
Em seis dias, UPAs atendem mais
de 13 mil com “síndrome gripal”

Recorde ocorreu na segunda-feira (03), quando 2.813
pessoas passaram por consulta, com 117 atendimentos

por hora; e há aumento de casos de Covid-19

Divulgação/CCS

O surto de síndrome gripal e
o aumento dos casos de Covid-19,
após as festividades de fim de ano,
aumentaram em 75% o atendimen-
to nas quatro UPAs (Unidades de
Pronto Atendimento) de Piraci-
caba nos seis primeiros dias de
2022, comparando com o mesmo
período de 2021. De 1º/01 a 06/
01 deste ano, 13.779 pessoas fo-
ram atendidas nessas unidades.
Nos seis primeiros dias de 2021,
foram registrados 7.862 atendi-
mentos. Neste ano, o aumento nos
atendimentos se acentuou nos
quatro primeiros dias úteis. Ape-
nas de 03/01 a 06/01, foram
10.064 pessoas atendidas, com
recorde no dia 03/01, segunda-
feira, com 2.813 atendimentos.

NÚMEROS — No dia 1º/01,
a UPA da Vila Cristina atendeu
598 pessoas, a Piracicamirim, 411,
a Vila Sônia, 312, e a Vila Rezende,
310, totalizando 1.631. Já no dia
02 foram 748 atendimentos na
UPA Vila Cristina, 472 na Piraci-
camirim, 456 na Vila Sônia e 408
na Vila Rezende, um total de 2.084
atendidos. No dia 03/01, foram 976
atendimentos na UPA Vila Cristi-
na; 739 na UPA Piracicamirim,

565 na UPA Vila Sônia e 533 na
UPA Vila Rezende. Já no dia 4/01
foram 872, 719, 532 e 479, respec-
tivamente, totalizando 2.602 aten-
dimentos. No dia 05, passaram
pela UPA Vila Cristina 803 pesso-
as, pela Piracicamirim, 759, pela
Vila Sônia, 498 e pela Vila Rezen-
de, 389, num total de 2.449 pesso-
as. Ontem, 06/01, foram realiza-
dos atendimentos de 715 pessoas
na UPA Vila Cristina, 637 na UPA
Piracicamirim, 432 na UPA Vila
Sônia e 416 na UPA Vila Rezende,
com um total de 2.200 pessoas.

RELAXAMENTO — “Infe-
lizmente, houve um relaxamento
das pessoas no que diz respeito
às aglomerações e o respeito aos
protocolos sanitários, como uso
de álcool em gel e de máscaras e o
resultado pode ser visto na gran-
de procura pelas unidades de
atendimento por pessoas com
sintomas de síndrome gripal e
respiratória”, explicou o secretá-
rio de Saúde, Filemon Silvano.
“Trabalhamos com equipes com-
pletas e ainda ampliamos o nú-
mero de profissionais para dar
conta desse crescimento na pro-
cura, profissionais esses que mos-

traram comprometimento para
atender de forma adequada a to-
dos os que procuraram as nossas
UPAs. Só temos de agradecer, mais
uma vez, a todas as equipes de saú-
de do município”, disse Silvano.

CENÁRIO — A Vigilância
Epidemiológica Municipal con-
firmou, até hoje, 07/01, três ca-
sos da Influenza A, um da In-
fluenza A e B, e um da nova cepa
H3N2 (Darwin). Na segunda-
feira, 03/01, foi confirmado o
primeiro caso da variante Ômi-
cron da Covid-19 na cidade, em
uma adolescente de 15 anos,
vacinada, que não precisou de
internação e evoluiu para cura.

ORIENTAÇÃO — A orien-
tação da Pasta é para que todos
os piracicabanos continuem com
o distanciamento entre pessoas
de, pelo menos, um metro, cu-
bram a boca e nariz quando tos-
sir ou espirrar e lave as mãos ime-
diatamente após contato com se-
creções respiratórias, além de
usar máscara e higienizar as
mãos com álcool em gel, medi-
das estas importantes para a pre-
venção tanto contra o vírus Influ-
enza quanto contra a Covid-19.Prefeitura atendeu mais de 13 mil pessoas nas quatro UPAs nos primeiros seis dias do ano

ILUMINA — I
A Associação Ilumina, man-

tenedora do hospital, acusa a Se-
cretaria Municipal de Saúde em
realizar um “boicote” contra a en-
tidade e, em informe publicado
nesta mesma edição de A Tribu-
na, diz que, caso os recursos de
emendas não sejam liberados pela
SMS, terá de paralisar o atendi-
mento. O problema se repete, e se
arrasta, desde o início de 2021.

ILUMINA — II
Já tivemos, dos dois lados,

explicações; cada um com suas
razões. Mas a sociedade clama
uma definição desta contenda
que se arrasta desde o início des-
ta nova gestão, em janeiro de
2021. Neste momento, é preciso
ter uma definição, para acabar
com dúvidas e, ao mesmo tempo,
dar segurança a quem espera
exames de prevenção ao câncer.

ILUMINA — III
Este Capiau, idoso e cansado,

se recorda das ações da Câmara,
ano passado, para contribuir no
impasse. Mas acredita que, neste
momento, é hora do Legislativo
retomar as rédeas da situação,
para que a sociedade não seja pre-
judicada. É a sugestão deste colu-
nista, que sente o clamor daqueles
que precisam do atendimento.

EVANGÉLICOS — I
Assinada pelas jornalistas

Julia Chaib e Marianna Holanda,
reportagem na Folha de São Pau-
lo aponta que o ex-presidente
Lula (PT) mira redes sociais para
atrair evangélicos, enquanto o
presidente Jair Bolsonaro (PL)
busca fidelizar igrejas. A movi-
mentação para atuar no campo
de eleitores religiosos acontece a
menos de 10 meses da disputa.

EVANGÉLICOS — II
De acordo com a reportagem,

o atual mandatário avalia que o
eleitorado garante parte da mar-
ca conservadora que ele embute
em seu governo. Católico, Bolso-
naro conta com a simpatia da
cúpula das principais denomina-
ções do segmento, principalmen-

te por ter defendido André Men-
donça na vaga do STF, mesmo
após pressão do Senado Federal.

EVANGÉLICOS — III
Para os petistas, o eleitorado

representa segmentos que o parti-
do visa atingir, já que os evangéli-
cos são, predominantemente, po-
bres, negros e mulheres. A estra-
tégia é dialogar com esse público
sem passar por pastores de
grandes congregações e, ao in-
vés de focar em costumes, como
faz Bolsonaro, buscar o discur-
so da economia e da esperança.

REGISTRO
O ativista Carlos Yamakawa

reitera que o salário mínimo ne-
cessário de dezembro de 2021, de
acordo com o DIEESE, é de
R$5.800,98. Quem bom fosse,
que bom se pudesse ser pago.

PDT X PSB
A disputa na esquerda que

promete é o PDT X PSB em Pi-
racicaba, pois o esvaziamento
do PDT pelo sindicalista José
Osmir Bertazzoni deixou a le-
genda brizolista sem militan-
te? Perguntar não ofende.

PROCESSO?
Carolina Angelelli prometeu

que vai processar por calúnia Jose
Osmir Bertazzoni, destacado líder
sindical na história local, por de-
sencontros sobre o pula catraca.
No entanto, o crime sequer ocor-
reu de fato. Coisas da política, com
um 2022 em plena alvorada de
encrencas e brigas, que a nada
levam. É preciso mais debates.

DESFECHO
O MCCP (Movimento Contra

a Corrupção em Piracicaba) aguar-
da desfecho da representação con-
tra a Associação Jaraguá Futebol
Clube, Posto 3S e Prefeitura, acer-
ca da construção de um posto de
combustíveis em terreno público e
área considerada por especialistas
como APP (Área de Preservação
Permanente). O terreno utilizado
para a construção do posto é o do
Ginásio do Jaraguá. A lei de doa-
ção dizia que o uso da área era
exclusivo para a construção de
uma praça de esportes, sendo ve-
dada a referida construção. Ha-
via inclusive a pretensão de ven-
da desta área, publicada em diá-
rio oficial, deixando clara a ciên-
cia da administração municipal.
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Professora Bebel

Tendo em vista a
publicação do
Comunicado

GGP/CON Nº 1/2022,
do Centro de Orienta-
ção e Normas do
Grupo de Gestão de
Pessoas da Coordena-
doria Geral de Recur-
sos Humanos (CGRH) da Secre-
taria Estadual da Educação (SE-
DUC) e, também face a infor-
mações contraditórias que cir-
culam nas redes sociais sobre a
contagem de tempo para quin-
quênio, sexta-parte e licença-
prêmio, a Apeoesp esclarece que:

O governo Bolsonaro fez
aprovar no Congresso Nacional
a Lei Complementar 173/2020,
que cria artigo na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal que suspende a
contagem de tempo para fins de
adicionais e licença-prêmio en-
tre 28/5/2020 até 31/12/2021.

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) julgou constitucional
a LC 173. 3 - Nosso sindicato
ingressou com ação coletiva so-

bre o assunto. Ga-
nhamos em primeira
instância, mas o pre-
sidente do Tribunal
reformou a decisão,
mantendo o congela-
mento da contagem
de tempo. Ingressa-
mos com recurso ex-
traordinário e, por-
tanto, a ação está em

andamento. Desta forma, até
que nossa ação chegue ao fim, o
tempo de serviço de 28/5/2020
até 31/12/2021 não será compu-
tado para fins de adicionais,
sexta-parte e licença-prêmio.

Estamos otimistas quanto à
possibilidade de sucesso no nos-
so recurso extraordinário. Nele,
e na nossa ação coletiva, alega-
mos que lei federal não pode ser
aplicada diretamente aos servi-
dores públicos estaduais sem que
exista lei estadual no mesmo sen-
tido, porque isso fere o pacto fe-
derativo. Infelizmente, as posta-
gens em redes sociais que afir-
mam que o tempo de serviço re-
lativo ao período acima referido
teria sido “descongelado” em re-
lação aos adicionais e licença-
prêmio carecem de fundamento.

———
Professora Bebel, de-
putada estadual pelo
PT, presidenta da
Apeoesp, líder da ban-
cada do PT na Assem-
bleia Legislativa do Es-
tado São Paulo (Alesp)

Esclarecimento sobre
contagem de tempo

para adicional e
licença-prêmio 2020/2021
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O PCdoB Piracicaba segue
articulando uma frente am-
pla em defesa da Saúde Pú-
blica. O líder comunitário
Rafael Proette (PCdoB) es-
teve em visita ao ex-prefeito

FRENTE AMPLA
de Piracicaba, Barjas Negri,
que foi ministro da Saúde de
FHC, e a pauta foi a falta de
projeto e planejamento e o
colapso da saúde pública atu-
al no Município. Algo novo?

Divulgação
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Émile Mireaux: o autor e sua metodologia
Armando A.

dos Santos

Prosseguindo o
tema que inici
amos a tratar

nas duas últimas se-
manas do já distan-
te e nada saudoso
2021, falemos agora
do livro “La vie quo-
tidienne au temps d´Homère”
(A vida cotidiana nos tempos
de Homero - Paris: Hachette,
1954), de Émile Mireaux.

O autor tem uma biografia
bastante diversa da que têm
normalmente os schollars. Sua
formação teve muito de auto-
didatismo e fugiu sensivelmen-
te ao modelo de “intelectual es-
pecialista” consolidado ao lon-
go do século XX. Foi, mais bem,
um “generalista”, que atuou e
produziu em campos diversi-
ficados do conhecimento.

