por mês – agosto a dezembro deste ano, ajudando na
manutenção da renda familiar.
Claro que os demais programas sociais do governo estadual
foram mantidos e ampliados
como o Renda Cidadã, programa Recomeço, Ação Jovem entre outros, consolidando um
amplo programa de assistência
social e transferência de renda,
num momento tão crucial da
sociedade, que envolve aplicação
de mais de R$ 1 bilhão este ano,
dando um bom destino aos impostos que são pagos pelas empresas e famílias do nosso Estado.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

T RÂNSITO

População reivindica segurança no
entorno de viaduto na Dois Córregos
Guilherme Leite

Legislativo abre concurso público
para vagas na área de cerimonial
Inscrições para concorrer a vagas de assistente de relações públicas e cerimonial
têm início no dia 12 de janeiro. Cargo requer ensino fundamental completo
Tem início no próximo dia 12
o período de inscrições para o concurso público que visa preencher
sete vagas para o cargo de assistente de relações públicas e cerimonial da Câmara Municipal de Piracicaba. O edital, com todas as informações do certame, foi publicado na edição desta segunda-feira
(3) do Diário Oficial do Município
e também pode ser conferido no
site vunesp.com.br/CPRC1901.
A organização, a aplicação e
a avaliação das provas ficarão a
cargo da Vunesp (Fundação para
o Vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"). A instituição arcará
com todos os custos de realização do concurso público, sem
qualquer despesa para a Câmara.
O cargo tem vencimento de R$
4.105,87 para uma jornada de 40
horas semanais e conta com benefícios de cesta básica (criado pela
resolução 10/1999, no valor mensal de R$ 421,35) e vale-refeição
(instituído pela resolução 6/2020,
no valor mensal de R$ 484).
As inscrições devem ser feitas até as 23h59 de 21 de fevereiro, exclusivamente pelo site
vunesp.com.br. O valor da taxa de
inscrição, a ser paga até 22 de fevereiro, é de R$ 57. Ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos, quando da nomeação, são requisitos para o cargo.
Das sete vagas em disputa, seis integram a lista ampla e uma é reservada aos candidatos que, na ficha
de inscrição, se declararem afrodescendentes —a cota de 20% é garantida pela lei municipal 8.546/2016.

O concurso público terá fase
única. As provas serão aplicadas
em 3 de abril, às 9h, com duração
de até 4 horas e em locais posteriormente informados pela Vunesp.
Elas serão compostas de 40 questões de múltipla escolha —sendo
25 de conhecimentos gerais (10 de
língua portuguesa, 10 de matemática e 5 de legislação) e 15 de
conhecimentos específicos— e redação em língua portuguesa.
A prova objetiva será avaliada
na escala de 0 a 55 pontos, com
peso 1 às questões de conhecimentos gerais e 2 às de conhecimentos
específicos. Será considerado habilitado, na prova objetiva, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 27,5 pontos e não zerar em
nenhum dos componentes das provas. Já a prova de redação valerá
40 pontos, mas somente será corrigida a dos candidatos habilitados
que, na prova objetiva, ficarem entre os 100 primeiros na lista ampla,
20 na lista afrodescendente e 5 na
lista de pessoas com deficiência.
O gabarito da prova objetiva
será publicado no site da Vunesp
em 4 de abril, quando também estará disponível o caderno de questões. As notas da prova objetiva
sairão em 29 de abril e as da redação em 13 de maio. A classificação
final será publicada em 3 de junho.
O concurso público terá
prazo de validade de dois anos,
contado da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Câmara, uma
única vez e por igual período.
O assistente de relações públicas e de cerimonial terá como atri-

Davi Negri

Edital do concurso público 1/2022 foi publicado
nesta segunda-feira, no Diário Oficial do Município

buições organizar e coordenar a
realização de eventos promovidos
pela Câmara e os atos protocolares
para as reuniões solenes, especiais,
comemorativas e destinadas a homenagens; cuidar da programação
de visitas de instituições de ensino,
entidades e autoridades à Casa de
Leis; e assessorar vereadores em
eventos, entre outras funções.
Para esclarecer dúvidas sobre o concurso público 1/2022, da
Câmara Municipal de Piracicaba,
o contato com a Vunesp pode ser
feito pelo telefone (11) 3874-6300,
de segunda a sábado, das 8h às
18h, e pelo link "Fale Conosco",
no site vunesp.com.br. Até o dia
12, também estará disponível no
site oficial da Câmara uma página destinada exclusivamente ao
concurso, com informações sobre legislação e comunicados.
SAIBA MAIS - Uma comissão formada por três servidores

efetivos da Câmara e nomeada pelo
Ato da Presidência 18/2021 trabalhou desde julho do ano passado
na elaboração do edital e acompanhará todo o processo de inscrição,
realização, julgamento das provas e
classificação dos aprovados. Ela é
composta pela advogada Patrícia
Kimura, presidente, e pelos agentes administrativos Aline Ribeiro e
Renato Rafael, que são membros.
Os cargos de assistente de relações públicas e cerimonial foram
criados pela lei municipal 9.264/
2019, aprovada a partir do projeto
de lei 282/2019, da Mesa Diretora
da Câmara. Com o fim, no último
dia 31, das restrições impostas pela
lei complementar federal 173/2020
à realização de concursos públicos
pelo país, o presidente do Legislativo, vereador Gilmar Rotta (Cidadania), encaminhou o edital para
a publicação no Diário Oficial do
Município desta segunda-feira.

S EGURANÇA

Josef Borges visita 10º Baep Piracicaba
O vereador Josef Borges (Solidariedade) conheceu as instalações
do 10º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar do Estado de
São Paulo (Baep Piracicaba) durante visita ao novo comandante
da unidade, Tenente Coronel PM
Edgar Marcos Gaspar, no dia 23
de dezembro. Na ocasião, o Legislativo piracicabano também
homenageou o batalhão policial.
O comandante apresentou as
instalações e ressaltou os cuidados
que todos os policiais militares do
10º Baep têm com treinamento contínuo, com as viaturas e todo o preparo físico e dos equipamentos para
atuarem nas operações de alta periculosidade em Piracicaba e região.
Como líder do governo, Josef Borges apresentou algumas
propostas da Administração Municipal para melhorar cada vez
mais a segurança da cidade, que
foram lançadas pelo prefeito Luciano Almeida, para este ano.
O vereador e o comandante
falaram ainda sobre algumas melhorias para a sede do batalhão,

como a reforma do pátio das viaturas, que tem o piso em pedriscos e necessita de um novo pavimento - asfáltico ou intertravado
– para facilitar a saída das viaturas do local com mais segurança.
A necessidade dessa melhoria
e outras pequenas intervenções na
sede já foram relatadas tanto pelo
vereador quanto pelo comandante
ao secretário municipal de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva.
“O 10º Baep é de grande importância para reforçar com policiais altamente treinados e capacitados a segurança da nossa cidade e de toda a região e conta
com a atenção tanto do Legislativo quanto do Executivo para poderem realizar as operações mais
perigosas e coibir crimes na nossa
região”, comentou Josef Borges
que também é membro do Parlamento Regional de Piracicaba.
HOMENAGEM - O vereador também participou da entrega
de duas homenagens ao comandante Tenente Coronel Gaspar. O
vereador Paulo Campos entregou

Assessoria Parlamentar

Vereador foi recebido pelo Tenente Coronel PM Edgar Marcos Gaspar

Voto de Congratulações pelo 2º aniversário do 10º Baep e o vereador
Fabrício Polezi concedeu Moção
de Aplausos por uma operação
realizada. As honrarias foram recebidas pelo novo comandante.
“Essas homenagens propostas
pelos vereadores ressaltam o reconhecimento do Legislativo a essa
unidade que faz um excelente tra-

balho para a segurança de 52 cidades da nossa região e que conta agora com o comandante Ten.
Cel. Gaspar, que é Cidadão Piracicabano e já liderou a Base de
Aviação de Piracicaba, o Águia, e
foi Chefe do Estado Maior do
CPI-9”, afirmou Josef Borges.

S AÚDE
Precariedade do trânsito, principalmente em horários de pico,
foi constatada pelo vereador Paraná, em acolhimento à
demanda de moradores e empresários da região

O vereador Aldisa Vieira Marques, o Paraná (Cidadania), na manhã desta terça-feira (4), 9 horas,
esteve na região do bairro Nova
Iguaçú, para atender o chamado
de moradores, empresários e comerciantes que reclamam das precárias condições do tráfego de veículos automotores nas imediações
do viaduto sobre a rodovia do Açúcar, no entroncamento da avenida
Dois Córregos e rua Angelo Filipini, que também dá acesso ao Jardim AItafin e pelo menos três novos conjuntos habitacionais, de
prédios, que compõem a região.
O parlamentar se inteirou dos
problemas reclamados pela população, que também afeta o dia a dia
de empresários e comerciantes. A
Semuttran (secretaria municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes) será notificada por
intermédio de ofício elaborado pelo
gabinete do parlamentar. Espera-

se que estudos técnicos sejam realizados em função do levantamento dos problemas apontados pela
população, além de considerar
que recentes intervenções da Prefeitura, a exemplo da colocação
de faixas e sinalização de solo
proibindo a conversão de veículos, não foram suficientes para
restabelecer o fluxo normal de
veículos automotores pela região.
Morador há mais de 30 anos
no bairro, Odair Antonio relata que
o lugar se tornou muito perigoso,
em constantes acidentes, envolvendo batidas de carros contra ônibus
do transporte coletivo, incidentes
com motos, dificuldade de locomoção de veículos pesados, como caminhões de cargas e outras anormalidades que tornam o lugar perigoso. "Só não teve mortes ainda",
relata o morador, que aguarda a
intervenção da Prefeitura para
sanar estas pendências viárias.

Gustavo Pompeo visita unidades de pronto atendimento da cidade
Na manhã desta segunda-feira (3), o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) visitou as Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) dos
bairros Vila Rezende, Vila Sônia e
Vila Cristina a fim de entender
como estão o atendimento, o funcionamento e a procura dos cidadãos por estas unidades.
Segundo Pompeo, as unidades apesentavam um número elevado de pessoas aguardando por atendimento, em
triagem, sob cuidados médicos
e recebendo medicação. Durante as visitas, o parlamentar notou que a alta demanda pelos
postos de atendimentos é, em
parte, decorrente do vírus da
gripe H3N2 e da COVID-19, doença que ainda não chegou ao fim.
Ambas as doenças causam
sintomas parecidos e, segundo
observou o vereador, a população têm se mostrado preocupa-

da e buscado o atendimento o
quanto antes, o que resulta em
uma espera maior por atendimento nestas unidades de saúde.
Após a visita às UPAs,
Pompeo reuniu-se com o secretário municipal de Saúde, Filemon Silvano, e com o subsecretário da pasta, Augusto Muzilli
Junior, que demonstraram já
saber da situação das UPAs e
disseram que, de forma conjunta, às equipes técnicas da Saúde
estão tomando as medidas cabíveis para se amenizar a espera no
atendimento e alertar a população sobre os vírus e os cuidados
necessários à sua prevenção.
“Sabemos o quão importante é alertar a população sobre
estes vírus, bem como entender
as medidas que serão tomadas
pela Secretaria de Saúde a fim de
melhorar o atendimento nas
UPA’s”, comentou o parlamentar.

Assessoria Parlamentar

Pompeo visitou as UPAs Vila Rezende, Vila Sônia e
Vila Cristina e, após constatar grande fluxo de pacientes,
reuniu-se com membros da secretaria de Saúde
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S EMAC

Trevisan Jr. destaca balanço de atividades
Relação das ações desenvolvidas pela pasta ao longo de 2021 foi apresentada ao vereador pelo secretário municipal Adolpho Queiroz

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) se reuniu, na segunda-feira (3), com o secretário municipal
da Ação Cultural, Adolpho Queiroz, que apresentou um balanço
das atividades desenvolvidas pela
Semac em 2021 e apresentou o planejamento para o ano de 2022.
PARQUE DO ENGENHO
CENTRAL: limpeza e manutenção de todos os barracões, com a
retirada de mais de 100 caminhões
de entulhos e materiais inservíveis;
limpeza ao entorno das chaminés
que serão restauradas em 2022;
poda de árvores; constante serviço
de capinação e limpeza geral; reorganização administrativa com
a instalação da sede da diretoria
do parque junto à oficina e setor
de frota e logística, além da instalação da sede do Codepac, do
Comcult, do Centro de Documentação Cultural e Políticas Negras,
do Salão do Humor e do Museu
da Imagem e do Som – MIS.
O vereador Trevisan Jr. é autor de reivindicações solicitando os
serviços de limpeza, manutenção e
conservação nas dependências do
parque do Engenho Central, tendo
em vista a importância histórica,
cultural e turística do local. Além
disso, foi viabilizado o fechamento
do bosque, com a instalação de portão, devido a questão de segurança pública do local, além da recuperação da ponte que dá acesso
ao parque, realizada pela Sema.
SEGURANÇA: em parceria
com a Guarda Civil, foi possível disponibilizar um trailer, o qual foi
instalado ao lado da Ponte Pênsil,
na entrada do parque do Engenho
Central, onde ali permaneceu um
Guarda Civil 24 horas por dia. Além
disso, após solicitação do vereador
Laércio Trevisan Jr. à Semuttran, a
titular da pasta realizou a doação de
uma motocicleta 300 c.c., a qual foi
destinada ao Parque do Engenho
Central para uso no patrulhamento
preventivo nas dependências do
parque por parte da Guarda Civil.
Visando garantir maior segurança aos frequentadores do Engenho Central e do Parque do Mirante, o parlamentar intermediou
a reforma da antiga base da Guarda Civil localizada na Praça Antônio Benites, a qual será reativada a
princípio como um Ponto de Apoio,
assim como, viabilizou um veículo
oficial da Semac, que será utilizado pela Guarda Civil para patrulhamento em todo o completo do
Mirante/Engenho. Também foi
solicitado estudos visando a instalação de câmeras de monitoramento no Mirante, no Engenho e
nas imediações da Ponte Pênsil.
PARQUE DO MIRANTE:
Desde o início da atual Administração, o Parque do Mirante que
possui mais de 11.000 metros quadrados vem recebendo inúmeros
serviços de conservação e limpeza,
tais como, poda de árvores, capinação, recolhimento de lixo, além

dos serviços de reparos no córrego
do véu da noiva, que apresentava
problemas de infiltrações. Além
disso, a parte dos sanitários recebeu nova pintura e foi solicitada
junto à Sedema a pintura de todas
as muretas do Parque do Mirante.
Ressalta-se os trabalhos de
revitalização e reativação do chafariz na Praça Antônio Benites, na
entrada do parque, além da pintura e manutenção da marquise e a
reforma da antiga base da Guarda
Civil que será reativada. A iluminação do parque do mirante também foi substituída, com a instalação de 80 novos conjuntos de
luminárias do tipo LED, garantindo melhor iluminação, maior segurança e economia de energia.
MEIO AMBIENTE: Após
solicitação do vereador Laercio
Trevisan Jr., a Sedema realizou
os serviços de poda de árvores em
todo do complexo do Parque do
Mirante, na Avenia Maurice
Allain, na Rua Maria Maniero e
na Avenida Sérgio Caldario, assim como, em alguns pontos do
Engenho Central. Além disso, a
Sedema vem colaborando com os
serviços de limpeza de todo o
complexo, que há anos permaneceu em situação de total abandono.
MUSEU PRUDENTE DE
MORAES: Durante o ano de 2021,
houve uma interação entre público
virtual e presencial de 98.841 pessoas, inclusive com a realização de
exposições, palestras, eventos musicais e visita de alunos de escolas
públicas e particulares. Recentemente, a Caixa Econômica aprovou o
projeto para reforma e melhorias
nas dependências do Museu e as
obras serão realizadas em 2022,
devidamente aprovadas pelo Codepac, Condephat e Iphan. Além disso, após solicitação do vereador
Trevisan, o Museu recebeu os serviços de poda das palmeiras, além
de pequenas manutenções elétricas.
TEATROS MUNICIPAIS:
O Teatro Municipal Dr. Losso Netto teve aproximadamente 13 mil espectadores, entre a Sala 1, Sala 2 e
Hall. Já o Teatro Erotides de Campos recebeu público de 9.000 espectadores. Além disso, deve-se
ressaltar os trabalhos de limpeza,
conservação e manutenção destes
espaços. No Teatro Dr. Losso Neto,
destaca-se os trabalhos de reparos e substituição da iluminação
externa, realizada pela Semob e
os trabalhos de limpeza, poda de
árvores e de palmeiras, realizada
pela Sedema, demandas estas encaminhadas pelo Vereador Laercio Trevisan Jr. Além disso, o telhado do Teatro Erotides de Campos será reformado em 2022.
O Fentepira (Festival Nacional
de Teatro de Piracicaba), que tem
como objetivo incentivar a produção teatral, apresentou de forma
virtual, entre os dias 22 e 29/11, 12
espetáculos com um público estimado em 1.517 pessoas. A Compa-

nhia Estável de Dança de Piracicaba (Cedan), que possui em seu corpo 20 bailarinos fixos, realizou
quatro apresentações nos teatros
municipais Dr. Losso Netto e Erotides de Campos e duas na cidade
de Iracemápolis, alcançando 3.800
pessoas. Já a Companhia Estável
de Teatro Amador (Ceta), que atende 21 alunos de vários bairros, realizou atividades com os alunos,
entre elas oficinas itinerantes.
ENGENHO DA CULTURA: A atual gestão já trabalha na
implantação do Projeto “Engenho
da Cultura”, que prevê a ocupação
do espaço do Engenho Central com
atividades culturais e gastronômicas. O projeto prevê a mudança da
Biblioteca e da Pinacoteca Municipal para as dependências do Engenho Central, está última já em processo de mudança, além de concessão de espaços gastronômicos,
visando a implantação de dois restaurantes, dois cafés e uma lanchonete para atender o público de maneira geral, oferecendo assim, diversos atrativos no Engenho.
VER DE MUSEU: Com investimentos estimados em R$ 100
milhões, a Raízen anunciou a construção do VER de MUSEU, nas
dependências do Engenho Central.
O espaço contemplará o passado e
o futuro da cana, seja na produção
de açúcar, etanol, energia elétrica e
biogás, entre outras fontes de energia limpa e renováveis. As obras,
que envolvem a restauração e requalificação de cinco prédios no
Engenho Central, numa área de 9
mil m², devem começar em 2022,
com conclusão prevista para 2024.
ATIVIDADES ESPORTIVAS: Destaca-se que a Selam (Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras) mudou sua sede administrativa para
o casarão nº 1 do Engenho Central, ao lado da sede da Semac,
proporcionando uma economia de
R$ 220 mil/ano, além de ocupar o
Barracão 14C, onde são oferecidas
atividades esportivas dos projetos
desenvolvidos pela pasta, contribuindo para criar uma energia de
ativação da promoção de atividades físico-esportivas nas dependências do Engenho Central.
CONCESSÕES: Em parceria com a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, a Semdettur, estão previstas concessões de
espaços públicos nas dependências do Parque do Engenho Central, para a instalação de restaurantes, cafés e lanchonete, assim
como, do Parque do Mirante e do
antigo Restaurante Mirante, por
parte da iniciativa privada, com
o objetivo de proporcionar novas
opções de turismo e gastronomia
no local, assim como, de viabilizar investimentos privados para
a realização de manutenção, conservação e melhorias nas dependências do Parque do Mirante.

SETORES DE APOIO:
Uma importante ação desenvolvida pela atual gestão da Semac, destaca-se a unificação dos setores de
movimentação cultural, de programação e logística, além da oficina, almoxarifado, sala dos colaboradores terceirizados, sala de
reuniões e sala da diretoria do
parque, em um único espaço, proporcionando melhor organização
e gestão operacional, com o apoio
dado pela Câmara Municipal.
CAPITAL CULTURAL: A
cidade de Piracicaba foi anunciada no dia 13/07, pelo governador do Estado de São Paulo, João
Dória, como uma das 20 cidades
com o Título de Capital Cultural
do Estado de São Paulo, com
apoio pelos editais do Juntos pela
Cultura, para projetos como a
Virada Cultural Online, Circuito
SP Online e Mais Gestão, que permitiram que o município fosse reconhecido como Capital da Cultura. Juntos, as ações dos editais tiveram um público de mais de 15
mil espectadores. Destaca-se o trabalho realizado pela comissão julgadora, composta pelos servidores
da SEMAC, Rubens Evandro de
Godoy Roncato, Érica Fernanda
Stocco Frasson, Júnior Kadeshi,
Gilmar de Aguiar Godoy, Luiz
Gustavo Maluf e Esio Antonio Pezzato, os quais foram responsáveis
pela escolha dos projetos, assim
como, a boa qualidade dos projetos enviados. O reconhecimento
como “Capital Cultural de São Paulo” é merecido, pela trajetória, pelas tradições e pela qualidade dos
fazedores de cultura de Piracicaba.
CENTROS CULTURAIS:
No início do ano, o vereador Laércio Trevisan Jr. visitou os centros
culturais da cidade, onde constatou a situação de abandono e má
conservação. Algumas medidas
foram adotadas pela própria equipe da Semac, com apoio de outras
secretarias municipais, visando
garantir melhores condições de uso
aos frequentadores destes espaços.
Ressalta-se que os Centros
Culturais retomaram, gradativamente, suas atividades em agosto, em comemoração dos 254
anos de Piracicaba, com shows,
oficinas e apresentações. Na Estação da Paulista foram 14 ações
com 982 pessoas interagindo presencialmente; no Centro Cultural
do Núcleo Habitacional Comendador Mário Dedini Isaíra Aparecida Barbosa – Zazá foram 12
ações desenvolvidas e um público
de aproximadamente 500 pessoas; no Centro Cultural do Bairro
Santa Terezinha Hugo Pedro Carradore foram duas ações com 53
interações presenciais e no Centro
Cultural Nhô Serra, no Parque 1º
de Maio, houve um público de 95
pessoas com 2 ações realizadas.
PÚBLICO: Durante o ano
todo houve, aproximadamente,
404 mil interações entre público
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Moradores pedem melhorias no entorno de praça na região
Assessoria Parlamentar