Nascido em 1885 e falecido
em 1969, Mireaux foi jornalista e
intelectual muito respeitado (bas-
ta dizer que chegou a ser mem-
bro do seletíssimo Institut de
France) , além de ter atuado na
política francesa e ter também
exercido, durante a Primeira
Guerra Mundial, atividade mili-
tar. Sua formação acadêmica foi
em História e Geografia, pela Es-
cola Normal Superior, mas foi no
campo da Economia que mais se
destacou, escrevendo durante
muitos anos na imprensa especi-
alizada nessa área e publicando
trabalhos de fôlego sobre econo-
mia e finanças, matérias em que
se tornou autoridade. Paralela-
mente, exerceu cargos públicos
eletivos, chegando a senador e,
quando a França caiu em 1940
diante da ofensiva alemã, acei-
tou o cargo de ministro da Ins-
trução Pública do governo de Vi-
chy. Mas muito rapidamente de-
mitiu-se, por não concordar com
a linha colaboracionista e pró-na-
zista do governo chefiado por Pi-
erre Laval, e passou a apoiar a
resistência antinazista. Mais tar-
de, ao final da Guerra, foi julga-
do e declarado inocente de qual-
quer acusação de colaboracionis-
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mo com o nazismo. Pa-
ralelamente à atuação
jornalística e política,
estudou em profundi-
dade dois temas de na-
tureza e épocas muito
diversas, sobre eles pu-
blicando obras de refe-
rência:  os antigos po-
emas homéricos e a
medieval Chanson de

Roland. Sobre o primeiro des-
ses temas, publicou Les poèmes
homériques et l´histoire grecque
(Paris: Albin Michel, 2 vols.,
1948-1949, 379 e 436 p.), assim
como o livro que aqui se está a
resenhar; e sobre o segundo,
deu a lume La Chanson de Ro-
land et l´Histoire de France (Pa-
ris: Albin Michel, 1943, 300 p.).

Por essa sumária rememora-
ção biográfica, podemos desde
logo notar a caráter pluridiscipli-
nar de Émile Mireaux como inte-
lectual. Metodologicamente, ele se
baseou, na descrição da sociedade
grega, sobretudo nos dois poemas
homéricos, mas, como ressalta na
introdução, teve bem presente
que Homero estava escrevendo
(ou mais corretamente, estava
compondo versos, já que era ile-
trado) sobre fatos muito anteri-
ores, de modo que a descrição da
realidade social e da vida cotidi-
ana corresponde mais ao seu tem-
po do que à realidade da Guerra
de Tróia e do peregrinar de Ulis-
ses pelas vastidões oceânicas.

Na Introdução, Mireaux
começa por fixar bem, no tem-
po, o período homérico, cuja
sociedade tentará descrever.
Em seguida ele pergunta: - "De
que materiais dispomos para
tentar reconstituir a fisionomia
dessa época?" E responde:

“Entre os textos literários, há
que colocar em primeiro lugar os
próprios poemas homéricos. São
documentos em extremo preciosos,
mesmo porque são insubstituíveis,
já que desapareceram, na sua qua-
se totalidade, outros textos con-
temporâneos épicos ou líricos, que
com certeza existiram e foram nu-
merosos. (...) Quase no mesmo pla-
no que os poemas homéricos, de-
vemos colocar, entre nossas fon-

tes de informação, as obras de He-
síodo. Nós situamos a atividade
literária do poeta de Ascra na se-
gunda metade do século VII, bem
no fim da chamada idade homéri-
ca. As precisões que ele nos forne-
ce em `Os Trabalhos e os Dias´
sobre a vida rural também apre-
sentam grande valor documental,
pois, se há um domínio no qual as
modificações são lentas e insensí-
veis, esse é exatamente o domínio
da sociedade camponesa. Quanto
aos numerosos poetas líricos que
escreveram desde o início até me-
ados do século VII, eles são, infe-
lizmente, inutilizáveis para nosso
propósito. (...) Para ilustrar os tex-
tos literários, dispomos felizmen-
te de uma documentação arqueo-
lógica relativamente abundante.
Trata-se, essencialmente, daquela
que nos fornecem as buscas em ce-
mitérios, sendo as tumbas o me-
lhor conservatório dos objetos co-
tidianos que era costume sepultar
com os mortos. (...) A essas fontes
diretas, há, por fim, que acrescen-
tar as indiretas, que não são sem-
pre as menos preciosas... São tex-
tos e instituições posteriores que
dão testemunho e nos informam
incidentalmente sobre a vida dos
primeiros séculos da história gre-
ga. Ademais dos textos históricos
propriamente ditos de Heródoto e
de Plutarco, e de indicações espar-
sas colhidas eruditamente em di-
versos escritos políticos, filosóficos
ou simplesmente literários, é pre-
ciso mencionar especialmente os
textos jurídicos. As mais antigas
legislações, na medida que nos são
conhecidas pelas citações e inscri-
ções, as de Dracon e de Sólon, as
leis de Gortino, sem esquecer as
leis hipotéticas de um Licurgo, con-
têm disposições que nos informam
acerca de períodos mais recuados,

seja porque se limitem a codifi-
car velhos costumes, seja porque
se apliquem a modificá-los ou
restabelecê-los. (...) O estudo crí-
tico das instituições e dos costu-
mes que se perpetuaram longa-
mente nas cidades mais conser-
vadoras, notadamente em Espar-
ta, pode, por fim, fazer grande
luz sobre as antigas estruturas
familiares e sociais do mundo
grego. As análises efetuadas nes-
sa área por Henri Jeanmaire, à
luz da etnografia comparada,
revelaram-se particularmente
produtivas. É verdade que sem-
pre subsistem lacunas, como
num vaso quebrado que se ten-
ta reconstituir a partir de seus
cacos. Mas é lícito, com os ele-
mentos disponíveis, tentarmos
fazer reviver aquele longínquo
passado pelo qual sentimos,
movidos pelo prestígio da poe-
sia, tão invencível atração.”

Quis traduzir esse longo
trecho extraído da Introdução
porque, do ponto de vista me-
todológico, ele se reveste de
grande importância, como
exemplo prático e concreto de
uma reconstituição do passa-
do, feita a partir de elementos
de ordens e tipos muito diver-
sos. Um trabalho inteligente de
combinação e remontagem per-
mite chegar a resultados muito
consideráveis. Desde logo res-
salte-se que esse é um tipo de
abordagem historiográfica tipi-
camente inspirado na Escola
dos Annales. Seria impensável
na anterior escola metódica, de
inspiração positivista, contra a
qual se levantaram Marc Bloch e
Lucien Febvre, quando funda-
ram em 1929 a revista Annales
d’histoire économique et sociale.

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

Papa Francisco,
direto da Basíli-
ca de São Pedro,

antes da habitual bên-
ção “Urbi et Orbi” e da
fórmula de indulgência
plenária introduzida
pelo cardeal protodiáco-
no Renato Raffaele Martino, como
o chefe da Igreja Católica, fez uma
revisão das áreas do mundo onde
as guerras acontecem: “Pensemos
no povo sírio, que há mais de uma
década vive uma guerra que já
causou muitas vítimas e um nú-
mero incalculável de refugiados.”
E novamente, com o foco no Ori-
ente Médio: "Vamos olhar para
o Iraque, que ainda está lutando
para se levantar após um longo
conflito. Ouçamos o grito das dez
mil crianças do Iêmen mortas ou
mutiladas desde que uma coli-
são militar, liderada pela Arábia
Saudita, interveio, em março de
2015, depois do grupo Houthi,
alinhado ao Irã, expulsar o go-
verno do país, onde uma grande
tragédia, esquecida por todos,
desenrola-se há anos em silên-
cio, causando mortes todos os
dias. Lembremos das contínuas
tensões entre israelenses e pales-
tinos, que se arrastam sem solu-
ção, com consequências sociais e
políticas cada vez maiores”.

Listadas as várias áreas de
conflitos, colocou-se a rezar
também pelo povo afegão, o
Papa enfocou as tensões entre
Kiev e Moscou, para que “luz e
apoio para aqueles que acredi-
tam e trabalham, mesmo indo
contra a corrente, a favor do
encontro e do diálogo e não se
espalhem pela Ucrânia”.

Em seguida, o Papa disse al-
gumas palavras de apoio à comu-
nidade cristã em Mianmar, que é
frequentemente perseguida. "Aju-
dar a Etiópia a redescobrir o ca-
minho da reconciliação e da paz
por meio de uma discussão since-
ra que coloque as necessidades da
população em primeiro lugar.
Ouça o clamor do povo da região
do Sahel. Volte seu olhar para os
povos dos países do Norte da
África que são atormentados por
divisões, desemprego e disparida-
de econômica. Alivia o sofrimen-
to de muitos irmãos e irmãs que
sofrem com os conflitos internos
no Sudão e no Sudão do Sul.”

Diante das 20.000 pessoas
que se aglomeraram na Praça de
São Pedro para receberem a bên-
ção e a mensagem do Natal, o
Papa lembrou que não se deve
(referindo-se aos homens e às
mulheres) permanecer “indife-
rente à situação dos migrantes,
deslocados e refugiados. Seus
olhos nos pedem que não nos
afastemos, não neguemos a hu-
manidade que nos une, que fa-
çamos nossas suas histórias e
não esqueçamos suas tragédias.”

O Santo Papa Francisco criti-
cou o silêncio com que a opinião
pública enfrenta as guerras no
mundo. “Ainda vemos tantos con-
flitos, crises e contradições. Eles
parecem nunca ter fim e quase não
percebemos mais. Estamos tão
acostumados com isso que tragé-
dias imensas agora são ignoradas.
Corremos o risco de não ouvir o

grito de dor e deses-
pero de tantos de nos-
sos irmãos e irmãs.”

Em sua mensagem
o Papa não se esqueceu
de mencionar os efeitos
da pandemia da Covid-
19 e das suas possíveis
soluções. Logo, o Papa
Francisco (Monsenhor
Jorge Mario Bergoglio)

dedicou grande parte de sua men-
sagem às consequências do Coro-
navírus, não só do ponto de vista
da saúde: “Filho de Deus, consola
as vítimas da violência contra as
mulheres que avança neste tempo
de pandemia. Ofereça esperança a
crianças e adolescentes que são
vítimas de bullying e abuso. Dá
consolo e carinho aos idosos, prin-
cipalmente aos que estão mais so-
zinhos. Dá serenidade e unidade
às famílias, primeiro lugar da edu-
cação e base do tecido social”.

O Pontífice, então, no con-
vite a encontrar soluções para
superar a emergência sanitária,
dirigiu uma crítica aos países
ricos na distribuição de vacinas:
“Deus conosco” — invocou o
Papa — “torna generosos os co-
rações, leva os cuidados neces-
sários, especialmente as vacinas,
às populações mais necessitadas.
Recompense todos aqueles que
mostram atenção e dedicação
no cuidado dos familiares, dos
enfermos e dos mais fracos”.

“Palavra eterna” — concluiu
o pontífice — “de que se fez carne,
torna-nos atentos à nossa casa
comum, que também sofre com o
abandono com que a tratamos
com frequência, e estimula as au-
toridades políticas a encontrarem
acordos eficazes para que as pró-
ximas gerações possam viver em
um ambiente que respeite a vida.
Caros irmãos e irmãs, muitas são
as dificuldades do nosso tempo,
mas a esperança é mais forte, por-
que “para nós nasceu um filho” –
Isaías 9:5. Ele é a palavra de Deus
e se tornou uma criança, capaz
apenas de chorar e de tudo ca-
rente. Queria aprender a falar,
como toda criança, para que
aprendamos a escutar Deus nos-
so Pai, a escutar-nos e a dialogar
como irmãos. Ó Cristo, nascido
para nós, ensina-nos a caminhar
contigo nos caminhos da paz!".

Eu não imagino, conquanto
declare pleno respeito e conside-
ração, todas as denominações re-
ligiosas que sigam meus leitores,
mas tenho certeza de que eles con-
cordam plenamente com o resu-
mo das palavras de Francisco;
“Deus é conosco”. Encerro minhas
primeiras linhas deste ano de
2022 desejando a todos um ano
novo repleto de amor, paz, felici-
dades e trabalho, lembrando que
prosperidade é resultado dos nos-
sos esforços e não uma promessa
a ser ungida, Deus é para todos.

———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado

Escola da Fé e do Amor

Analistas-Tributários indignados
contra ataques do governo à RFB

de recursos impres-
cindíveis para o cus-
teio das iniciativas po-
líticas e das políticas
públicas da União.