O vereador Fabricio Polezi (Patriota), na manhã desta segundafeira (3), a pedido dos moradores,
vistoriou o entorno da praça Alfredo Delfino de Moraes, bem como
um terreno ao lado, localizado entre as ruas Rizzardo Miotto e Monsenhor Antonio Martins da Silva,
que também inclui a pracinha de
lazer e esporte da rua Ângelo Stenico, na região de Santa Teresinha.
Na praça Alfredo Delfino de
Moraes, localizada entre as ruas
Rizzardo Miotto e a rua Emílio
Carlos o parlamentar constatou
algumas demandas a serem solucionadas pelo Executivo, tais
como, podas de árvores, recolhimento de entulhos, iluminação
nos globos de luz , recuperação
de brinquedos e o bebedouro
com registro quebrado onde
ocasiona o desperdício de água.
Próximo à praça, em frente,
existe um terreno de esquina entre as ruas Rizzardo Miotto e

Monsenhor Antonio Martins da
Silva, onde se percebe, perante
imagens registradas, que o local
está totalmente abandonado, onde
o mato tomou conta do local. Alguns moradores jogam lixo no terreno. O vereador Polezi reiterou
que irá cobrar da secretaria competente a limpeza do local, bem
como a instalação de uma placa
de “proibido jogar entulho”.
Com relação à praça de lazer
da rua Ângelo Stenico, o parlamentar verifica que há necessidade de recolocação de areia no
campinho de futebol, pois o mesmo é muito frequentado pelas crianças que residem ao redor. Outra
solicitação dos moradores é com
relação aos globos de iluminação,
pois os que lá estão encontram-se
com as lâmpadas queimadas.
“Essas praças são de extrema
importância, são áreas de lazer e
convivência entre famílias, estão localizadas em pontos estratégicos do

Assessoria Parlamentar

Trevisan Jr. foi recebido por Adolpho Queiroz nesta segunda (3)

presencial e virtual, assim constituídos: Lei Aldir Blanc, 39 ações
realizadas virtualmente, com
128.460 interações, 64 ações realizadas presencialmente, com
3.015 interações. Outros projetos
virtuais com 24 ações e 38.456 interações, 150 ações presenciais e
35.665 interações. Foram 48 lives e 294 matérias em jornais.
Na Biblioteca Municipal foram
22.753 consultas e 4.566 visitas presenciais. Na página da Pinacoteca
foram 2.084 visualizações. Já o
Salão Internacional de Humor virtual recebeu 19.294 interações virtuais e presenciais. As mostras Batom, Lápis & TPM e Mostra Almeida Júnior chegaram aos quatro
cantos do mundo com 2.993 visualizações. Nos Barracões do Engenho, com as exposições Tadeu Fessel & Amigos, Salão Internacional
de Humor, Pocket Expo do SIHP e
Mercadin du Nadal, o público
chegou a quase 6.000 pessoas.
O Centro de Documentação,
Cultura e Política Negra, agora
localizado no Centro Administrativo do Parque do Engenho Central realiza atendimentos semanais, estabelecendo a importância e relevância que a instituição
presta para Piracicaba. A célula
do Museu da Imagem e do Som
de Piracicaba (MISP) promoveu
encontros de Curueiros em escolas e no barracão do Centro
Cultural Maria Dirce Camargo,
localizado na Estação da Paulista, com um público de aproximadamente 80 espectadores.
A Casa do Povoador realizou cinco ações, entre visitas, exposições e apresentações, com
quase 1.000 visitantes. A Noite
da Seresta voltou, em edições ocorridas nos meses de novembro e
dezembro, com controle de público e 600 pessoas beneficiadas.
O secretário Adolpho Queiroz
promoveu, em seu gabinete, 721
atendimentos presenciais, com o
objetivo de conhecer melhor os artistas, fazedores de cultura e também de mapear pessoas e ações que
compõem a cultura da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP).
"Foi um ano de grandes desafios e
muitas alegrias. Criamos a Câmara de Cultura com os secretários

Tudo o que você precisa
saber sobre H3N2
Thais S. Rodrigues

O

vírus H3N2 é
um dos subtipos do vírus
influenza A, por isso
chamamos de influenza A (H3N2). Principais sintomas: febre alta com início
agudo; cefaleia; dores articulares; constipação nasal e inflamação de garganta; e tosse.
Em alguns casos pode haver
vômito e diarreia, sendo estas
manifestações pouco frequentes e mais comuns em crianças.

Fabricio Polezi encaminhou as demandas da comunidade ao Executivo

bairro Santa Teresinha. Esperamos
que o Executivo atenda as indicações que estamos realizando, são
pedidos da população que irão proporcionar melhor qualidade de vida

e bem-estar aos moradores do bairro. Aproveito para me colocar à disposição do Executivo e ajudar no que
for possível para atender tais demandas”, destacou Fabricio Polezi.

da RMP. Nosso 2 º semestre foi
muito rico e intenso em shows, espetáculos, exposições, apresentações, oficinas, entre tantos. Isso é
apenas o começo, nosso 2022 será
ainda melhor", comentou Queiroz.
O total de investimento nessas ações no ano foi de R$
1.670.738,45. Aos artistas locais foi
destinado 97,6% desse valor e a
artistas de outras regiões 2,4%. Há
ainda as subvenções da pasta destinadas à Orquestra Sinfônica de
Piracicaba, Instituto Histórico e
Geográfico de Piracicaba (IHGP),
Associação Atlética Educando
Pelo Esporte, Corporação Musical União Operária, Associação
Cultural e Teatral Guarantã, entre outros. Para 2022, a previsão
é colocar em prática ainda mais
ações, já que o orçamento da Secretaria foi elevado em 16,58%.
Neste ano ainda, foi dado início à base do Projeto Engenho da
Cultura, com o objetivo de ampliar
o acesso à cultura reunindo vários
equipamentos no Engenho Central,
como Pinacoteca, além da retomada do contato com a Raízen e o aceno de um aporte de R$ 100 milhões para a criação do Ver De
Museu e também de mais R$ 1,7
milhão em emendas parlamentares destinadas às obras de infraestrutura no Parque do Engenho
Central e Estação da Paulista.
Para o vereador Laércio Trevisan Jr., que é autor inclusive
de uma Moção de Aplausos ao
Prefeito Luciano, ao Secretário
Adolpho e a toda equipe da Semac pelos relevantes serviços realizados na área cultural no ano de
2021, todas essas mudanças, mesmo com a pandemia, foram muito
positivas, tanto na parte cultural,
operacional e administrativa.
“Parabenizo o prefeito Luciano Almeida, o secretário da Ação
Cultural, Adolpho Queiroz, na pessoa do Antonio Padovan, todos os
diretores e coordenadores da Semac, os servidores, comissionados,
estagiários e terceirizados da Semac
pelo trabalho desenvolvido no ano
de 2021. Sem dúvida alguma, estes
resultados comprovam o comprometimento e a dedicação de toda
equipe e desejo muito sucesso neste novo ano”, disse Trevisan Jr.

O momento que
vivemos agora é
de um surto
extratemporal de
influenza, de H3N2
Como é feito o tratamento?
O tratamento para a gripe
causada pelo H3N2 é feito igual
ao dos outros tipos de gripe,
sendo recomendado repouso,
ingestão de bastante líquidos
e alimentação leve para favo-

recer a eliminação
mais fácil do vírus.
Além disso, pode
ser recomendado pelo
médico o uso de remédios antivirais para
diminuir a taxa de
multiplicação do vírus e o risco de transmissão, além de remédios para aliviar os sintomas.
Embora alguns sintomas se
assemelhem, no caso de covid-19,
os sintomas começam a evoluir a
partir do 7° dia da infecção, no
caso da H3N2, é esperado que
haja uma melhora em até 5 dias.
O momento que vivemos
agora é de um surto extratemporal de influenza, de H3N2. O fenômeno incomum pode ter relação com a baixa cobertura vacinal contra a gripe e flexibilização
das medidas de restrição e prevenção adotadas contra a Covid-19.
———
Thais Soleira Rodrigues,
fisioterapeuta (www.
thaisfisioporamor.com.
br); e-mail: thaisfisio2011@hotmail.com
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Prefeitura vai ampliar atendimento de
síndromes gripais em mais 6 unidades
Além das quatro UPAs, demanda passa a ser atendida em mais cincos Crabs e uma UBS a partir de quinta-feira (6)

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Saúde, vai
ampliar o número de equipes médicas nas unidades de saúde para
atender as pessoas com síndrome
gripal (Influenza) decorrente do
surto da doença em todo o estado
e do aumento significativo do número de atendimentos na rede pública da cidade. A partir de quinta
(6), cinco Crabs (Centros de Referência de Atenção Básica) e uma
UBS (Unidade Básica de Saúde)
contarão com equipe exclusiva para
atendimento dos casos de síndrome gripal. Além disso, para a próxima semana a pasta começará a
aplicar testes rápidos para diagnóstico de três cepas diferentes
de gripe, entre elas, a H3N2.
Os atendimentos foram distribuídos da seguinte forma: acontecerão de segunda a sexta-feira, das
7h às 19h, nos Crabs da Vila Rezende, Piracicamirim, Mário Dedini e Vila Cristina; das 8h às 16h,

no Crab Cecap; e a das 16h às 20h
na UBS Centro. “Precisamos deixar claro que as UPAs seguirão
atendendo a população. Essa medida é uma forma de tentar minimizar os impactos causados pelo
surto da gripe na cidade e tentar
dar maior agilidade no atendimento da população”, afirma Filemon Silvano, secretário de Saúde.
A medida se fez necessária diante do crescimento repentino tanto dos casos de Influenza quando
de Covid-19 na cidade, após as festas de fim de ano. De acordo com
dados da Vigilância Epidemiológica, na véspera de Natal (24/12/
2021), o número de novos casos
de Covid-19 eram 21, em 24 horas.
Já hoje, dia 04/01, esse número
foi para 87 nas últimas 24 horas.
Neste período, houve o registro
de quatro óbitos pela doença.
“Outro dado que vem nos
preocupando é o aumento na taxa
de novos casos de Covid-19. Em

novembro, nosso indicador era
de 6,94%, em dezembro subiu
para 25,34% e hoje estamos com
31,59% de novos casos. Além disso, a taxa de transmissibilidade
da doença saiu de 0,72, na véspera de Natal, para 1,48 hoje. O ideal
é estar abaixo de 1,0, que mostra
controle sobre a doença, porém,
em menos de 10 dias passamos
para um indicador muito preocupante. Por isso, precisamos nos
atentar e manter os cuidados sanitários já conhecidos, como o uso
de máscara, evitar aglomerações
e usar álcool gel para higienizar
as mãos, para evitar a propagação tanto da Influenza quanto da
Covid-19”, afirmou o secretário.
Até o momento, de acordo com
a VE, a cidade confirmou três casos da Influenza A, um da Influenza A e B, e um da nova cepa H3N2.
Ontem, segunda-feira, 03/01, também foi confirmado o primeiro caso
da variante Ômicron da Covid-19

na cidade. O caso foi diagnosticado em uma adolescente de 15 anos,
vacinada, que não precisou de internação e evoluiu para cura.
ATENDIMENTOS – Para
se ter uma ideia do aumento no
número da procura por atendimento nas UPAs da cidade, no domingo, 02/01, foram realizados 2.084
atendimentos nas quatro unidades
e ontem, 03/01, foram 2.813 atendimentos, ou seja, um crescimento de 34% em apenas 24 horas.
ORIENTAÇÃO – A orientação da Pasta é para que todos os
piracicabanos continuem com o
distanciamento entre pessoas de,
pelo menos, um metro, cubram a
boca e nariz quando tossir ou espirrar e lave as mãos imediatamente
após contato com secreções respiratórias, além de usar máscara e higienizar as mãos com álcool em gel,
medidas estas importantes para a
prevenção tanto contra o vírus Influenza quanto contra a Covid-19.