Cabe ressaltar que
o remanejamento de
despesas ordinárias da
Receita Federal para
outros órgãos e finali-
dades, conforme apro-

vado e sancionado na LOA de 2022,
configura um claro desrespeito à
Constituição Federal de 1988. Isso
porque, a Carta Magna estabele-
ce, em seu artigo 37, inciso XXII,
que as administrações tributári-
as da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípi-
os são “essenciais ao funciona-
mento do Estado” e, por esta ra-
zão, devem, obrigatoriamente,
ter “recursos prioritários para a
realização de suas atividades”.

Diante das constantes perdas
dos servidores da Receita Federal,
acordamos em 2016 com o Gover-
no Federal uma mudança na re-
muneração, que passou a prever
uma parcela variável, denomina-
da Bônus de Eficiência e Produti-
vidade, que prevê o cumprimento
de metas institucionais. Essas me-
tas correspondem ao desempenho
e ao mérito do corpo funcional da
Receita Federal, e focam na presta-
ção de serviços e nos objetivos da
arrecadação. A gratificação integra
o acordo salarial da carreira deba-
tido desde o ano de 2015 e consubs-
tanciado na Lei nº 13.464/2017.

Em 2021, após seis anos
aguardando a regulamentação

Antônio Geraldo
de Oliveira Seixas

Em resposta aos
recentes ataques
ip e r p e t r a d o s

pelo governo à Receita
Federal do Brasil (RFB),
nós, Analistas-Tributá-
rios, estamos reunidos
em assembleias, nesta
semana, para debater estratégias
voltadas à construção de uma
ampla mobilização nacional. Esta
ação conduzida pela categoria é
motivada, sobretudo, pelo corte de
metade do orçamento da Receita
Federal aprovado pelo governo,
bem como pelo descumprimento,
por parte do Poder Executivo, do
seu próprio compromisso firma-
do junto aos servidores da Car-
reira Tributária e Aduaneira em
garantir recursos necessários
para a regulamentação do Bônus
de Eficiência e Produtividade.

Estas ações arbitrárias e irres-
ponsáveis do governo, aprovadas
no âmbito da Lei Orçamentária
Anual (LOA) para 2022, tornam
iminente a possibilidade de para-
lisação das atividades da Receita
Federal e fragilizam gravemente as
diversas áreas de atuação do ór-
gão, como a arrecadação, a fisca-
lização e o controle aduaneiro. Di-
ante deste cenário de ameaças, nós,
Analistas-Tributários, não medi-
remos esforços para defender
a nossa instituição, que figura
entre as mais importantes do
Estado brasileiro, uma vez que
é responsável pela arrecadação
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do acordo, evoluímos na negoci-
ação, após o compromisso firma-
do pela Presidência da Repúbli-
ca, pelo ministro da Casa Civil e
o próprio ministro da Economia
junto aos servidores da Carreira
Tributária e Aduaneira da RFB
de pacificar a questão, regula-
mentando o Bônus de Eficiência.
Após anos de exaustivas tratati-
vas, tal compromisso foi deson-
rado pelo próprio governo fede-
ral, não nos deixando outra saí-
da além de travarmos uma bata-
lha intransigente em defesa dos
nossos direitos. Reiteramos que
não se trata de uma negociação
para reportar as perdas do go-
verno Bolsonaro, mas sim, do Po-
der Executivo cumprir um acordo
firmado já há seis anos, desde a
promulgação da Lei em 2017.

Também cabe destacar que
mesmo vivenciando perdas sa-
lariais nos últimos anos e sem
contarmos com a regulamenta-
ção do Bônus já aprovado em
lei, nós, Analistas-Tributários e
demais servidores da Receita
Federal seguimos honrando a
nossa instituição. Os recordes de
produtividade alcançados, a
cada ano, pelo órgão, são fruto

do trabalho e empenho de cada
servidor da Casa, que atua no
atendimento aos milhões de con-
tribuintes brasileiros, bem como
na proteção das fronteiras secas,
portos e aeroportos do país.

O ataque vivenciado pela Re-
ceita Federal atualmente não pos-
sui precedentes e o Sindireceita
tem buscado todos os caminhos
para enfrentar este grave momen-
to. Conscientes de que a união é
imprescindível para vencermos
esta batalha, nosso Sindicato lan-
çou, em dezembro, uma carta aber-
ta assinada em conjunto com o
Sindifisco Nacional, entidade de
representação dos Auditores-Fis-
cais da RFB. No documento, res-
saltamos um conjunto de medi-
das adotadas em protesto contra
as ações do governo, entre elas a
entrega efetiva de todos os car-
gos comissionados e funções de
confiança, bem como o afasta-
mento do cumprimento de metas.

Seguiremos adotando todas
as ações necessárias em defesa da
Receita Federal, dos nossos direi-
tos e da Carreira Tributária e Adu-
aneira. O desmonte da Receita Fe-
deral afetará toda a sociedade bra-
sileira e trará impactos devasta-
dores à segurança nacional e eco-
nomia do país que já enfrenta um
grave cenário de crise fiscal. Não
permitiremos ainda mais retro-
cessos. Em 2022, a mobilização
é a nossa palavra de ordem.

———
Antônio Geraldo de
Oliveira Seixas, presi-
dente do Sindireceita
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Aquário Municipal
Ilda Borges Gonçalves

Barjas Negri

Com se caísse de
 paraquedas, um
 tradicional e de-

cadente jornal de nos-
sa cidade estampou, na
primeira página, a
manchete “Na crise,
Semae mantém Aquá-
rio ao custo de R$ 637
mil”, procurando mostrar os au-
mentos de seus custos baseado em
informações repassadas pela pró-
pria autarquia. Aqui uma peque-
na correção: o Aquário não fica
localizado antes da ponte pênsil e,
sim, no Parque do Mirante, ao con-
trário do que informou a matéria.

Os serviços do Semae estão
presentes em todas as residênci-
as da cidade e em todos os esta-
belecimentos comerciais, de ser-
viços e industriais. Por essa ra-
zão, ele mantém como ação social
e cultural dois bons equipamen-
tos públicos: 1. Museu da Água,
este sim localizado antes da pon-
te pênsil, e 2. o Aquário Munici-
pal “Ilda Borges Gonçalves”.

Em suas várias crises finan-
ceiras, procurou-se manter bem
esses serviços, que são muito fre-
quentados pela população da ci-
dade e por turistas, principalmen-
te nos finais de semana e feria-
dos. Os dois serviços são ofereci-
dos gratuitamente à população,
registrando frequência de milha-
res de pessoas todos os meses.
Claro, nos dois últimos anos, a
pandemia do coronavírus atrapa-
lhou bastante o funcionamento
destes locais públicos de visitação.

Aqui quero tratar apenas do
Aquário Municipal em função
das insinuações ou evidências
contidas na matéria. Há estudos
para transferir o aquário para a
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, Trabalho
e Turismo (Semdettur). Vale lem-
brar que é a mesma equipe que,
em 2014,  promoveu um concur-
so em nível nacional de revitali-
zação do Parque do Mirante. Já
naquela época, era proposta al-
terar a localização do aquário
para outra área do parque. Nada,
nada saiu do papel. Ainda bem!

O que me preocupa é o desta-
que com o custo de R$ 637 mil/
ano, valor baixo se analisar os mi-
lhares de visitantes anuais que vi-
sitam o aquário e o Núcleo de Edu-
cação Ambiental (NEA), este liga-
do à Secretaria Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente (Sedema).
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Existe um ditado
popular de que “jabuti
não sobe em árvore”.
Por isso, precisamos fi-
car atentos para o gran-
de destaque que foi
dado ao tema pelo ma-
tutino da cidade. Foi
nos levantada a hipó-
tese de que o Aquário
Municipal pode ter

entrado no olho do furacão.

Para economizar recursos do
Semae, fecha-se o aquário por um
período, elabora-se um novo pro-
jeto, moderno e ambicioso, que
poderá levar anos para ser implan-
tado. Nesse período, a cidade e a
região perdem o aquário, assim
como aconteceu recentemente com
o Observatório Astronômico Mu-
nicipal “Professor Elias Salum”.

Realmente, espero estar en-
ganado, torcendo para ser ape-
nas uma mudança administrati-
va: sai o custo da manutenção
do aquário do Semae e passa
para a Semdettur. Assim, o aqu-
ário poderia ser melhorado,
aprimorado e modernizado para
atender a cidade e, em especial,
aos estudantes das redes públi-
cas do município e do Estado.

Para encerrar, gostaria de
lembrar que, em outras gestões
municipais, ocorreu debate seme-
lhante ao fechar a Pinacoteca
Miguel Dutra, a Biblioteca Ricar-
do Pinto Ferraz. Sem qualquer
planejamento foi fechado o Zoo-
lógico Municipal e, consequente-
mente, o Paraíso da Criança.

Resultado: esses dois equi-
pamentos ficaram fechados por
cinco anos, privando o público
de visitação. A partir de 2005,
na nossa gestão, tivemos muito
trabalho, planejamento e aplica-
ção de recursos públicos para
recuperar esses equipamentos e
coloca-los à disposição da socie-
dade. Melhorou bem, mas o pre-
juízo de cinco anos fechado não
foi recuperado. Que sirva de exem-
plo esses três casos. A conferir!

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

aquele que possui infor-
mação e comunicação é
dono do mundo?...

Vê-se logo que o
chutador de semente
anda desinformado.
Imaginemos o que ocor-
re com quem desconhe-
ce Evangelho e Apoca-
lipse, de preferência em
Espírito e Verdade, à luz
do Novo Mandamento

de Cristo Rei — “Amai-vos como
Eu vos amei. Somente assim pode-
reis ser reconhecidos como meus
discípulos” (Evangelho de Jesus,
segundo João, 13:34 e 35). Quan-
tas oportunidades se perdem nes-
se mundo! Não considerar e viver
o Santo Evangelho e o Apocalip-
se Redentor de Nosso Senhor Je-
sus Cristo é andar mal avisado.

Todos os empreendimentos
espirituais e humanos, dos mo-
destos aos mais destacados, fo-
ram antes pequeninos, assim
como um novo ano que se ini-
cia. A origem pode ter sido um
diálogo familiar, uma reunião
de trabalho, uma intuição... E,
se a ideia nova é cultivada se-
gundo os princípios humanitá-
rios evangélicos e apocalípticos,
os benefícios para a coletivida-
de hão de ser incontáveis.

———
José de Paiva Netto, Jorna-
lista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br —
www.boavontade.com

Paiva Netto

Atravessamos um
m o m e n t o  d e
 transformação

no mundo, radical e
turbulento sob muitos
aspectos, o que exige de
nós capacidade superi-
or no enfrentamento de
obstáculos de todos os
matizes. Não me refiro
a uma correria neurótica — por-
que há gente que corre, corre, cor-
re sem chegar a ponto algum. Falo
aqui de uma preparação sistemá-
tica e corajosa em prol de tempos
melhores, sempre desejados, mas
até agora não devidamente con-
seguidos pela humanidade. O
que lhe anda talvez faltando é
perspicácia e perseverança no
tocante a certos ensinamentos
básicos que Jesus, o Profeta Di-
vino, farta e esperançosamente,
nos transmite. Bom exemplo en-
contramos na Parábola do Grão
de Mostarda, em que um homem
planta pequena semente e, ape-
sar de miúda, ela desabrocha,
cresce e se torna frondosa árvore,
de modo que as aves, dela se apro-
ximando, formam morada nos
seus ramos (Evangelho de Jesus,
segundo Mateus, 13:31 e 32).

O semeador teve, digamos,
uma visão profética, porque pos-
suía conhecimento acerca do ex-
traordinário valor contido na se-
mentinha e seu consequente futu-
ro. É essa uma das lições que Je-
sus, nessa parábola, nos quer
transmitir. O contrário seria dei-
xar o diminuto grão largado no
caminho, e lá abandoná-lo sem
germinar. Assim, quando não te-
mos ciência da força que traz a
Palavra Divina, arriscamo-nos a
chutar a semente e desprezar a
grande fortuna que Deus nos ofe-
rece, prejudicando o porvir. Ora,
o que hoje aprendemos senão que
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A assistência social e seus desafios
rado para a oferta de
cestas básicas às famí-
lias referenciadas aos
serviços e um rastro de
assistencialismo per-
petuado por anos.

Apesar dos per-
calços entendemos
que o fortalecimento
da Proteção Social
Básica deveria aconte-

cer, e para isso, junto à equipe
estudamos ações necessárias
para a garantia dos direitos des-
sa população. Este é o motivo
dos reordenamentos dos nossos
serviços – atuar na prevenção à
incidência de riscos sociais.

Garantimos o apoio técnico
administrativo e a autonomia
dos conselhos de defesa de di-
reitos para que as decisões fos-
sem tomadas de forma transpa-
rente para o bom funcionamento
dos espaços, participação e con-
trole social na assistência social.

Estamos reestruturando o
setor de Informação, Monitora-
mento e Avaliação, o consolidan-
do como Vigilância Socioassis-
tencial, através da composição de
uma equipe multidisciplinar, de
aprimoramento do sistema de in-
formação e de ações de Educa-
ção Permanente que permitirá o

Euclidia Fioravante

Dois mil e vinte e
 um foi um ano
de muitos desa-

fios, sobretudo, diante
da pandemia da Covid-
19 e todas as suas con-
sequências sociais. Ain-
da assim buscamos exe-
cutar a assistência so-
cial no município, enquanto po-
lítica de Estado, como o campo
de defesa dos direitos sociais e
humanos de pessoas e famílias
em situação de vulnerabilidade
social e violação de direitos.

Ao assumir a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social (Smads), compos-
ta por serviços diretos e indiretos
realizados em parceria com Orga-
nizações da Sociedade Civil (OSC),
me deparei com uma equipe pro-
fissional altamente capacitada, po-
rém, bastante reduzida; unidades
de atendimento como os Centros
de Referência de Assistência Soci-
al (Cras) e Centros de Referência
Especializado de Assistência Soci-
al (Creas) em número pequeno, se
considerarmos a proporção da po-
pulação em situação de vulnerabi-
lidade social residente em Piraci-
caba; um Banco de Alimentos ze-
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compartilhamento do conheci-
mento de forma continuada.

Na Proteção Básica realiza-
mos o Diagnóstico Socioterritorial
- encontros para avaliação e mo-
nitoramento dos serviços execu-
tados em parceria e também a ela-
boração de um Plano de Traba-
lho, com foco no trabalho de re-
dução das vulnerabilidades.

Realizamos ações de combate
ao Trabalho Infantil, com campa-
nhas e articulações; criamos o Pro-
grama de Habilitação e Reabili-
tação de Pessoas com Deficiên-
cia e suas famílias em parceria
com as OSCs e conseguimos a apro-
vação da Lei de Benefícios Eventu-
ais e sua ampliação de oferta.

Reordenamos os serviços
para a população em situação de
rua formando, democratica-
mente, o Comitê Pop Rua, com o
objetivo da construção de uma
Política Municipal dessa popu-

lação; realizamos, ainda, o Cen-
so da População em Situação de
Rua e recompomos a equipe do
Centro Pop para o atendimento
que havia sido suspenso por
conta da pandemia e pela con-
centração do atendimento no
Lar das Ruas. Nosso mais re-
cente avanço em relação à polí-
tica de atendimento da popula-
ção de rua foi a ampliação dos
serviços na Casa de Passagem,
Núcleo Califórnia, oferecendo
aos usuários 24 horas de servi-
ço, alimentação, higiene e acom-
panhamento com profissionais
da assistência social, psicólogos
e terapeutas ocupacionais.

Avançamos a cada dia na
construção de uma Política
Municipal de Segurança Ali-
mentar e oferecemos, em par-
ceria com a Sema, a cesta ver-
de para as famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social.

Este ano será de muito
trabalho e  novos desafios,
mas sei que, com a qualidade
do trabalho desenvolvido na
Smads, vamos superá-los!

———
Euclidia Fioravante, se-
cretária municipal de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social de Piracicaba

Grão de mostarda e
tempos melhores

A mão do deserto
senta e cinco anos, vi-
ajou sozinho por vin-
te e cinco dias e mais
de onze mil quilôme-
tros. Invejei sua dis-
posição e pensei o
quão sensaborona foi
minha vida hiberna-
da em leituras jurídi-
cas, despachos, sen-
tenças e acórdãos.

Fiquei naquela condição do “só
passei pela vida, não vivi!”.

Mas ler é um privilégio. Viajei
com Paulo e me identifiquei com
alguns dos momentos vivenciados
durante sua jornada. Como ele,
sempre estranhei aglomerações,
grandes cidades, bulício e movi-
mento. Minhas viagens procura-
ram estradas vicinais, fuga às
autoestradas, a descoberta do
que ainda sobrevive intacto, es-
quecido pelo “progresso” que pa-
droniza tudo e oferece melancó-
lica visão de homogeneidade.

Senti com ele a percepção
nunca por mim experimentada,
de um “prazer singular da mo-
tocicleta e da constatação da do-
sagem adequada” da qual “pro-
vém a alegre sensação de confian-
ça que alimenta a viagem, fazendo
o tempo passar rápido, principal-
mente quando se está sozinho”.

É raro estarmos sozinhos e
curtirmos a solidão sem angús-
tia, nem melancolia. Encontrei-
me um pouco nas reminiscênci-
as da infância, embora minha
velocidade se resumisse à bicicle-
ta com a qual ia à escola, todos
os dias e também nos fins de se-
mana. Essa era a sedução do meu
“Ginásio Divino Salvador”: aos
sábados e domingos, voltava ao
colégio para o pingue-pongue e
para mergulhar na biblioteca.

Entendi a observação de que
“não é fácil explicar para quem

José Renato Nalini

Ganhei de minha
 amiga Cecilia
 Schlarch, no

aniversário, o livro “A
mão do deserto”, de
Paulo Franchetti, publi-
cado pela Ateliê Edito-
rial. Confesso que não
me senti de imediato
atraído. É um relato de viagem de
motocicleta de Campinas, onde o
autor reside, até o deserto do Ata-
cama. Nunca pilotei motocicleta.
A restritíssima experiência foi à
garupa da moto de meu amigo
Hélio Lobo Júnior, quando ambos
exercíamos nossas funções – ele
como juiz, eu como promotor pú-
blico – na comarca de Ubatuba.

Estava na condição de Alcir
Pécora, que escreveu as “orelhas”
à guisa de prefácio: “De motoci-
cletas, não entendo nada. A rigor,
meu conhecimento se resume a
dois pontos: 1) ter assistido Easy
Rider dezenas de vezes; 2) ter lido
Zen e a Arte de Manutenção das
Motocicletas: uma enquete s obre
valoreslogo que saiu e descobrir
que a contracultura dos anos
1960 admitia também uma meta-
física literária de longa duração”.

Não assisti Easy Rider deze-
nas de vezes. Mas acho que che-
gou a uma dezena. E o livro Zen e
a Arte de Manutenção das Moto-
cicletas, ganhei de meu então con-
cunhado, José Augusto Machado,
e me serviu para reflexões éticas.

Comecei a leitura e não pa-
rei até terminar suas 249 pági-
nas. As descrições estritamente
motociclísticas mereceram qua-
se que leitura dinâmica. Toda-
via, comecei a admirar a cora-
gem de Paulo Franchetti, que em
16.1.2017 foi submetido a uma
cirurgia cardíaca e que aos ses-
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nunca pilotou uma motocicleta em
que consiste o prazer da integra-
ção com a máquina. Diferente-
mente de um automóvel, no qual
a gente está como num sofá, mas
contido entre traves de metal e pla-
cas de vidro, na moto a sensação é
de estar solto no ar, precariamen-
te agarrado a um objeto instável”.

Vibrei com a reflexão junto às
ruínas das Missões: compreendo
o que representa deixar “a mente
perambular pelos restos de leitu-
ra, tentando imaginar não somen-
te o que poderia ter sido aquilo
tudo, mas ainda o que teria signi-
ficado para o mundo se o que os
jesuítas construíram nesses luga-
res remotos tivesse perdurado e
frutificado como exemplo e cami-
nho na ocupação das novas ter-
ras”. O Brasil e os países vizinhos
seriam outros. Quiçá melhores!

Como deve ter sido gratifican-
te “a sensação de plenitude, por-
que pela primeira vez em muito
tempo eu estava completamente a
sós comigo. Aquele pedaço de
mundo de repente parecia estra-
nho, desconhecido, vasto e impon-
derável. Talvez porque eu ali não
me sentisse mais conectado, nem
de fato, nem como possibilidade
imediata, à casa, à família, aos
amigos, às redes sociais, aos livros
e aos demais costumes e pequenos
rituais em que a vida se esquece
em conforto e com facilidade”. Daí
o sentimento de “graça alcança-
da”! Paulo Franchetti conseguiu,
nessa viagem, a dádiva de viajar
dentro de si, o raríssimo exercício

do autoconhecimento, que os gre-
gos pregaram e que é tão difícil
praticarmos. Ele teve consciência
de que o valioso era obter “o silên-
cio interior”. Situação fecunda
para detectar que a “vantagem de
ter tempo é poder desfrutar dele,
mesmo que isso signifique nada
fazer”. Perceber que a solidão não
precisa ser triste: “Esse tio de soli-
dão quase sem palavras, passado
o estágio do susto, tinha impacto
bom, revigorante, apaziguador.
Aflorava aí muito forte a consci-
ência da minha condição real. Fra-
gilidade, transitoriedade, impon-
derabilidade não surgiam como
conceitos ou ameaças vagas, mas
como sensações”. Simultaneamen-
te a memória afetiva: mãe, pai,
irmã, “seu filho, minhas filhas,
minha mulher, os filhos dela e as
mulheres que amei e que perdi ou
deixei. E ainda outros. Naquelas
voltas sem rumo e paradas sem
motivo, os vivos e os mortos se fo-
ram revelando, cada um a seu tur-
no, nos grandes silêncios e espa-
ços abertos que a moto cortava
como se estivesse flutuando. Já
não era possível ignorá-los. De al-
guma forma, com todos conversei
em algum momento. Senti que era
a oportunidade de pedir perdão e
perdoar. Não precisava compreen-
der. Nem saber o motivo. Apenas
pedir perdão e perdoar”.

“A mão do deserto” é um li-
vro que surpreende, remexe nos-
sas lembranças, força uma reava-
liação de nossa jornada. Ainda que
não seja de moto. Vale a pena mer-
gulhar nele.

———
José Renato Nalini é Rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da Pós-graduação
da Uninove e Presiden-
te da Academia Paulista
de Letras – 2021-2022

Piracicaba escrita
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Edson Rontani Jr.

Foram comuns os
almanaques ex-
plorados comer-

cialmente em Piracica-
ba ao longo dos últimos
150 anos. Eram livros
bem acabados que tra-
ziam as curiosidades
corriqueiras daquilo
que se conhece por almanaque:
efemérides, censo populacional,
fotos, locais turísticos, negócios e
publicidades. Algo muito comum
com os almanaques anuais de far-
mácia, os quais traziam datas
para pesca, plantio e fases da lua.
Algo sem muito interesse hoje.

Mas, estas publicações deixa-
ram pegadas em Piracicaba. A his-
tória da cidade foi escrita por mui-
tas estas obras. Os almanaques
podem ter caído em desuso, mas
seus verbetes estão sempre em
voga nas mídias digitais. Não
muito distante foram publicados
livros que bebem nesta vertente
como “O Guia dos Curiosos” (Mar-
celo Duarte), “A Casa de Mãe Joa-
na” (Reinaldo Pimenta) ou o espe-
tacular “Como Fazíamos Sem...”
(Bárbara Soalheiro). Revistas de

renomadas editoras
também aproveitaram o
nicho, como “Mundo Es-
tranho”, “Galileu”, “Su-
per Interessante” e
“Aventuras na História”.