CONFIRA

O ENDEREÇO DAS UNIDADES

CRAB Vila Rezende
Endereço: Rua Santo Estevão, 394
Fone: 3421-8924 e 3413-5635
CRAB Piracicamirim
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 1070
Telefone: 3426-1830 / 3411-2020
CRAB Mario Dedini
Endereço: Av. Luis Ralph Benatti, 1400
Telefone: 3413-2584
CRAB Vila Cristina
Endereço: Av. Raposo Tavares, 1851
Telefone: 3422-1320 / 3434-4529
CRAB Cecap
Av. Gustavo Adolfo Franco Bueno, s/nº
Telefone: 3414-1466
UBS Centro
Endereço: Avenida França, 227
Telefone: 3422-6872 | 3435-1559
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Mirante alerta sobre o uso
da rede coletora de esgoto

Galeria do Prefeito presenteia visitantes

Divulgação

Camiseta retirada da rede de esgoto; empresa destaca que estrutura
não é feita para receber esse tipo de material que causa entupimento

A temporada de chuvas
chegou e um dos maiores desafios da concessionária Mirante,
empresa responsável pelo esgotamento sanitário da área urbana de Piracicaba por meio de
uma PPP (Parceria Público-Privada) com o Semae, é atender
todas as demandas comuns à
essa época: o extravasamento de
esgoto. E por que isso acontece?
As ocorrências de extravasamentos aumentam muito durante as chuvas, principalmente, em razão dos imóveis com ligações irregulares, com a rede
pluvial ligada à de esgoto, sobrecarregando a tubulação.
Outro fator que favorece os
entupimentos é o uso incorreto da
rede coletora. Ou seja: lixo e os
mais diversos materiais descartados no vaso sanitário. Com frequência, as equipes de Serviços encontram obstruções de redes, causadas por muito lixo, peças de roupa, estopa, absorventes femininos

e muito papel higiênico. De acordo com a coordenadora de Operações e Serviços da Mirante, Laís
Fonseca Gomes, as redes coletoras
de esgoto não são construídas para
receber este tipo de lançamento.
“Lugar de lixo, de papel higiênico e afins - além de peças de
roupa, não é no vaso sanitário.
É importante que as pessoas se
lembrem que vivemos em comunidade, nossas atitudes podem
afetar nossos vizinhos, nossa
rua, nosso bairro”, alerta Laís.
O acúmulo de gordura também é um grande causador de entupimentos e, consequentemente,
extravasamentos de esgoto. “Por
isso é tão importante que a população não descarte óleo de cozinha
usado no ralo da pia. Essa gordura, aliada a outros detritos, forma
uma massa dura como concreto,
obstruindo a rede”, explica Laís.
Quando a rede coletora de esgoto é usada de maneira correta,
toda a população é beneficiada.
Divulgação

ARTEMIS
Na tarde de desta terça-feira
(4), a empresa Viacon – Locação e Infraestrutura Rodoviária rompeu uma rede de
250 milímetros do Semae, localizada no km 168 da rodovia Geraldo de Barros, sentido Piracicaba - Águas de São
Pedro. Equipes do Semae
(Serviço Municipal de Água e
Esgoto) que trabalham no local acionaram a Eixo Con-

cessionária, empresa responsável pela rodovia, para
apoio na manutenção. Para
a realização dos serviços
podem ficar sem água os
usuários que não possuem
caixa d’água domiciliar dos
seguintes bairros: Parque
Piracicaba, Artemis, Lago
Azul, Colinas de Piracicaba
e Proximidades. A previsão
de normalização é às 18h.

Com cinco quadros expostos
no Gabinete do prefeito, o projeto
Galeria Gabinete do Prefeito, idealizado pela Secretaria Municipal
da Ação Cultural (Semac), já presenteou três autoridades que visitaram o prefeito de Piracicaba,
Luciano Almeida. O presidente da
Câmara Municipal, Gilmar Rotta,
o diretor-executivo do Procon,
Fernando Capez, e o reitor da
Unicamp, Antonio José de Almeida Meirelles, foram os presenteados. O projeto tem como objetivo ampliar a visibilidade de obras
de artistas piracicabanos, deixando por ao menos um mês quadro doado exposto no Gabinete,
podendo ser apreciado pelos visitantes durante as reuniões de trabalho do chefe do Executivo.
“O objetivo desse projeto é valorizar a arte, o artista e manter o
gabinete sempre colorido. Além disso, quando o prefeito presenteia os
convidados com as obras, a divulgação do trabalho amplifica. Tivemos neste ano grandes artistas expondo, das mais diferentes técnicas e olhares, estamos muito satisfeitos com o resultado e, neste
ano de 2022, com certeza, continuaremos”, disse Adolpho Queiroz, secretário da Ação Cultural.
GALERIA E ARTISTAS O artista Chico Coelho foi quem
inaugurou a galeria em fevereiro, com uma reprodução de sua
tela Heart, criada com uma técnica desenvolvida pelo artista,
que consiste na sobreposição de
diversas camadas de tinta. O
trabalho original está em Los
Angeles. Sua obra foi presenteada pelo prefeito a Gilmar Rotta,
presidente da Câmara Municipal.
Em maio foi a vez da artista
plástica piracicabana Denise Sto-

Divulgação

A artista Áurea Amelia, acompanhada do marido, Delfim Rocha, entrega quadro ao prefeito Luciano Almeida

rer, com seu quadro Festa do Divino Espirito Santo, que retrata
uma das datas mais populares do
município. Seu quadro ainda não
foi doado, está em reserva.
Em agosto foi a vez do artista plástico piracicabano Juliano Silva, que expôs sua tela
naif Piracicaba e seus Encantos!. Quem recebeu seu quadro
foi o diretor-executivo do Procon, Fernando Capez, em visita
ao prefeito Luciano Almeida.

A quarta obra exposta no
espaço, em outubro, foi Cores
de Piracicaba, da artista plástica Mel Pozzi, que é uma homenagem à cidade “onde o peixe para”, que a recebeu com
muito carinho, que lhe deu a
oportunidade de construir sua
carreira, onde fez muitos amigos, formou sua família e o lugar que a fez “parar” e escolher
para ser seu lar. Sua obra foi
presenteada ao professor Anto-

nio José de Almeida Meirelles,
o Tom Zé, reitor da Unicamp.
Em dezembro foi a vez da piracicabana Áurea Amelia colorir o
gabinete com sua tela A Ruiva. Seu
quadro ainda está em exposição.
Os artistas que quiserem ceder as obras para o projeto Galeria Gabinete do Prefeito podem
entrar em contato com a Secretaria Municipal da Ação Cultural, na
avenida Maurice Allain, 454, Piracicaba, telefone (19) 3403-2600.

D EMANDAS

Alex de Madureira retribui visitas ao secretário estadual da Educação
Em retribuição as inúmeras
vindas a Piracicaba, o deputado
Alex de Madureira retribuiu a gentileza e esteve com o secretário de
Estado da Educação de São Paulo, Rossieli Soares. O encontro
aconteceu nos últimos dias de
2021 (29 de dezembro), na Secretaria Estadual de Educação.
“Tenho muito a agradecer ao
secretário da Educação de São
Paulo por tudo o que tem feito
para o nosso município e pelas
escolas estaduais da cidade. A
educação é um dos principais
compromissos do meu mandato
e secretário Rossieli Soares tem
sido mais do que um parceiro, na
verdade um aliado”, disse Alex.
A reunião acabou se tornando uma audiência e, na ocasião,
foram abordados assuntos referentes as mais diversas áreas,
como a implantação das escolas
de tempo integral, obras de reforma, adequações e ampliação de

várias unidades de ensino, a depender da anuência da prefeitura em participar do convênio ao
Plano de Ações Integradas do
Estado de São Paulo (Painsp), e
encerramento do convênio da
merenda escolar de Piracicaba.
“Recém-criado, o Painsp
permite o trâmite o repasse de
fundos para a educação e esses
recursos servem tanto para escolas estaduais como para as
municipais, além das creches”,
explicou o deputado que é piracicabano e atual Coordenador de
Projetos Parlamentares da Alesp.
O Painsp estabeleceu um
novo formato de parceria com os
municípios e torna a transferência de recursos técnicos, materiais e financeiros mais ágil e desburocratizada. Os municípios
que desejarem participar poderão manifestar o interesse e aderir através do Sistema Demandas do Programa SP Sem Papel.

Aldo Guimarães

Na ocasião, deputado estadual apresentou demandas da
educação pública de Piracicaba e a alimentação escolar
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Chuva prejudicou abastecimento
de água no distrito de Anhumas
A situação se agravou pelo aumento de volume de água do Ribeirão
Anhumas; o abastecimento já foi normalizado nesta terça-feira (4)
As fortes chuvas ocorridas
desde o dia 31/12 prejudicaram
o abastecimento na região de
Anhumas. Por se tratar de área
rural, a água pluvial danificou
as instalações do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), servidas por estradas não
pavimentadas, com o carreamento de material para o interior da
Estação de Tratamento e Captação de Água do Ribeirão Anhu-

mas. O abastecimento já foi normalizado nesta terça-feira (4).
A situação se agravou pelo aumento de volume de água do ribeirão, causado pela alta intensidade
da chuva, impactando a tomada de
água bruta do ribeirão, com o acúmulo de lama, vegetação, galhos.
Dessa forma, houve entupimento
da tomada de água, do canal de
entrada de água bruta, do poço de
sucção e das sucções das bombas.

“Houve um impacto geral nas
instalações de captação de água,
impossibilitando o tratamento e
prejudicando o abastecimento. Várias equipes se deslocaram ao local
para providências, a fim de realizar
manutenção e limpeza para regularizar o funcionamento do sistema e
normalizar o abastecimento no distrito”, explica Elaine Contiero Ribeiro, diretora de Departamento de
Tratamento de Água do Semae.