A história escrita
de Piracicaba está im-
pressa em almanaques
lançados por Roberto
Capri ou Mario de

Sampaio Ferraz, que na década
de 1910, publicaram catálogos cu-
riosos os quais mostraram como
nossa cidade vivia no século an-
terior, chegando a citar, como
exemplo, o retorno do padre Gal-
vão, em 3 de agosto de 1868, que
havia partido para a capital pau-
lista a fim de providenciar uma
dentadura... Futilidades? Sei,
não... Conhecimentos gerais são
primordiais em qualquer exame
escolar como o ENEM ou vesti-
bulares. São utilizados até em pro-
vas para concursos públicos.

Quem teve acesso a “Piraci-
caba e sua Escola Agricola”, de
Mario Ferraz, impresso em 1916
pela Typographia Rothschild,
fica maravilhado com as fotos
impressas em couchê de uma Pi-
racicaba hoje desconhecida, me-

nos urbanizada, mais arborizada
e mais curiosa. Nostalgia pura.

Outros exemplos recentes que
ajudam a compreender nosso
crescimento foi a coleção “Patri-
mônio Cultural de Piracicaba”,
com volumes sobre escolas e igre-
jas, lançada em 2012, pelo IPPLAP
(Instituto de Pesquisas e Planeja-
mento de Piracicaba). Cecílio Eli-
as Netto também deu – e muito !
– sua contribuição para propagar
os conhecimentos históricos de
Piracicaba em muitas de suas
obras. Assim, como João Umber-
to Nassif dedicou uma incansá-
vel luta para falar sobre os mora-
dores do bairro Paulista em seus
dois volumes “Paulistenses”, lan-
çados em 2013 pelo Instituto His-
tórico e Geográfico de Piracicaba.

A mais recente publicação,
embora lançada no final de 2020,
mas que pode ser considerado
como o melhor lançamento de 2021
foi “A Passagem da Cidade”, de
Francisco Ferreira. O autor já ha-

via nos brindado com “Noites de
Pira – O Sonho da Boemia”, em
2005, mostrando a efervescência
cultural e social da cidade nos anos
1960 e 1970, com grandes shows
(Johnny Mathis, uma das princi-
pais estrelas da CBS, se apresentou
no Clube Coronel Barbosa!), agre-
gados por fotos às quais nos delici-
am e nos tomam incansáveis mi-
nutos olhando cada detalhe delas.

Francisco Ferreira dedicou-
se com muito afinco para uma
obra que todo piracicabano me-
rece ter. É uma obra primordial
para os nostálgicos, para os que
não conhecem e devem/querem
conhecer nosso passado. Um li-
vro que ficará marcado para o
futuro. Repleto de fotos que mos-
tram um passado desconhecido
da maioria, na condição de não
termos tido contato pessoal com
o que em suas páginas são relata-
dos. Uma história que se escreve
de forma bem feita e que ficará
registrado para a eternidade.

———
Edson Rontani Júnior,
jornalista, vice-presi-
dente do IHGP, tesourei-
ro da Academia Piracica-
bana de Letras (APL)
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análise técnica, do uso
de vacinas no Brasil,
aprovou a vacinação
infantil em 16.12.21.

Após a aprovação,
já vimos até o Presi-
dente ameaçar revelar
nomes e dados pesso-
ais dos componentes
da Anvisa, para sofre-
rem linchamento mo-

ral por parte de seus seguidores.
Vimos o Presidente, sem base
técnica, questionar a eficácia de
vacinas. Ontem, 06.1.22, até a
questionar a idoneidade dos
membros da Anvisa, questionan-
do quais seriam seus interesses.

Vale ressaltar que, órgãos re-
guladores de países sérios (EUA,
Alemanha, Áustria, Bélgica, Cro-
ácia, Dinamarca, Espanha, Fin-
lândia, França, Itália, Portugal,
Reino Unido, Suécia, dentre) tam-
bém já aprovaram a vacinação.

Para tentar apoio para não
oferecer a vacina para crian-
ças, criou uma esdrúxula con-
sulta pública, que foi ampla-
mente criticada por especialis-
tas, tanto por ser inoportuna,
quanto pela falta de técnica.
Ainda, no mesmo sentido, para
tentar obter apoio para não
vacinar crianças, promoveu
audiência pública em 03.1.22.

Mas, ambas as tentativas
frustraram suas intenções, o
p o v o ,  n a  i m e n s a  m a i o r i a ,
quer vacinar seus filhos.

A audiência pública foi tão
inoportuna, que a Anvisa se re-
cusou a participar, pois sua aná-
lise foi baseada em critérios téc-
nicos e científicos, e aspectos po-
líticos tratados na audiência pú-
blica não tinham relevância.

Enfim, repetindo os funestos
atos que atrasaram o início da va-
cinação em adultos, o (des)governo
federal novamente atrasa o início
da vacinação em crianças. Nova-
mente mostra que não tem ne-
nhum apreço à vida humana.

Que venham as vacinas
para crianças com brevidade.
Quem ama vacina!

———
Max Pavanello, advogado,
vice-presidente do PDT de
Piracicaba e Conselhei-
ro Estadual da OABSP

Max Pavanello

Desde o início da
 pandemia da
Covid-19, as-

sistimos um festival de
trapalhadas do (des)go-
verno federal, que mos-
tram seu desprezo à vida.

O Presidente da
República protagoni-
zou uma série de atos e falas que
demonstram, no mínimo, falta
de empatia, e que são próprias de
um ser humano desprezível, que
não se importa com o próximo.

Tal comportamento não nos
surpreendeu, pois antes de assu-
mir a presidência já havia exalta-
do figuras nefastas da nossa his-
tória, como Brilhante Ustra, que
se notabilizou por ser um dos
principais agentes da ditadura mi-
litar, um notório torturador. Quem
exalta Ustra, despreza a vida!

Fomos um dos países com
maior número de mortes, já foram
cerca de 620 mil irmãos e irmãs
brasileiros que perderam a vida.
Uma grande parte das mortes
aconteceu no período que já havia
vacinas, mas o Presidente criou
inúmeros embaraços para a aqui-
sição de vacinas, chegou até a de-
sautorizar o ex-ministro Eduar-
do Pazuello, que havia anuncia-
do negociações para aquisição de
vacinas, em rede nacional.

O ex-ministro Eduardo Pa-
zuello, constrangido, chegou a di-
zer que um manda outro obede-
ce, e suspendeu as negociações.
Resultado, saímos atrás, perde-
mos tempo, e o Brasil foi dos últi-
mos países a iniciar a vacinação.

As trapalhadas não para-
ram por aí, o Plano Nacional
de Vacinação inicial era falho,
apresentava incongruências e
só foi aprimorado graças à atu-
ação firme do Supremo Tribu-
nal Federal – STF, que foi pro-
vocado em inúmeras ações.

Agora, quando finalmente sur-
ge a vacinação para crianças de
05 a 12 anos, novas trapalhadas.

A Covid-19 é a doença pre-
venível com vacina que mais
mata crianças no Brasil, só por
isso, o início imediato da vaci-
nação já deveria ser tratado
como prioridade. Mas, apesar
disso, assistimos o Presidente
e seu Ministro da Saúde cria-
rem todos os obstáculos possí-
veis para o início da vacinação.

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária – Anvisa, res-
ponsável pela aprovação, após
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Um governo sem
preocupação com a vida

Ao abrir os olhos, ali esta-
vam em nosso jardim,
 grande diversidade de

plantas e animais em amorosi-
dade pela Luz Divina. Nossos
amigos espirituais da Colônia
Manto da Luz brindavam as
novas instalações. Todo grupo
Socorrista em plena Luz e felici-
dade. Uma menina que aparen-
tava uns dez anos, cabelos rui-
vos e olhar expressivo, pediu li-
cença e permissão e disse. Ama-
do, cada dia vivido é um presen-
te visitado pela alegria, surpre-
endido pela felicidade, acompa-
nhado pelos Anjos e abençoado
por Deus. Estar encarnado, é fi-
car velho cedo demais e sábio
tarde demais. Ensine a humani-
dade a não jogar espinhos na
estrada, pois é descalço que re-
tornamos para a Casa do Pai.
Após estas belas palavras a me-
nina fez uma reverencia e foi se
juntar a outras crianças. Logo
mais, um Senhor se aproximou e
disse. Amado irmão, na vida en-
carnada, o tempo e as atitudes
nos dão sempre as respostas cer-
tas. Coração limpo é hospedagem
de bons sentimentos. As Leis de
Deus são perfeitas. Seja sempre
você mesmo, mas, não seja o
mesmo para sempre. Fiquei a re-
fletir e a observar a ligação de
nosso jardim com o mais além,
Mundos paralelos que se interli-
gam. E quando me dei por con-
ta, em nosso Lar terreno eu me
encontrava ainda emocionado.

Amados e queridos leitores.
Nenhuma força é maior do que
aquela que vem de Deus. Você
pode escolher entre ser a vítima
ou o herói da sua história. Tudo
tem jeito sim. É preciso Orar e
ter Fé em Deus. Vamos espalhar
flores por meio de pensamentos
e pétalas perfumadas através de
boas palavras. Apenas um raio
de Luz é o suficiente para ilumi-
nar gerações e elevar a Alma. Em
cada Um de nós está o maior
desafio. Aquilo que te pertence,
jamais, erra o caminho, de te
encontrar. Em um coração aon-
de mora a gratidão, habitará
sempre a felicidade. A maior per-
da da Vida é o que morre dentro

E é brincando que se
pode dizer de tudo,

inclusive as verdades
de nós enquanto vivemos. A Li-
ção mais completa para a Alma
é o Amor. Muitos encontros
são, na verdade, reencontros,
porque algumas Almas, se co-
nhecem há milênios. Ouça o seu
coração, nunca saberemos
quando será a última vez, por-
tanto, a despedida, já pode ter
acontecido. A energia não men-
te. As boas intenções, o amor e
a honestidade já são sentidas
antes de se materializar. Às ve-
zes, percebemos a importância
de um momento apenas quan-
do ela se torna uma lembran-
ça. A vida é para colorir. Quem
sabe o que planta, não tem medo
da colheita. O coração que deita
com Fé, levanta com esperança.
Quando sentir que o lugar não é
seu, voe. Permita-se que cada um
seja o que quiser ser, pois, a
vida nos ensina que, quem pisa
nos outros, tropeça na vida.

Vamos refletir mais um pou-
co. Desde que o mundo é mun-
do, a Vida nos ensina. Quando
os momentos difíceis chegarem,
você conhecerá quem está com
você. Nunca perca a sua essên-
cia, a vida é sobre o que você é e
nunca sobre o que acham de
você. E é brincando que se pode
dizer tudo, inclusive a verdade.
Para egos muito inflados, a vida
reserva grandes agulhas. Com
Deus na mente e no coração,
quem perde o telhado, ganha as
estrelas. Se a cruz que você car-
rega não te ensina a amar, en-
tão, não é a mesma de Cristo Je-
sus. Para alguns, tudo o que você
fizer jamais será o suficiente,
mas para outros, nada além de
você é necessário. Compreender
o que nos rodeia, é a melhor pre-
paração para compreender o que
há no mais Além. A vida é um
palco para a expressão Divina.
Enfim, só vai ficar conosco, até
o fim, aquele que, depois de nos-
sa utilidade, descobriu o nosso
Verdadeiro significado. Segui-
mos com gratidão eterna e to-
cando estrelas com as mãos. E
com a amada, querida e esti-
mada Alma gêmea, nossa eter-
na gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Pânico (I) – Sintomas

gênero masculino ou feminino,
e sim na forma como alguém
elaborou (bem ou mal) o luto do
relacionamento anterior.

Toda sua queixa é marcada
pela dicotomia homem x mulher,
onde faz parecer que o primeiro
(você, especificamente) tem mai-
or nobreza que o segundo (uma
suposta mulher). Ao desenvol-
ver sua queixa com esse parâ-
metro, sem mesmo perceber está
se colocando como parte dela. E
se você é parte do problema,
deve também se responsabilizar
como parte de sua solução.