Além desse problema, com a
continuidade das chuvas na segunda-feira (3), também, abriu-se
uma vala, que expôs a tubulação
de recalque de abastecimento da
ETA para o reservatório, ocasionando rompimento da mesma.
Equipes continuam trabalhando no local, com o apoio da Semob
(Secretaria Municipal de Obras) para
a recuperação da estrada de acesso
e o direcionamento da água pluvial.

L ARANJ
AL P AULIST
A
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Vereador solicitará ampliação da rede de esgoto na avenida
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) vai sugerir ao Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) e
à empresa Mirante, que avaliem
a possibilidade de substituir a
rede de esgoto junto à avenida
Laranjal Paulista, no Campestre.
Segundo o vereador, o aumento populacional da região, tornou a rede incapaz de atender ao
volume de esgoto produzido atualmente. “Vamos solicitar ao Se-

mae que encaminhe essa importante demanda, afinal, se trata de
uma infraestrutura absolutamente necessária ao desenvolvimento
da região sul da cidade”, disse.
Na semana passada, a Mirante concluiu o serviço de desobstrução da rede de esgoto, junto à avenida Laranjal Paulista, restando
apenas a aplicação de massa asfáltica, o que será realizado, segundo
a equipe de manutenção da empre-

sa, nos próximos dias, assim que
cessarem as chuvas. Desde antes
do Natal, os moradores de condomínios residenciais próximos ao
local, reclamavam do mau cheiro
exalado em decorrência de vazamentos junto ao asfalto. Várias
solicitações foram feitas ao vereador Pedro Kawai (PSDB), que solicitou o reparo à empresa Mirante.
Jair Mendes, morador de um
dos condomínios próximos ao lo-

cal, disse que a empresa enviou
duas equipes técnicas com todos
os equipamentos necessários para
a realização do desentupimento
da rede. “Foram muito prontos
em nos atender”, observou.
Além de Kawai, os vereadores André Bandeira (PSDB)
e Ana Pavão (PL) também reforçaram o pedido à Mirante,
para que a obra fosse realizada
com a urgência necessária.

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

VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------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 apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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.
-----------------------------------------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) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas maiores informações 19 991911944.
-----------------------------------------VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
-----------------------------------------VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------

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

JOVEM JULIA CASARIM faleceu
anteontem, nesta cidade, contava
17 anos, filha do Sr. Carlos Amadeu Casarim e da Sra. Patricia Pistoni Casarim. Deixa três irmãos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala
“B” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ISABEL CRISTINA GOMITRE faleceu anteontem, nesta cidade, contava 51 anos, filha dos
finados Sr. Manoel Gomitre e da
Sra. Izabel da Silva Gomitre; deixa
os filhos: Gustavo Gomitre Fraga;
Willians Gomitre Fraga e Gabrieli
Gomitre Fraga. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 13h30 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA HELENA TISCHER
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 71 anos, filha dos finados
Sr. Altino Antonio Tischer e da Sra.
Alice Oliveira Tischer; deixa os filhos: Aguinaldo Tischer, casado com
a Sra. Angela Maria Quelles Monteiro Tischer; Cristiane Cimatti Costa e
Patricia Cimatti Ribeiro, casada com
o Sr. João Francisco Ribeiro. Deixa
irmãs, cunhados, sobrinhos, netos,
bisnetos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi
realizada ontem, às 16h00 no Crematório Unidas de Piracicaba – SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

indo o féretro às 11h00 do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição, sala “B” para o Crematório Unidas de Piracicaba – SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. REGINA ANTONIA VOLPATO
GOES faleceu ontem, nesta cidade,
contava 79 anos, filha dos finados
Sr. Braulio Luiz Volpato e da Sra.
Geny Berto, era viúva do Sr. Orides
Goes; deixa os filhos: Cassia Aparecida Goes, casada com o Sr. Luiz
Augusto Bocatto e José Luiz Goes,
casado com a Sra. Vilma Maria Biscalchin Goes. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade
sala 04, para o Cemitéiro Municipal
da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LAIR TORINA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Albino Torina e
da Sra. Maria Domingues Giuliani,
era casado com a Sra. Odete Lidia
Berno Torina, deixa os filhos: Luiz
Carlos Torina, já falecido; Paulo Sergio Torina, casado com a Sra. Angelaine Cristina Cortinove Torina e Adriana Cristina Torina Conceição, casada com o Sr. Anderson Alexandre
Conceição. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o féretro
às 10h30 do Velório da Saudade,
sala “03” para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IVANI DA SILVA ANDRADE
faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr.
Geraldo Cecilio da Silva e da Sra.
Anesia da Silva Verde, era viúva do
Sr. Josue de Paula Andrade, deixa
os filhos: Paulo Robson da Silva
Andrade, casado com a Sra. Josefa Maria da Costa Andrade; Anderson de Paula Andrade, casado com
a Sra. Marcia Soares Andrade e
Alessandra de Paula Andrade, casada com o Sr. Fabio Messias Silva.
Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Sua Cerimonia de
Cremação será realizada hoje, sa-

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

Patricia Vanzolini assume
presidência da OAB SP
Em cerimônia que ocorreu
na tarde de segunda-feira (3),
a advogada Patricia Vanzolini
tomou posse como presidente
da Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção São Paulo (OAB
SP). A posse administrativa da
nova gestão contou com as presenças de Leonardo Sica, que
assumiu o posto de vice-presidente, Daniela Marchi Magalhães, secretária-geral, Dione
Almeida Santos, secretária-geral adjunta, e Alexandre de Sá
Domingues, diretor tesoureiro.
Na ocasião, a nova diretoria da Caixa de Assistência dos
Advogados de São Paulo (CAASP) também foi empossada:
Adriana Galvão Moura Abilio, presidente; e Domingos
Assad Stocco, vice-presidente.
Em seu discurso de posse, a
presidente da OAB SP anunciou
as cinco primeiras medidas da
gestão. “Essas medidas marcam
o começo de nossa gestão e simbolizam os pilares do que acreditamos ser fundamentais para a
construção de uma nova Ordem: democracia, apoio, inclusão e transparência”, comenta.
Eleições diretas na OAB Nacional: OAB SP oficiará ao Conselho Federal para que seja levado ao pleno o Projeto de Lei 1963/
2015, de autoria de Bruno Covas, que altera o Estatuto da

Advocacia para adotar o voto direto para eleição do presidente.
Convênio com o Sebrae, cujo
protocolo será assinado no dia 4/
01, para capacitação de advogados e advogadas em planejamento estratégico, finanças, marketing jurídico e gestão de escritório, cursos que serão incluídos no
programa “Anuidade de volta”,
bem como instalação de espaços
colaborativos (coworkings) e de
acesso à tecnologia no interior.
Edital para preenchimento
das duas vagas abertas para o
Quinto Constitucional no Tribunal de Justiça implementando regras de paridade e equidade racial
nas listas sêxtuplas. Formação de
Grupo de Trabalho com a Defensoria Pública para rever e atualizar o
convênio da Assistência Judiciária.
Anúncio dos primeiros presidentes de comissões e núcleos, cuja missão será conduzir
as pautas temáticas e fortalecer a OAB no debate público.
O vice-presidente Leonardo
Sica anunciou os nomes e destacou que o time de advogadas e advogados foi selecionado pela representatividade e trabalhos públicos
de referência em cada área, reiterando o convite a toda a advocacia para fazer parte das comissões.
“A ideia é que todos que possam
trabalhar, que possam agregar
sejam abraçados pela OAB SP”.

FALECIMENTOS
SR. ANTONIO CARLOS FERNANDES faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba aos 88 anos de idade
e era casado com a Sra. Carmem
Aparecida Semensato Fernandes.
Era filho do Sr. João Fernandes da
Silva e da Sra. Aurora de Carvalho
Fernandes, ambos falecidos. Deixa
os filhos: João Fernandes da Silva
Neto casado com Marcia Fernandes, Luis Antonio Fernandes e Carmen Silvia Fernandes. Deixa netos,
bisnetos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 14:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Parque da
Ressurreição sala Standard, seguindo para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. CARLOS ALBERTO BALDUINO faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba aos 56 anos de idade e
era filho do Sr. Francisco Balduino
e da Sra. Maria do Carmo Ferreira
Balduino, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Jessica Fernanda Silveira
Balduino, David Renato Silveira Balduino, Paulo Vinicius Silveira Balduino, já falecido e Ticiane Silveira Balduino. Deixa netos e demais
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem no cemitério municipal de Vila Rezende onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. SINVAL CAIRES PEREIRA DA
SILVA faleceu ontem na cidade de
Piracicaba aos 66 anos de idade e
era filho do Sr. Zacarias Reinaldo
da Silva e da Sra. Luzia Caires Pereira, ambos falecidos. Deixa um filho: Ricardo Pereira da Silva casa-

do com Vanessa do Nascimento.
Deixa netos e demais parentes e
amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade
de Americana onde o seu sepultamento deu-se ontem as 17:00 hs
saindo a urna mortuária do velório
Parque Gramado seguindo para o
cemitério Parque Gramado, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ADILSON APARECIDO FELIPPE
SANTIAGO faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 59 anos de
idade e era casado com a Sra. Silvia
Regina Felippe Santiago. Era filho do
Sr. Alaor de Oliveira Felippe Santiago, já falecido e da Sra. Orides Benedita Emigdio Santiago. Deixa os filhos: Thalita Felippe Santiago e Gustavo Felippe Santiago. Deixa 01 neto
e demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as 17:00
hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala 08, seguindo
para o cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR.MARIO MARISA faleceu ontem
na cidade de São Pedro aos 73
anos de idade e era casado com a
Sra.Marta Christiano Marisa.Era filho dos finados Sr.Cirillo Marisa e
da Sra.Romilda Maggi Marisa.Deixa
a filha: Claudia e Alessandro (já falecido). Deixa netos e demais parentes .O seu sepultamento dar
se hoje ás 09:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
São Pedro seguindo para o Cemitério daquela localidade onde será
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Sema finaliza ponte interna
do Horto Florestal de Tupi
A equipe da Sema trabalhou na obra desde o dia 1º de dezembro, realizando a
construção da ponte com madeira de eucalipto e acabamento de lajão britado

A Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), entregou na segunda-feira
(3), a ponte da Trilha do Limoeiro, dentro do Horto Florestal de
Tupi, que foi totalmente reconstruída. Interditada desde 2019, a
ponte já se encontrava em estado
crítico e antes era utilizada principalmente para caminhadas e
para acesso dos profissionais do
Horto. A equipe da Sema, responsável pela restauração e conservação de 148 pontes rurais de Piracicaba, trabalhou na obra desde o
dia 1º/12, realizando a construção
da ponte com madeira de eucalipto
e acabamento de lajão britado.
Segundo o membro do Comitê Gestor do Horto de Tupi e ana-

lista ambiental, Giovanni Batista
Campos, a reforma da ponte, localizada fora da Área de Visitação
Pública assumida pela Prefeitura
de Piracicaba em 2018, era um
pleito antigo do Comitê Gestor,
que vinha tentando parcerias e
recursos junto ao Estado e à Prefeitura para execução da obra.
“No último trimestre de
2021 levamos a demanda à secretária da Sema, Nancy Thame, que prontamente nos atendeu. A ponte da Trilha do Limoeiro é de grande importância
para o Horto no que diz respeito
ao acesso de veículos para combate a possíveis incêndios florestais e muito utilizada por pedestres e ciclistas”, explica Campos.

Thais Passos/Sema

Reconstrução da ponte teve início em dezembro

Prefeitura reabre 1ª dose para
adolescentes e 2ª e 3ª doses
A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) reabre novas vagas
para agendamento da vacina
contra Covid-19. Por meio do VacinaPira é possível agendar a 1ª
dose para adolescentes (12 a 17
anos), e 2ª e 3ª doses. Confira
abaixo quem já pode se agendar.
1ª DOSE – Abertura de 1ª
dose para adolescentes (12 a 17
anos). As vagas estão liberadas
no VacinaPira desde ontem.
2ª DOSE – Novas vagas já
disponíveis para 2ª dose no VacinaPira para quem tomou a 1ª
dose da CoronaVac/Butantan até
24/12; quem tomou a 1ª dose da
AstraZeneca/Oxford/Fiocruz até
19/11; quem tomou a 1ª dose da
Pfizer (18 anos ou mais) até 24/
12; e quem tomou a 1ª dose da
Pfizer (12 a 17 anos) até 19/11.
3ª DOSE – Novas vagas para
3ª dose para quem tomou a segunda dose há mais de 4 meses (ou

pessoas com imunodeficiência grave que tomaram segunda dose há
mais de 28 dias). Também estarão disponíveis vagas para dose
adicional da vacina Janssen, para
quem recebeu a dose única desse
imunizante há mais de dois meses.
Estas vagas também estão liberadas no VacinaPira desde ontem.
DOCUMENTOS – Para
receber a 1ª dose é necessário
apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência em Piracicaba (não necessariamente no
nome da pessoa que será vacinada). Além desses documentos,
as pessoas que vão tomar a 2ª
dose devem apresentar ainda o
comprovante de vacinação com
a 1ª dose. E quem vai tomar a 3ª
dose ou dose adicional deve apresentar, além dos documentos já
citados, o comprovante de vacinação com a 2ª dose ou dose única.
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PRIMEIRA
Feliz 1012! É o desejo de todos. Saúde em primeiro lugar. Mas, precisamos ser realistas e sabermos que, novamente poderemos ter outro
ano difícil. A pandemia não dá trégua e a economia preocupa. A ordem
é ser responsável, fazendo o possível para as coisas darem certo. Ano
de eleições que acabam por mudar a rotina do país e, para fechar 2022,
Copa do Mundo. Mantenha-se atento e pronto para enfrentar o que vier.
Com trabalho e Fé as chances de darem certo são infinitas. Como
costuma-se dizer, é nas dificuldades que conhecemos nossas forças.
FINANÇAS
PREOCUP
ANTES
PREOCUPANTES
O ano novo começou e quase
tudo custando mais caro. Em janeiro, vários impostos como IPTU,
IPVA, mais material escolar e, et.
Recentemente enfrentamos majoração dos valores dos planos de
saúde, dos medicamentos, energia elétrica, lembrando dos combustíveis e gás de cozinha. Alimentos e muitos outros itens pesam e,
a grande dificuldade é encarar
essa realidade sem aumento (muitas vezes real) do salário. Imagine a situação do aposentado.

BURACOS DEMAIS
Asfaltos, calçamentos ou pisos irregulares, em época de chuva, são inevitáveis. A Prefeitura
Municipal de Piracicaba, através
da sua Secretaria de Obras mostra interesse e boa vontade em
aprimorar os serviços e defende
mais responsabilidade com as
técnicas utilizadas, preocupada
também com a mão de obra.
Contudo, mesmo acreditando e
confiando nas novas ações, é
preciso que, já, imediatamente,
a Prefeitura Municipal atente
para buracos em vias principais.

DRAMA CONTINUA
Repetimos o início de 2020,
quando a Covid-19 explodia na
Europa, e aqui, no Brasil, tínhamos o réveillon, e depois o carnaval. Por mais que trágicas sejam
as consequências, muitos não
acreditam no pior. Basta atentar
para os famosos cruzeiros, turismo no navio, que acontecem mesmo com a certeza do alto risco.

PRÁTICA&TEORIA
Longe de julgar o trabalho
da secretaria Euclídia Fioravante, aliás, eficiente, com belo currículo profissional (graduação de
pedagogia, várias especializações em alfabetização, educação infantil e inclusiva com elaborações de gestão de projetos
sociais, organizações e capacitação), no entanto, é preciso que
a mesma consiga mostrar resultados práticos. Em recente entrevista (Marcelo Sá/Jovem Pan
News Piracicaba FM), a secretária Euclídia repetiu o mesmo discurso de meses atrás, insistindo
em projetos, planos, números,
gráficos e, dados antes desconhecidos, agora existentes.
Mas, e daí? Qual influência para
o dia-a-dia do município? Circulando pela cidade, é visível o aumento do número de moradores
de rua e pedintes. Essa é o que
conta ou vale para a população.

IMPOSTOS PESANDO
Se em muitos casos é difícil
amenizar o sofrimento da população com respeito a gastos, seria
necessário que os governantes
(todos) enfrentassem o quase
impossível para ajudar nos impostos e nas tarifas. É o caso de Piracicaba que mostra um aumento
considerável (para não desejar
exagerado) numa época onde o
emprego é raro. Pensando em
solidariedade ou gesto humanitário, a imagem do prefeito Luciano Almeida começa o novo ano
comprometida. Não seria possível uma negociação com aumentos parcelados ou coisa parecida? O prefeito municipal exerce
seu direito, contudo, caberia mais
benevolência. Ele (Luciano Almeida) perde a chance de acenar
com a bandeira da solidariedade.
PR
OPOST
AS
ROPOST
OPOSTA
AS
CONCRETA
CONCRET
O deputado estadual Roberto Morais (Cidadania) e sua assessoria devem começar a traçar
os planos iniciais para a campanha eleitoral de 2022. Por enquanto, nenhuma informação,
mas a tendência é o parlamentar
manter sua postura de apresentar ideias, ouvir propostas, sem
jamais contrariar a ética. A folha
de serviços prestadas pelo parlamentar é robusta, extensa, e, isso
é impossível ignorar. Naturalmente os adversários por conta da incapacidade, maldade e ciúmes,
fazem a sua parte partidária.

BOA OPÇÃO
A rádio 97 FM Piracicaba
(97.l), do Sistema Jornal de Rádio e Televisão, anos locada a
Rede Aleluia (Evangélica) agora
recuperando sua transmissão natural, consegue uma boa fatia
dos ouvintes da Antena 1/FM.
Ótimas músicas nacionais e internacionais, foge do atual modelo, com letras de má ou qualidade duvidosa. Repetitivas, são
tidas como sertanejas o que não
condiz com a naturalidade.
APENAS SUGESTÃO
Que tal nossas autoridades
pensarem já em janeiro, num
projeto natalino para o final de
2022, não isolando a cidade,
principalmente sua praça principal ou centro comercial, do
Engenho Central? Prefeitura,
ACIPI, Sindicato Varejista e
CDL poderiam conjuntamente
discutir já, mesmo que trabalhando num simples esboço.

FOCO
A expectativa da Presidente
do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, Andréa
Cristina Alves Mattedi de Almeida, é viver um 2022 mais
previsível e organizado. Assumindo seu compromisso na
Prefeitura Municipal no ano
passado, meio a pandemia,
imediatamente teve como desafio, muitas incertezas. Andréia de Almeida sentiu na
pele as dificuldades e, desconhecidas. Sentiu, mas não
esmoreceu. Pelo contrário. No
papel de Primeira Dama, de
mãe, e mestra, decidiu encarar de frente. Deu certo. Começando 2022, agora consegue ver, imaginar e se organizar. Com a pandemia, explodiu o número
de famílias que recorreram aos programas assistenciais. Com mais de
30 anos exercendo função de educadora de natação, mãe de dois
filhos (Luciano Filho, 28 anos, e Beatriz, 24 anos), Andréa tranquilizou
o prefeito (casada com Luciano Santos Tavares de Almeida): “Se Deus
quis me confiar essa missão, não vou decepcioná-lo”. Em 2021, milhares de cestas básicas e centenas de fraldas foram distribuídas, e, em
2022, tem planejamento visando receber mais donativos: roupas, cobertores, fraldas, além de alimentos frescos e produtos de limpeza.
Quer criar o Portal Pira Solidária, uma plataforma com dados de todas
as organizações da sociedade civil, e iniciar a reforma de um prédio
para abrigar o Banco de Alimentos e a Central de Projetos. Ninguém
tem dúvida que Andréa conseguirá. Sobra capacidade e vontade.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Copa do Mundo em 2022 acontecerá no final do ano: de 21 de
novembro a 18 de dezembro. Pensou-se em 48 seleções nacionais, mas terá 32: 48 já é número certo para a próxima, quando
três países serão sedes: Estados Unidos, Canadá e México. No
Catar, 2 milhões e 900 mil habitantes, estado árabe, Ásia Ocidental, fazendo fronteira com a Arábia Saudita, a Copa do Mundo
será disputada em 12 estádios moderníssimos, de primeiro mundo, todos já prontos. Maior estádio (Nacional de Lusail) com capacidade para 86.250 torcedores, e o menor, o de Doha, para 43.520
pessoas. Por causa do forte calor do deserto, a bola vai rolar no
inverno. Na primeira fase (classificatória), jogos às 7, 10, 13 e 16
horas. Nas quartas-de-final, às 12 e 16 horas; semifinais, às 16
horas e a final (mais terceiro lugar), às 12 horas. Sempre horário de
Brasília. O sorteio dos grupos e jogos estão marcados para 1 de
abril próximo. Voo para o Catar tem a duração de 14 horas.
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Fotos: Divulgação

S OCIAL

Confraternização do mandato
popular da deputada
estadual Professora Bebel

Wanderley Canela, Bebel e Roberto

Bebel agradeceu a presença de todos e disse que 2022 será de
muito trabalho em defesa da democracia e da justiça social

Gabriel, Bebel, Ana Laura e Bárbara

A vereadora Juliana Soares, de Americana, foi uma das
lideranças da região que participou da confraternização
promovida pela deputada estadual Professora Bebel

A deputada estadual Professora Bebel (PT) reuniu amigos, familiares e
lideranças sindicais, comunitárias e políticas de Piracicaba e da região,
em confraternização de fim de ano, no último dia 30 de dezembro, quando
agradeceu a todos pelo apoio recebido e também para desejar muita
saúde no Ano Novo, destacando que 2022 será um ano de muito trabalho
em defesa da democracia e da busca permanente por justiça social.