Além disso, desconfio que
essa queixa se refira a algu-
ma tentativa recente. Consi-
dere também que muitas pes-
soas necessitam falar sobre
essas experiências, pois assim
fazendo atravessam mais ra-
pidamente pela questão. Cada
pessoa tem sua própria forma
de sentir, pensar e agir.

Descrita oficialmente em
1980, os estudos sobre
a síndrome do pânico se

fundamentam na neurobiolo-
gia e neurociência. Somam-se
a eles conhecimentos no âmbi-
to orgânico e medicamentoso
para tratamentos eficazes.

Sensação de morte iminen-
te, surgimento súbito de extre-
ma angústia, pensar estar en-
louquecendo são alguns dos
sintomas de uma crise de pâni-
co. Palpitações intensas, falta
de ar, tonturas, vertigens, se-
cura na boca, calafrios, formi-
gamentos pelo corpo também
são frequentes nos poucos mi-
nutos de sua duração. Passa-
da a crise a pessoa é tomada de
terrível insegurança, medo de
morrer e profunda tristeza.

Em 1984 foi criado um gru-
po de pesquisa na Unicamp e o

Já conheci mulheres
muito interessantes de mi-
nha faixa etária, mas a
maioria vive do passado.
Quase sempre têm uma
história de sofrimento
com outro homem e resol-
vem nos contar nos afas-
tando. Não tem nada pior
do que ouvir história de
outro homem. Muitas vezes
o cara apenas deixou de
amá-la e ela quer recupe-
rar tudo o que perdeu. Por-
que isso acontece? Homens
não falam mulheres sim.

Jonas, 40

Uma queixa não pode ser
universalizada como o fez no fi-
nal. Há homens que falam de
suas experiências passadas a
quem ele inicia um relaciona-
mento, assim como há mulhe-
res que preferem deixar isso no
passado. A questão não está no

INTERATIVO

Dr. Mário Eduardo Costa Perei-
ra ainda médico residente o in-
tegrava. Tive a grata oportuni-
dade de ter contato com seu tra-
balho e posso afirmar sua com-
petência profissional. Diferente-
mente dos psiquiatras de sua
época, adotou a psicanálise como
ferramenta cujo imperativo de
sua atuação é dar voz ao doente.
"Nossa abordagem do pânico
não é genética, nem neurobioló-
gica, e sim psicopatológica, no
sentido de escutarmos o pacien-
te para saber como ele vivencia o
transtorno e organiza sua vida,
e que tipo de consideração emo-
cional, afetiva ou conflitiva en-
contra-se em jogo no desenca-
deamento da crise", afirma.

Sua tese de doutorado pela
Universidade de Paris VII resultou
no livro “Pânico e Desamparo”.
Fonte: http://www.unicamp.br/

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

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

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

Use até 200 toques. Sigilo absoluto.

“Os pacientes histéricos sofrem principalmente
de reminiscências”. (Sigmund Freud)

CITAÇÃO!
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Dirceu Gonçalves

O Brasil fechou a balança co-
 mercial de 2021 com o su-
perávit de US$ 61,008 bi-

lhões As exportações somaram
US$ 280,394 bilhões, alta de 34%,
pela média diária, em relação ao
calendário anterior. Já as impor-
tações ficaram em US$ 219,386
bilhões, aumento de 38,2% na
mesma base de comparação. As-
sim, a corrente de comércio, que
soma exportações e importações,
alcançou US$ 499,780 bilhões,
uma elevação de 35,8%. No ano
de 2021, as vendas para China,
Hong Kong e Macau avançaram
28%. Para os Estados Unidos,
aumentaram 44,9% e, para a
União Européia, 32,1%. Para
2022, a Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério da Econo-
mia (Secex) estima que a nossa ba-
lança comercial deva registrar su-
perávit  de US$ 79,4 bilhões. Se
confirmado, o saldo representará
alta de 30,1% em relação a 2021.

O número apurado em 2021
é 8.9% superior ao recorde das
sobres entre exportação e impor-
tação, o corrido em 2017 mas,
apesar de bom, ficou abaixo da
previsão do governo, que era ter-
minar o ano  contabiloizando so-
bras de US$ 70,9 bilhões. O cer-
to é que, mesmo sob os efeitos da
pandemia – que já matou 620 mil
brasileiros e impediu o trabalho
e a produção em razão de qua-
rentenas, lockdowns e outras
medidas restritivas, a economia
demonstra vitalidade. Muito di-

ferente do que insistem em afir-
mar os ditos especialistas, que
pintam o quadro como se fosse
de aproximação da catástrofe.

Observe-se que, apesar das
restrições e até da quebra de mui-
tos negócios – especialmente os
pequenos – inviabilizados pelas
medidas sanitárias -  a economia
vai bem no geral. O agronegócio é
o grande garantidor, mas na ci-
dade também se verificam muitos
lançamentos imobiliários (que ja-
mais ocorreriam numa situação de
crise aguda), o mercado de auto-
móveis está aquecido, tanto que na
falta dos novos cujas montadoras
não conseguem finalizar por falta
de componentes eletrônicos, os se-
minovos valorizaram-se e chegam
a custar mais do que o preço do
mesmo modelo zero quilômetro.

Com todo respeito aos mon-
tadores de cenários – boa parte
deles com passagens pelos gover-
nos das últimas décadas -  não
dá para acreditar que esse seja
um país inviabilizado pela crise.
O que, com certeza, ocorre é o
desníveis de produção e a exis-
tência de setores  problemáticos,
o que é comum em toda econo-
mia. Em vez da sinistrose e das
previsões de que poderá faltar
comida no próximo ano, o mais
adequado seria todos os cida-
dãos categorizados dando sua
contribuição para a solução dos
problemas e das desigualdades.

Sem entrar no mérito das
discussões e até na razão ou fal-
ta dela aos que participam da po-
larização, somos levados a regis-

trar que em vez de atuar positi-
vamente em busca de soluções, a
preferência tem sido pelo contra-
ditório e identificação de defei-
tos de uns contra os outros. Pa-
rece que ninguém acredita na
possibilidade de o Brasil seguir
em frente a não ser que ele pró-
prio ou o seu grupo esteja no go-
verno. Isso é um engano absolu-
to. Em vez da bestial luta pelo
poder – e para atrapalhar aque-
les que já o conseguiram – o bom
seria que todos os setores esti-
vessem francamente empenha-
dos em buscar a correçãso das
dificuldades. E que a polarização
se desse em torno do encontro da
melhor solução a cada demanda
e não do melhor argumento para
atrapalhar a vida do adversário.

Pensem todos os senhores e
senhoras detentores de parcelas da
inteligência nacional. O país só
conseguirá atingir o sonhado gran-
de destino através da concórdia e
da colaboração. É evidente que os
segmentos têm direito a manter e
defender seus ideais, mas não de
aplicá-los para impedir que os go-
vernos executem as tarefas que os
levaram a ser eleitos. É inevitável

que o debate se acalore durante as
campanhas eleitorais, que consti-
tuem o momento de cada um di-
zer o que pensa e com isso con-
quistar votos. Mas, passada a elei-
ção, quem não pode ajudar não
deve atrapalhar. O presidente, go-
vernadores e prefeitos precisam
de espaço e até voto de confiança
para cumprirem com suas obri-
gações. Quem não se elegeu ou,
por alguma razão, é de oposição
(o que é legítimo numademocra-
cia) não pode atravessar-se  no
caminho do eleito. O melhor é
acompanhar, se possível até aju-
dar e, nas próximas eleições, apre-
sentar proposta melhor e com isso
tentar obter a maioria dos votos.

Os números de produção
não mentem. Não dá para ver o
Brasil na desvantagem genérica
que se insiste em difundir nacio-
nal e internacionalmente. O que
pode atrapalhar é a propaganda
negativa que setores insatisfei-
tos realizam. O grande desafio
do momento é convencer as in-
teligências nacionais de que, ape-
sar dos problemas, somos um
país viável e que, com a ajuda de
todos, acima de ideologia, parti-
do e interesses de grupo, a vida
se tornará mais fácil e satisfató-
ria para todos os brasileiros...

———
Tenente Dirceu Cardo-
so Gonçalves, dirigen-
te da Aspomil (Associ-
ação de Assistência So-
cial dos Policiais Mili-
tares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br

Arquivo

Formatura do Colégio Dom
Bosco ocorrida na Catedral de
Santo Antonio, Piracicaba,
1955, mostrando a família de
Carlos Alberto Silva, que resi-
diu na cidade na década de
1950. Ele era filho do tenente
Sobrinho, comandante do
Tiro de Guerra local. Carlos
comenta: "logo após a cerimô-
nia da missa em comemora-
ção à minha formatura do Cur-

DÉCADA DE 50
so Ginasial no Colégio Sale-
siano Dom Bosco, aparecem
nos fundos da foto: meu tio
Alfredo, meu irmão Hélio e
meu irmão Aluisio. Minha tia
Irene e madrinha, eu e minha
mãe Rosa. Na parte de baixo:
minha irmã Lúcia". Veja mais
no Instagram em Antiga Pira-
cicaba e no Facebook A Foto
e a História – Piracicaba Anti-
ga (Edson Rontani Júnior)
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Serra do Itaqueri é
a terra do jaracatiá
Região da Serra do Itaqueri é hoje a terra do jaracatiá,
fruta pouco conhecida e que compõe pratos deliciosos

CHARGE

Comer é bom e todos nós sa-
bemos disso. Comer algo diferen-
ciado acaba sendo melhor ainda.
E quando a comida é boa, encon-
tramos todos os espaços disponí-
veis no estômago para degustar ao
máximo, não se importando com
as consequências. Mas, para que
falar de consequências né? Aqui
nós vamos focar em uma fruta
peculiar, que apesar de encontrar
seu habitat pelo Brasil todo em
meio a Mata Atlântica, hoje está
mais presente na região de São
Pedro. Estamos falando do jara-
catiá, que hoje rende até barbe-
cue para acompanhar costelinha
servida na Serra do Itaqueri.

O jaracatiá por fora se parece
com mamão papaia e, por dentro,
com um maracujá: a polpa é ama-
rela e viscosa e tem muitas semen-
tes. O sabor, bom, esse só experi-
mentando mesmo. Porém, é pre-
ciso fazer um alerta. Não se come
o jaracatiá in natura porque o “lei-
te” da fruta queima as mãos, a
boca e os lábios. Ela é agressiva,
parece até que algo divino quer nos
impedir de comer, mas quem en-
frenta esta adversidade e come,
garante que é muito saborosa.

Toda essa complexidade tal-
vez renderia um quadro por parte
do pintor italiano Caravaggio ou,
quem sabe, a fruta poderia figu-
rar no chapéu da Carmen Miran-
da. A realidade é que o jaracatiá,
tão presente em São Pedro, ga-
nhou seu próprio festival na cida-
de, que apresenta diversas recei-
tas que levam a fruta como base
ou complemento. O preparo mais
conhecido com o jaracatiá é o doce,
que não é algo fácil de ser feito. O
processo envolve lavar a polpa da
fruta para retirar o “leite”, aferven-
tá-la e, depois, adicionar o açú-
car e levar ao fogo novamente.

As compotas de doce de jara-
catiá eram produzidas largamen-

te pelas doceiras da região, mas
esta tradição foi desaparecendo,
acompanhando o envelhecimento
da população e das cozinheiras
mais antigas. Por isso, o surgimen-
to do festival, criado para revitali-
zar a tradição. Utilizando como
base o doce do jaracatiá, a propri-
etária do restaurante Oficina do
Churrasco, Juliana Saia, criou o
molho barbecue de jaracatiá.

O produto foi um desafio da
Prefeitura de São Pedro para ou-
tro festival, o Festival Gastronô-
mico da Serra do Itaqueri, e aca-
bou se tornando um dos pratos
principais do estabelecimento. “A
prefeitura pediu pra gente fazer
um prato salgado com o jaraca-
tiá, aí criamos o molho. Para dei-
xar o doce jaracatiá do jeito cer-
to, demora cinco dias. Só depois
que produzimos o molho barbe-
cue”, conta Juliana. O molho bar-
becue de jaracatiá acompanha a
costelinha, também produzida
pela Oficina do Churrasco e que
também exige um longo tempo de
preparo - são 48 horas para dei-
xar a costela pronta. Os dois são
vendidos juntos para diversos lo-
cais da região e para quem enco-
mendar. O empreendimento da
Juliana é a primeira churrasca-
ria delivery da Serra do Itaqueri.