Fábio Leismann e Deputada Bebel

Douglas Izzo, presidente estadual da CUT, destacou a
importância do mandato popular da Professora Bebel

Bebel com a líder comunitária Delvita Rodrigues

Rose e Lucivaldo

Sarah, Lúcia, Bebel, Guilherme e Emerson Cavalheiro

Ana, Bebel, João Soares e Bento

Ditinho e Bebel

Maria Aparecida e Sara

Anselmo e Bebel

Bebel e Francys Almeida

Sheila, Samira, Bebel e Michelli

Ronado Almeida destacou o importante trabalho desenvolvido por Bebel na Alesp

Tiago Fainer, Marli, Lúcia e Vanderlei Zampaulo

Fatiminha, Bebel e Marcelo

Pedro, Michelli Totti e Bebel

Bruno, Marli Munhoz e Tiago Fainer

Renata Perazolli, Bebel, Samantha e Sérgio Spenassatto

Vereador Elias, a deputada Bebel e lideranças da cidade de São Pedro

Nico e a deputada Professora Bebel

Leonor, Bebel, Ana Laura e Denise

Vereador Elias, de São Pedro, e a deputada Professora Bebel

Professora Alessandra com Bebel

Pedro Totti destacou a importância do mandato da deputada Bebel

Valéria Machado, Bebel, Pedro, Carol e Elloá

Rose, Marly e Bebel

Irineu, Valéria e Edvan

O ex-prefeito José Machado e a deputada Bebel
numa conversa bastante descontraída

Pedro Totti, Rogério e a deputada Bebel

Rose, Bebel, Irineu, Marcelo e Douglas Izzo

A deputada Bebel com lideranças da cidade de Limeira

José Luiz Medina, Bebel e Ana Clara

Bebel entre Joseane e Chico Almeida

Vanessa, Bebel e Alex, de Rafard

Carolina Angelelli e deputada Bebel

Jorje, Carolina Angelelli, Bebel, Márcia e Héder

Nilcio, Bebel, Ana Laura, Adalberto e Angérica

Professor Magno e a deputada Bebel

Tutu e Jean Carlos animaram a confraternização

José Machado, Janeth e Bebel

Marina Madeira e deputada Bebel
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ACONTECIMENTOS QUE MARCARAM A PASSAGEM DO ANO
A VIRADA DO ANO DOS ARTÍSTAS
Desenvolver força,
coragem e paz
interior demanda
tempo. Não espere
resultados rápidos
e imediatos, sob o
pretexto de que
decidiu mudar. Cada
ação que você
executa permite que
essa decisão se
torne efetiva dentro
de seu coração.
(Dalai Lama)

Dj Vinicius trabalhando na virada

Tubinho Pereira França ator e familia

Marisa Sarmento radialista

Elson de Belém colunista e familia

As pessoas
felizes lembram o
passado com
gratidão, alegramse com o presente
e encaram o
futuro sem medo.
(Epicuro)
Não importa onde
você parou,
Em que momento
da vida você
cansou,
O que importa é
que sempre é
possível
E necessário
recomeçar.
(Bráulio Bessa)

Kamila Vallis e Luz Durval jornalista

A dupla Ramon e Rafael

Junior kadeshi diretor do Salão de humor

Karina Mandei e Lucas Duarte

Esqueça o que
ficou. Esqueça a
culpa. A falta de
plano. Esqueça a
dúvida. O que foi
quase engano.
Apague e
recomece. É
sempre hora de
mudar, de virar a
página e se
reinventar.
(Fernanda
Mello)
Agora o que
importa é seguir
em frente sem
olhar o que ficou
para trás,
principalmente se
aquilo que lhe
martiriza o
pensamento não
foi positivo.
#2022espalhepaz
(Elson de
Belém)

Andrea Martins cantora e filho

Carlos e Malu músicos

Camila Angelocci jornalista e família

Inalda Viana empresária

Hilara Crestana e Thiago Oliveira musicista e ator

Rodrigo Bombach musico

Erika Prado Produtora

Renata Prado jornalista

COMEMORANDO A VIRADA FORA DE PIRACITY

Erich Vicente em Torrinha

João Paulo Furlan Sevilha Espanha

Caio Parizzoto em Honduras

Igor Viana na Colombia

Dyego Bendassoli na Belgica

Ewandro Rodrigues Santos SP

Maika Celi Tabatinga SP

Carol Garcia Itapema SC

Eliel Fraga e familia em Thermas dos Laranjais Olimpia SP

Murilo Mazieiro e Juliana
Polvere m Rubineia SP

Ismenia Leão na Paulista SP

Camila Daniele e Tony Azevedo Santa fé do Sul SP

Diego Moraes em Cumuruxatiba BA
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Evento de lançamento do livro de Carlos ABC
Ator e diretor teatral, cenógrafo, carnavalesco, dramaturgo, figurinista e alma circense.
Esse é Carlos Alberto Bueno de
Camargo ou, simplesmente,
Carlos ABC, artista assumidamente caipiracicabano que lan-

çou sua biografia artística: "o
ABC de Carlos ABC" pela Editora Theatron. Escrito por Maria
Teresa Silva Martins de Carvalho, com prefácio de outro celebrado artista piracicabano, Romualdo Sarcedo, a publicação

é toda ilustrada por caricaturas
do bibliografado, que foi generosamente retratado ao longo da
carreira pelos traços de Amaurí
Ribeiro, Condé, Eduardo Grosso, Erasmo Spadotto, Fausto
Longo, Paffaro, Paulo Branco e

pelo renomado Paulo Caruso. O
livro é um repositório da movimentação cultural da cidade de
Piracicaba, a partir de meados
dos anos 1970, e traça uma
linha do tempo paralela sobre
a vida artística de Carlos

ABC, em um verdadeiro registo histórico que se confunde a todo momento por meio de
uma narrativa valiosa sobre os
acontecimentos vividos a partir
de sua estreia no mundo das
artes. O evento de lançamento

contou com vários amigos, familiares, artistas e público em
geral que foram prestigiar mais
este acontecimento importantíssimo para o patrimônio cultural
piracicabano. Trechos do Release Engenho da noticia.
Fotos: Marcos Thadeus produções

Apresentação teatral

ABC fotografando

Carla Sapuppo e Raul Rozados

Adolpho Queiroz

Romualdo Sarcedo e Newman Simões

Fran Camargo e Padua Soares

Rosangela Pereira

Tato Fischer e Marcos Thadeus

Zuleyde Oliveira

Irineu (Palhaço Bang)

Washington Poppi cerimonialista

Washington Poppi

Wellington Camargo e Cauê Mendes

Maria Tereza autografando

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar informações culturais para todos os públicos, promovendo visibilidade a classe artística de Piracicaba e região, fomentando a produção da cultura local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais
e plataformas digitais, conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade, responsabilidade e credibilidade do seu conteúdo. Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural Elson de Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.
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Reveillon da Aninha Barros
A cantora Aninha Barros comemorou a virada do ano
trabalhando, ao lado de fãs e amigos que fizeram questão de
prestigiar a cantora no último show do ano e o recomeço de
um novo ciclo com a agenda lotada já no início de 2022. A cantora
foi a grande atração do Cupim do Tchê, que por sinal escolheu os figurinos adequados para o evento assinado por
@divinavitoria, porém o que mais chamou atenção foi o
ornamento de cabeça com a letra “A” toda trabalhada nas
pedras preciosas confeccionadas por @giorgiovox

Retrospectiva de Literatura 2021
por ivana negri
Janeiro
Lançamento do livro “Laila, minha Mãe, Recortes de uma Vida” escrito por Maria
Teresa Simão em homenagem a sua mãe.
Fevereiro
Lançamento pelo canal do youtube Ciências Florestais da ESALQ, do livro “Aves do
Campus da USP”. Os autores são estudantes de graduação, pós-graduação,
profissionais formados na instituição e um fotógrafo.
Março
A escritora Carmen Pilotto percorre as “Geladeirotecas” da cidade para doação de
livros.
O Dia da Poesia foi comemorado com o projeto “Poema na Caixa”, idealizado pelo
poeta de Santa Catarina Dino Gilioli, e o convite veio através da poetisa piracicabana
Silvia Oliveira. Poesias foram distribuídas em várias caixas de correio da cidade.
Também teve página dupla na coluna Prosa & Verso da Tribuna Piracicabana em
comemoração à data festiva.
Abril
O falecido escritor Pedro Caldari terá seu nome imortalizado com a denominação de
Anel Viário Pedro Caldari na rodovia Fausto Santomauro.
Cynthia da Rocha, jornalista e escritora, comemorou os dois anos de lançamento do
livro “Piracicaba, folclore em poeminhas”.
A escritora e contadora de histórias, Carmelina Toldedo Piza, agita o meio internético
com suas lives, contação de histórias e entrevistas.
O escritor piracicabano Ademir Barbosa Jr. (Dermes) lança na Itália seu livro “La
Legge del Perdono” com ilustrações de Giacomo Belcari.
Lançado o livro “Cidades do Medio Piracicaba, Nova Era, São Domingos do Prata,
João Monlevade, Ontem e Hoje”, após três anos de pesquisa, pelo historiador Mario
de Carvalho Neto e pela fotógrafa Elvira nascimento.
Em 20 de abril o presidente da Academia Piracicabana de Letras participou de um
bate-papo virtual com o vereador Pedro Kawai falando de Tiradentes: Herói ou vilão?
Membros dos grupos literários participaram de uma ação que levou música e
mensagens positivas e de agradecimentos aos profissionais que trabalham na linha
de frente nos hospitais.
Maio
Alexandre José Cruz lança seu livro “Castelos de Areia”
O empresário Rubens Ometto Silveira Mello lança o livro “O Inconformista” em
parceria com o novelista Agnaldo Silva
Bianca Rosenthal lança virtualmente o livro infantil “Mãe, me conta uma história”
Deborah Kerches de Mattos Aprilante, médica neuropediatra, lançou o livro infantil
“Como explicar o Autismo para Crianças”.
Hermes Petrini e sua esposa Cidinha Marin, com ilustrações de Juan Chavetta,
lançaram o livro infantil “Piolhinda e suas confusões”, com QRCODES, vídeos de
canções.
Ademir Barbosa Júnior (Dermes) apresentou seu mais recente livro “Fábulas Reiki”,
técnica que aumentou muito durante a Pandemia.
Junho
Adolpho Queiroz escreveu a trajetória de Guido Ranzani no livro “Dos Solos de Piracicaba às
Terras da Amazônia, com apoio do IHGP.
Julho
Lançamento do livro “Somos Todos Iguais Cemitério da Saudade” tendo como autores
os historiadores Maurício Beraldo e Paulo Tot Pinto, com apoio do Instituto Histórico
e Geográfico de Piracicaba.
O jornalista Edson Rontani Junior promoveu várias lives em comemoração ao
aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932
O jornalista, escritor e historiador Cecílio Elias Netto lançou em forma digital o livro
“Guia Amoroso”, que gira em torno da identidade caipiracicabana. O acesso gratuito
será pelo linkht-tps://WWW.aprovincia.com.br/guia-amoroso-da-terra/
Os presidentes das Academias Paulistana e Piracicabana de Letras, José Renato
Nalini e Vitor Vencovsky, debateram o futuro da Literatura e das Academias de
Letras em live promovida pela APL, com mediacão de Edson Rontani Jr.
Agosto
Ademir Barbosa Júnior lança a novela policial “Quem matou João Paulo”.
O presidente da Academia Piracicabana de Letras, Vitor Pires Vencovsky, recebeu
a Medalha Prudente de Moraes. A indicação foi por sua dedicação à história, cultura
e pesquisa. A entrega aconteceu pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba
(IHGP) entidade que presidiu, através de live da página da Academia Piracicabana
de Letras pelo Facebook.
O IHGP, através do seu presidente Pedro Vicente Ometto Maurano, realizou live em
comemoração ao aniversário da cidade e empossoumais dois membros em seu
quadro de associados: Marcelo Batuíra Losso Pedroso, editor do Jornal de Piracicaba
e Ângela Furlan Nolasco, editora da Gazeta de Piracicaba.
Fabiana R. de A. Junqueira lançou o livro “Caipiras, uni-vos! Uma breve história da
classe operária de Piracicaba”, com prefácio de Cecílio Elias Netto
Em evento Carmelina de Toledo Piza, Cecilio Elias Netto e Carlos ABC participaram de uma roda de
conversas sobre figuras folclóricas de Piracicaba em comemoração ao aniversário da cidade.
Caminhos Literários, primeiro evento literário presencial pós pandemia, aconteceu nas
dependências do Engenho Central, teve roda de conversas com escritores, lançamento de
livros, distribuição de kits, contação de histórias e doação de livros. Evento realizado pela
SEMAC em conjunto com várias entidades literárias, CLIP, GOLP, APL, IHGP, AHA,
Biblioteca Municipal, Museu Martha Whatts, Museu Prudente entre outros.
Setembro
A escritora Valdiza Maria Capranico relançou seu livro infantil “Sapucaia da Paz” a
convite do Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente, José Otavio Menten.
Realizaram o plantio de mudas no bairro Campos do Conde e foi dado o nome ao
local do plantio de “Praça da Sapucaia da Paz”
O acadêmico da APL e orador do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba,
Armando Alexandre dos Santos fez um pronunciamento saudando o 7 de Setembro,
data magna comemorativa da Independência do Brasil, no Centro Cívico de
Piracicaba.
As escritoras Carmen Pilotto e Ivana Negri, foram convidadas por Bruno
Chamochumbi a falar sobre seus projetos literários na Rádio Jovem Pan News
A escritora e contadora de histórias Carmelina Toledo Piza lançou o livro
“Constelações, Deusas e Mandalas” em live.
A médica pediatra Fabiane Romero autografou seu livro “Looping – O Diagnóstico

da Distrofia Muscular de Duchene e seu Impacto na Vida de uma Família”
O professor Pedro Ramos lançou o livro “A Economia de Francisco e o Futuro do
Planeta e do Homem” em versão impressa e digital.
O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, através do seu presidente Pedro
Vicente Ometto Maurano, lançou dia 25, no Anfiteatro do Museu Prudente de
Moraes, a obra “A Escola Naturalista de Pintura de Piracicaba”, textos de crítica de
exposições de arte acrescido da coleção de Umberto Silveira Cosentino
Edição de Marcelo Batuíra Losso Pedroso e pesquisa de imagens de Sandra Rodrigues.
Vitor Pires Vencovsky, presidente da Academia Piracicabana de Letras, participou
como jurado do Concurso de Poesias Gustavo Teixeira na cidade de São Pedro.
Em 30 de Setembro, a SEMAC promoveu o evento “Brisas da Primavera”, que integra o
projeto Caminhos Literários, em conjunto com os grupos literários, biblioteca e IHGP.
Houve declamação e discursos, lançamento de livro, exposições e música.
A Biblioteca Municipal, juntamente com a Semac promoveram o Concurso de
Microcontos de Humor.
Outubro
O Teatro Municipal Dr. Losso Netto, foi palco no dia 7 de outubro, de mais um
lançamento de livro, Circo do Veneno, escrito por Diogenes Donisete Moreira, com
apoio do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba.
A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, recebeu de 18 a 20 de
outubro, na praça que a circunda, a Incrível Máquina de Livros, com capacidade
de trocar até mil livros por dia, através de várias parecerias. As pessoas puderam
levar livros em bom estado e trocar por outro. Centenas de clássicos da literatura
de autores consagrados.
O livro para crianças “ A Lenda da Cobrona” da escritora Ivana Maria França de
Negri com ilustrações de sua neta Ana Clara de Negri Kantovitz foi lançado na
Biblioteca de Piracicaba e faz parte da coleção Lendas de Piracicaba editadas com
o apoio do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba..
Novembro
O jornalista e escritor Armando Alexandre dos Santos recebe o título de Cidadão
Piracicabano concedido através do vereador Pedro Kawai.
A escritora Fabiana Junqueira autografou o livro “Caipiras, uni-vos” na Biblioteca
de Piracicaba dia 13/11
Nos dias 17 e 19, foi apresentado às crianças dos segundos e sextos anos o Livro
da Lenda da Cobrona, a convite das coordenadoras e professoras do Colégio
Objetivo, que trabalharam com elas as lendas de Piracicaba. Ivana Maria França
de Negri autografou o livro para cerca de 120 crianças durante o evento “Encantos
de Piracicaba”.
No sábado, 21 de novembro, Maria Apparecida Mahle (Cidinha) esposa do maestro
Ernesth Mahle, lançou em Sarau Lítero Musical, o livro “Recordações”, tendo como
orador, Marcelo Batuíra Losso Pedroso, diretor do Jornal de Piracicaba, cuja família
sempre foi incentivadora das artes.
No dia 23 de novembro, Bianca Rosenthal apresenta o livro infantil “Mãe, me conta uma
Historinha?” Com ilustrações de Renata Shiavon.
Dia 25, na Belém Padaria Portuguesa, Lorena Mangabeira e Juliana Clemente se
uniram para lançar o livro “Florescer Aquarela e Poesia”. de aquarelas e poesias.
Dia 27, comemorando os 10 anos do CURAU, aconteceu na Casa do Povoador o
lançamento do livro “Curau Dez Anos” que conta a história dessa festividade de
culturas populares.
Dezembro
Dia 3, 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.
O artista e comunicador cultural 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.
No dia 8 o Teólogo Rodolfo Capler lançou o livro “Geração Selfie” nas dependências
do Hotel Nacional.Também pode ser encontrado pela plataforma Amazon.
Escritores piracicabanos participaram do Sarau Poético em Limeira no dia 9 de
dezembro.
O Poupatempo Piracicaba terá o nome do ex-presidente do Lar dos Velhinhos de
Piracicaba, engenheiro agrônomo e escritor, Jairo Ribeiro de Mattos.
No dia 11 de dezembro aconteceu nas dependências do IBA (Instituto Beatriz
Algodoal) a confraternização dos acadêmicos da APL (Academia Piracicabana de
Letras) juntamente com escritores dos grupos literários CLIP e GOLP (Centro
Literário e Grupo Oficina Literária de Piracicaba).
O jornalista e escritor Cecílio Elias Netto lançou seu segundo livro em formato digital
“Caso dos ferroviários, casa número 10”, no dia 16.
A médica Marcela Alves de Moura reuniu poesias no livro “Poesias para meus Pacientes”,
inspiradas em experiências ao longo de 30 anos de atendimentos, com ilustrações de
Lucas Alves de Moura.
Maria Teresa S. M. de Carvalho lançou o livro “O ABC de Carlos ABC” dia 29/12, às
19h30 no Engenho Central
A engenheira agrônoma Sonia Vieira (ESALQ/USP) lançou o livro “Delineamento e Análise
de Experimentos nas Ciências Agrárias”

ESPETÁCULO COM ATORES NÚS É O MAIS PREMIADO DO ANO
Após esgotar temporada de estreia, musical
Naked Boys Singing anuncia retorno aos
palcos em 2022 no Teatro Nair Bello, na
Frei Caneca, em janeiro.
Surpresa popular da retomada de espetáculos
após a paralisação do mercado cultural durante a
pandemia do Coronavírus, o musical Naked
Boys Singing anunciou, na tarde de ontem, 17,
uma segunda temporada em São Paulo a partir
de janeiro de 2022. Sob a direção de Rodrigo
Alfer, a obra estreou no palco do Teatro Sérgio
Cardoso, na Bela Vista, com ingressos
esgotados para todas as sessões até a
apresentação derradeira, agendada para
dezembro. O espetáculo retornará a São Paulo no palco do Teatro Nair Bello, dentro do
Shopping Frei Caneca, a partir de 21 de janeiro, onde cumpre temporada até o dia 20 de
fevereiro, com sessões de sexta-feira a domingo. Escrito por Robert Schrock com base nas
estruturas do clássico teatro vaudeville, a obra chegou a Nova York em 1999 no circuito OffBroadway e se tornou hit instantâneo por apresentar, ao todo, 15 números musicais
interpretados por atores nus, retratando temas como a epidemia do HIV, a homofobia, o amor
homoafetivo e a vida gay nas grandes metrópoles. Em cartaz por mais de uma década, o
espetáculo deixou o palco da Off-Broadway em 2012 para retornar, no mesmo ano, com um
revival, e chegou ao Brasil neste 2021 sob a direção de Rodrigo Alfer, encenador responsável
por outro grande sucesso do mercado musical contemporâneo, o ótimo O Príncipe
(Des)Encantado, de 2017. Com versões assinadas por Rafael Oliveira e elenco formado por
André Lau, Aquiles, João Hespanholeto, Luan Carvalho, Lucas Cordeiro, Raphael Mota, Ruan
Rairo, Silvano Vieira, Victor Barreto e Tiago Prates (com Gabriel Fabri ao piano), Naked Boys
Singing segue em cartaz no palco do Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, até o dia 18 de
dezembro. Já no palco do Teatro Nair Bello, as sessões acontecerão às sextas e sábados às
21h e aos domingos às 19h. Os ingressos custam de R$ 40,00 (meia) a R$ 80,00 (inteira).
Fonte: https://observatoriodoteatro.uol.com.br/
Por jornalista Bruno Cavalcante
Foto: Caio Galucci

A virada do
ano dos
jornalistas
da EPTV
Nathalia Assis

Osvaldo Luis

CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES,
Esta é a última publicação da coluna de 2021 com os acontecimentos da virada do
ano e demais assuntos culturais nesta semana como o lançamento do livro de
Carlos ABC, a retrospectiva literária escrita por Ivana Negri, o destaque para o
espetáculo mais premiado do ano e registro da virada do ano dos artistas, jornalistas
da EPTV e dos artistas que passaram a passagem do ano em outros lugares.
A partir da próxima edição estaremos anunciando as novidades da Coluna, inclusive
com uma nova "cara" e as comemorações de 10 anos da Pirarazzi *entretenimento.
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