Além do molho barbecue, o
Festival do Jaracatiá já teve
muitas novidades envolvendo a
fruta, inclusive pizza. Além dis-
so, os produtos produzidos com
o jaracatiá podem ser encontra-
dos em diversos estabelecimen-
tos pela cidade. Com essa diver-
sidade gastronômica, o pecado
da gula com certeza será perdo-
ado, é só visitar o Parque do Cris-
to depois. Se conseguir andar.

Festivais -A região da Serra
do Itaqueri tem uma movimenta-
ção gastronômica muito forte,
mas a pandemia afetou direta-

mente este setor, provocando a
paralização total dos festivais em
2020 e 2021. Em São Pedro, o Fes-
tival do Jaracatiá costumava acon-
tecer na época do aniversário da
cidade. A prefeitura do município
ainda não tem data definida para
a realização da próxima edição. Já

o Festival Gastronômico da Serra
do Itaqueri chegou a acontecer até
duas vezes por ano e passou pelas
cidades de Águas de São Pedro,
Torrinha, Analândia e Piracicaba.
A expectativa dos organizadores e
participantes dos festivais é de que
eles sejam retomados em 2022.

Fotos: Divulgação

Em São Pedro, o Festival do Jaracatiá costumava
acontecer em fevereiro, no aniversário da cidade
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Fussp recebe alimentos
e fraldas geriátricas

Sergio Regonha e Natália Totti Tavares da Caterpillar Brasil doaram
alimentos para o Fussp; Tatiane Stella recebeu os donativos

Divulgação

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio do Fundo Social de Soli-
dariedade de Piracicaba (Fussp),
recebeu quinta (6) da empresa Ca-
terpillar Brasil, alimentos e fraldas
geriátricas. Foram doadas três to-
neladas de alimentos e 12 mil fral-
das geriátricas. A doação será su-
ficiente para compor as cestas bá-
sicas de 128 famílias em vulnera-
bilidade social e 133 pacientes que
utilizam fraldas. Atualmente, a ci-
dade atende cerca de 900 famílias/
mês para recebimento de cestas
básicas e 400 pessoas para fraldas.

Andréa Almeida, presiden-
te do Fussp, concorda que as
doações estão ajudando a man-
ter a estrutura básica das fa-
mílias neste momento de pan-
demia. “Em 2021, fizemos cer-
ca de 100 campanhas e arreca-
damos 312 toneladas de alimen-
tos. E, em 2022, esperamos supe-
rar estes números com o suporte
das empresas e cidadãos, que
sempre se solidarizam conosco a
fim de que possamos atender a
todos que demandam alimen-
tos e fraldas”, explica Andréa.

A cesta básica padrão do Ban-
co de Alimentos contém 23,5kg,
sendo 1 pacote de açúcar, 2 paco-

tes de arroz, 2 pacotes de biscoito
doce, 1 pacote de café, 1 pacote de
farinha de milho (ou rosca), 1 pa-
cote de farinha de trigo, 1 pacote
de fubá, 3 pacotes de feijão extra,
2 litros de leite longa vida, 3 paco-
tes de macarrão, 2 pacotes de mo-
lho de tomate, 1 óleo de soja, 1 pa-
cote de sal, 2 latas de sardinha em
conserva, 1 lata de ervilha em con-
serva e 1 lata de milho verde.

RECEBIMENTO – Tem di-
reito às cestas básicas famílias em
situação de vulnerabilidade soci-
al, encaminhadas pela Secretaria
Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (Smads), por
meio dos CRAS (Centro de Refe-
rência de Assistência Social). Não
há necessidade que a família já seja
atendida pelos serviços da assis-
tência social do município. Ao en-
trar em contato com uma das seis
unidades CRAS, divididas por re-
giões da cidade, a família tem os
dados cadastrados ou atualizados.
A avaliação técnica identifica as
questões de vulnerabilidade soci-
al, entre elas, as necessidades re-
lacionadas à vulnerabilidade ali-
mentar. A lista dos CRAS pode ser
acessada no site:http://smads.
piracicaba.sp.gov.br/protecao-basica/

SSSSSEDEMAEDEMAEDEMAEDEMAEDEMA

Concurso vai escolher logotipo do setor de Bem-estar Animal
A Secretaria Municipal de

Defesa do Meio Ambiente (Sede-
ma) promove concurso de criação
do logotipo para o Departamento
de Bem-estar Animal. O concurso
teve início na quarta-feira (5), e
será encerrado no próximo dia 30.

Para participar, é necessário
ser artista, designer gráfico, dia-
gramador ou profissional ligado à
área de propaganda e marketing e
ser seguidor do Instagram da Se-
dema - @sedemapira. O logo deve
estar no formato padrão para lo-
gomarcas, PNG e deve ser enviado
por meio do Instagram da Sedema.

O logo vencedor será escolhi-
do pelos seguidores do Insta-
gram da Sedema, com votação
nos stories: quem tiver mais vo-

tos, vence. O resultado será divul-
gado nas redes sociais da Sedema.

O vencedor do concurso terá
destaque nos meios de comunica-
ção da Prefeitura e o logotipo será
utilizado nos materiais impressos e
digitais do Departamento de Bem-
Estar Animal. O primeiro colocado
ganhará, ainda, um prêmio, que
será revelado até o dia 15/01.

O Departamento de Bem-Es-
tar Animal está ligado diretamen-
te à Sedema, que trabalha em con-
junto com o Disk Animais, que
atende os seguintes animais, ca-
valos, ruminantes, bovinos, ovi-
nos e caprinos, além dos caníde-
os e felinos, e a Divisão de Controle
e Fiscalização do Setor de Zoono-
ses, da Secretaria Municipal de Saú-

de. Seu objetivo é garantir a defe-
sa e a proteção dos animais. Além
disso, oferece atendimento às ne-
cessidades básicas e medidas de
saúde dos animais domésticos.

O Departamento de Bem-Es-
tar Animal tem como metas, de-
senvolver e formular projetos e
ações que atendam as necessida-
des e proteção da integridade e
saúde dos animais, solucionan-
do demandas de interesse da po-
pulação por meio de ações inte-
gradas às secretarias munici-
pais, fiscalizando maus-tratos a
animais de pequeno, médio e
grande porte. E, implementa
medidas de estadia, liberação,
leilão ou adoção, saúde e medi-
das preventivas para imunizar e

vacinar os animais, bem como
promover o controle populacional.

Além disso, o Departamen-
to planeja e executa campanhas
educativas para posse responsá-
vel, castração e quaisquer outras
melhorias à qualidade de vida
dos animais, realizando atendi-
mentos veterinários e tratamen-
tos de animais enfermos.

SERVIÇO
Concurso para criação do lo-
got ipo do Departamento
Bem-Estar Animal. Envio
dos trabalhos até 30/01.
Para participar, é preciso ser
seguidor do @sedemapira.
Esclarecimento de dúvidas
pelo Instagram: @sedemapira
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Moradores reclamam de
precariedade viária no
bairro Vivenda Bela Vista

Anilton Rissato (Patriota), em visita ao bairro, colheu demandas
dos moradores do local, que reclamam de buracos nas ruas

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) visitou nesta quinta-feira
(6) o bairro Vivenda Bela Vista
para verificar a situação das ruas
do local. Segundo os moradores,
que pedem providências, as ruas
estão com muitos buracos, o que
dificulta a circulação de veícu-
los e pode provocar acidentes.

O parlamentar foi até o lo-
cal e constatou a dificuldade en-
contrada pelos motoristas para
se locomoverem. Rissato tam-

Assessoria Parlamentar

bém disse que pedirá providên-
cias à secretária responsável.

“Esse contato direto com a
população é muito importante.
Toda vez que recebemos o pedido
de alguém, faço questão de visitar
para ver a demanda de cada bair-
ro e transmitir essas informações
para a secretaria responsável.
Acredito que desta forma vamos
transformar nossa cidade e me-
lhorar a qualidade de vida de to-
dos os piracicabanos”, afirmou.
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Câmara não comercializa
nem indica materiais ou
cursos para concurso
Esclarecimento é necessário diante de relatos de que pessoas e
empresas estão ofertando esse conteúdo em nome da Casa de Leis

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba reforça que não comer-
cializa nem faz indicação de ma-
teriais ou cursos preparatórios
para o concurso público 1/2022,
que visa preencher sete vagas
para o cargo de assistente de re-
lações públicas e cerimonial. O
esclarecimento é necessário dian-
te de relatos de que pessoas e em-
presas estão ofertando esse con-
teúdo em nome da Casa de Leis.

A Comissão do Concurso Pú-
blico, formada por três servidores
efetivos e instituída pelo Ato da
Presidência 18/2021, informa que
"a Câmara não faz indicações ou
recomendações de nenhuma bibli-
ografia, apostila, curso, site ou
quaisquer materiais para estudo".

"A partir dos conteúdos
programáticos devidamente pre-
vistos no anexo II do edital, cada
candidato tem autonomia para
planejar e efetivar seus estudos
da maneira que desejar, lançan-
do mão dos materiais que julgar
mais adequados", afirma a co-
missão presidida pela procura-
dora legislativa Patrícia Midori
Kimura e que tem como mem-
bros os agentes administrativos
Aline Ribeiro e Renato Rafael.

Informações como datas e
conteúdo programático das pro-
vas estão no edital de abertura,
publicado na edição de 3 de ja-
neiro do Diário Oficial do Mu-
nicípio e acessível pelo site
www.vunesp.com.br/CPRC1901,
onde outros documentos relativos
ao concurso público são divulga-
dos pela Vunesp (Fundação para
o Vestibular da Universidade Es-
tadual Paulista), instituição res-
ponsável pela organização, apli-
cação e avaliação das provas.

O esclarecimento de dúvidas
sobre o certame deve ser feito ex-
clusivamente com a Vunesp pelo
telefone (11) 3874-6300, de segun-
da a sábado, das 8h às 18h, e pelo
link "Fale Conosco", no site
vunesp.com.br. Em colaboração, a

PERGUNTAS FREQUENTES
P.: Qual é a banca responsável pela realização do concurso?
R.: A responsável pela realização do concurso público para provi-

mento de vagas do cargo de Assistente de Relações Públicas e Cerimo-
nial é a Fundação VUNESP.

P.: Onde pode ser realizada a inscrição para o concurso?
R.: As inscrições para o cargo de Assistente de Relações Públicas

e Cerimonial devem ser efetuadas exclusivamente no site da responsá-
vel pela realização do Concurso Público, a Fundação VUNESP, no se-
guinte endereço: https://www.vunesp.com.br/CPRC1901.

P.: Quando serão abertas as inscrições?
R.: Conforme dispõe o Edital de Abertura, as inscrições do concur-

so para o cargo de Assistente de Relações Públicas e Cerimonial serão
abertas no período de 12 de janeiro a 21 de fevereiro de 2022.

P.: Quantas vagas serão preenchidas?
R.: Será preenchido um total de 07 (sete) vagas para o cargo de

Assistente de Relações Públicas e Cerimonial, das quais 01 (uma) é
reservada para os candidatos negros que se autodeclararem afrodes-
cendentes, de acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº 8.546/2016.

P.: Quando serão realizadas as provas?
R.: De acordo com o que prevê o Edital de Abertura das Inscrições

(EAI), a data provável para a realização das provas é 03 de abril de 2022.

P.: Quais tipos de provas serão aplicadas?
R.: Conforme dispõe o Edital de Abertura das Inscrições (EAI), será

aplicada uma prova objetiva e de redação.

P.: Qual é o regime jurídico aplicável ao cargo de Assisten-
te de Relações Públicas e Cerimonial?

R.: O regime jurídico a que se submeterá o titular do cargo de
Assistente de Relações Públicas e Cerimonial é o estatutário, regido
pela Lei Municipal nº 1.972/1972 (Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Piracicaba).

P.: Qual escolaridade é exigida para concorrer ao cargo?
R.: Para o cargo de Assistente de Relações Públicas e Cerimonial é

exigido o nível fundamental completo.

P.: Qual é o salário do cargo de Assistente de Relações
Públicas e Cerimonial?

R.: Os vencimentos do cargo de Assistente de Relações Públicas e
Cerimonial, para uma jornada de 40h semanais, são de R$ 4.105,87
(mês de referência: dezembro/2020).

P.: Além dos vencimentos, quem for aprovado no concur-
so tem direito a algum benefício?

R.: Sim. São concedidos, atualmente, os seguintes benefícios: ces-
ta-básica, vale-refeição e vale-transporte. O regramento para conces-
são, inclusive no que tange à participação do servidor no custeio do
benefício, pode ser consultado na legislação pertinente, de acordo com
o que segue:

I) Cesta-básica mensal no valor de R$ 421,35, conforme dispõe a
Resolução nº 10/1999;

II) Vale-refeição mensal no valor de R$ 484,00, de acordo com o
que dispõe a Resolução nº 06/2020;

III) Vale-transporte mensal, conforme dispõe a Lei Federal nº 7.418/
1986.

P.: Há algum canal para atendimento de dúvidas?
R.: Sim. As dúvidas em relação ao concurso podem ser sanadas

por meio do Disque Vunesp, no telefone (11) 3874-6300, de segunda-
feira a sábado, em dias úteis, das 8 às 18 horas. Demais questionamen-
tos também podem ser encaminhados diretamente para a Câmara Muni-
cipal de Piracicaba, por meio deste link.

Câmara disponibiliza uma página
em seu site (www.camara
piracicaba.sp.gov.br/concurso-
55526) com as informações do con-
curso público e um formulário
para dúvidas relativas à carreira.

O cargo de assistente de re-
lações públicas e cerimonial tem
vencimento de R$ 4.105,87, jor-
nada de 40 horas semanais e be-
nefícios de cesta básica (criado
pela resolução 10/1999, no valor
mensal de R$ 421,35), vale-refei-
ção (instituído pela resolução 6/
2020, no valor mensal de R$ 484)
e vale-transporte mensal (confor-
me a lei federal 7.418/1986).

O período de inscrições
para o concurso público vai das
10h de 12 de janeiro às 23h59
de 21 de fevereiro. A taxa é de
R$ 57 e deve ser paga até 22 de
fevereiro. Das sete vagas em dis-
puta, seis integram a lista ampla
e uma é reservada aos candida-
tos que, na ficha de inscrição,
se declararem afrodescenden-
tes —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 a serem
informados pela Vunesp. Elas se-
rão compostas de 40 questões
de múltipla escolha —sendo 25
de conhecimentos gerais (10 de
língua portuguesa, 10 de mate-
mática e 5 de legislação) e 15 de
conhecimentos específicos— e
redação em língua portuguesa.

O gabarito da prova objeti-
va e o caderno de questões esta-
rão no site da Vunesp em 4 de
abril. As notas da prova objeti-
va serão divulgadas em 29 de
abril e as da redação em 13 de
maio. A classificação final sairá
em 3 de junho. O concurso públi-
co terá prazo de validade de dois
anos, contado da data de sua ho-
mologação, podendo ser prorroga-
do, a critério da Câmara, uma
única vez e por igual período.
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'King's Men: A Origem" e "Sing 2" estreiam no cinema
A aventura de comédia e

espionagem  "King's Men: A
Origem", terceiro filme da fran-
quia "Kingsman", que mostra-
rá  o começo da primeira orga-
nização secreta de espionagem,
e a aclamada animação musi-
cal "Sing 2", sequência do lon-
ga de grande sucesso de 2016,
são as duas  primeiras estreias
de 2022 nas telonas da cidade.

KING´S MAN: A ORI-
GEM - Este novo e terceiro filme
da franquia de comédia e espiona-
gem "Kingsman" dá uma volta ao
passado para mostrar como nas-
ceu a fictícia organização secreta
de espionagem durante a Primei-
ra Guerra Mundial. A trama é
ambientada muito antes dos even-
tos do primeiro filme, de 2014, tra-
zendo figuras históricas como o
místico russo Grigori Rasputin, o
imperador russo Czar Nicolu II, o
arquiduque Francisco Ferdinan-
do da Áustria e até a  dançarina
exótica Mata Hari. Quando um
grupo formado pelos piores tira-
nos e criminosos mais cruéis de
todos os tempos causar uma guer-
ra capaz de matar milhões de ino-
centes, um corajoso homem, Or-
lando Oxford, também conhecido
como o Duque de Oxford, precisa
correr contra o tempo para detê-
los e salvar o futuro da humani-
dade. Os acontecimentos levarão
à criação da organização secreta,
em uma trama de muita ação. O
filme é baseado na história em
quadrinhos "The Secret Service",
criada em 2012 por  Dave  Gib-

bons e Mark Millar. O ótimo Ral-
ph Fiennes é o protagonista da tra-
ma, como Duque de Oxford. O fil-
me é dirigido por Matthew Vau-
ghn, o mesmo dos dois primeiros
episódios da franquia, "Kings-
man: Serviço Secreto" (2014) e
"Kingsman: O Círculo Dourado"
(2017), que arrecadaram mais de
US $800 milhões mundialmente.
Apesar do sucesso da franquia, a
crítica especializada torceu o na-
riz para este terceiro capítulo.
Como o crítico Cesar Soto, do G1,
que considerou o filme ruim e
sem a graça, a ironia e o charme
dos dois bons filmes anteriores.
Disse mais: "É uma produção
que não sabe bem o que quer ser,
que mistura diferentes gêneros
sem êxito em nenhum deles, e
que nem o grande Ralph Fiennes
consegue salvar". Mas vendo o
trailer, ação é o que não vai faltar.

"SING 2" - Chega aos cine-
mas esta aguardada sequência da
icônica animação musical "Sing -
Quem Canta Seus Males Espan-
ta", que em 2016 encantou crian-
ças e adultos e arrecadou US
$634,2 milhões mundialmente.
Nesta sequência, o coala empre-
sário Buster Moon e seu elenco
de estrelas se preparam para lan-
çar sua performance de palco
mais deslumbrante até então na
radiante capital mundial do en-
tretenimento. Há apenas um obs-
táculo: eles primeiro precisam
convencer o astro do rock mais
recluso do mundo, Clay Calloway,
a se juntar a eles. Escrito e dirigi-

Animação musical Sing 2 promete encantar crianças e adultos
com seus bichinhos cantores e belíssimas canções pop-rock

Fotos: Divulgação
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Vereadores analisam aumento
de casos de gripe e Covid

Reunião aconteceu na terça-feira (4), na sede da secretaria de Saúde

FOTO: Os vereadores Acácio
Godoy (PP), vice-presidente da
Câmara Municipal de Piracicaba,
e o vereador Thiago Ribeiro (PSC),
participaram nesta terça-feira (4)
de uma reunião com secretário
municipal de Saúde, Filemon Sil-
vano, para debaterem questões re-
lacionadas ao novo surto de gri-
pe e à nova cepa da Covid-19.

Conforme constataram os
parlamentares, os novos casos
de gripe e Covid representam
grande desafio para o sistema

Assessoria Parlamentar

de atendimento, como por exem-
plo para a contratação de médi-
cos e profissionais especializados.

Durante a reunião, os parla-
mentares também falaram sobre a
manutenção das unidades de saú-
des, das UPAs (Unidades de Pron-
to Atendimento) e também do Cen-
tro de Especialidades de Piracicaba.

Por fim, Acácio e Thiago se
colocaram à disposição do secre-
tário para que, juntos, possam
achar a melhor forma de ajudar o
sistema de saúde de Piracicaba.

do pelo mesmo Garth Jennings do
longa original, a produção traz em
sua versão dublada vozes de ar-
tistas como  Any Gabrielly, Fiuk,
Fábio Jr., Lexa, Paulo Ricardo,
Sandy, Wanessa Camargo, entre

outros. Assim como o primeiro
filme, este também promete agra-
dar as crianças com seus diver-
tidos bichinhos cantando e
dançando e os adultos com suas
belíssimas canções pop/rock.

Ralph Fiennes protagoniza o terceiro filme da franquia Kingsman,
que mostrará o início da organização secreta de espionagem

RRRRREGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃOEGIÃO M M M M METRETRETRETRETROPOLITOPOLITOPOLITOPOLITOPOLITANAANAANAANAANA

Plano de desenvolvimento já
recebe propostas da população

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional convida os cida-
dãos da Região Metropolitana de
Piracicaba (RMP) para as audiên-
cias públicas que vão debater e re-
ceber propostas para a construção
do Plano de Desenvolvimento Ur-
bano Integrado (PDUI) da região.
A consulta pública acontece nos
formatos presencial e on-line nos
dias 11 de janeiro em Limeira, 13
de janeiro em Piracicaba e 19 em
Rio Claro, sempre às 14 horas.

Desde o último dia 15 de de-
zembro, a plataforma digital do
Plano de Desenvolvimento Urba-
no Integrado (PDUI) da Região
Metropolitana de Piracicaba está
aberta para recebimento de pro-
postas do poder público e da soci-
edade civil na página https://
rmp.pdui.sp.gov.br. Todo cidadão
da região poderá acessar a plata-
forma e fazer uma proposta. Basta
preencher um formulário curto,
com nome, cidade e e-mail de con-
tato, escolher o tema de interesse
entre as quatro temáticas disponí-
veis (planejamento territorial e uso
do solo; meio ambiente, saneamen-
to e recursos hídricos; desenvolvi-
mento econômico e atendimento
social; e transporte e sistema viá-
rio) e enviar uma contribuição.

“Avançar olhando para o fu-
turo é o que deseja o Governo do
Estado com a realização dos
PDUIs, iniciativa que integra o
processo de regionalização que vive
hoje o Estado de São Paulo”, res-
salta o Secretário de Desenvolvi-
mento Regional Marco Vinholi.

Também podem ser consulta-
dos na plataforma digital todos os
documentos produzidos sobre a re-
gião. No Caderno de Insumos para
Estimular o Debate, estão resumi-
dos os principais temas a serem abor-
dados durante a consulta pública.

A realização dos PDUIs para
todas as regiões do Estado conta
com apoio técnico e logístico da
Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe) e é um desdo-
bramento do Projeto de Regionali-
zação do Estado de São Paulo - res-
paldado por estudo feito em parce-
ria com a Fundação Sistema Esta-
dual de Análise de Dados (Seade).

Nos últimos cinco meses fo-
ram propostos cinco PDUIs de
unidades regionais por equipes téc-
nicas da Fipe - com participação
dos poderes públicos estadual e
municipais e de representantes da
sociedade civil -, em cumprimento
às exigências do Estatuto da Me-
trópole. A partir de janeiro próxi-
mo, uma versão preliminar do ma-

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
11 DE JANEIRO EM LIMEIRA: Teatro Nair Bello – Rua João
Kühl Filho, s/nº - Vila São João – (entrada pela Portaria D
do Parque da Cidade)

13 DE JANEIRO EM PIRACICABA: Secretaria Municipal de
Educação de Piracicaba – Anfiteatro (rua Cristiano Cleo-
path, 1902 - Alemães)

19 DE JANEIRO EM RIO CLARO: Câmara Municipal de Rio
Claro - Rua 3, nº 945 - Centro

crozoneamento regional e suas di-
retrizes será levada a consulta pú-
blica para que a sociedade possa
opinar e acrescentar contribuições.

“A participação da população
e dos empresários da Região Me-
tropolitana de Piracicaba nas au-
diências públicas que serão reali-
zadas em Limeira, Piracicaba e Rio
claro é fundamental para que o
PDUI produza os resultados de-
sejados pela sociedade regional”,
considera o Coordenador de Pro-
jetos de Desenvolvimento Regio-
nal Jesse James Latance, da Se-
cretaria de Desenvolvimento Re-
gional do Estado de São Paulo.

As sugestões do poder públi-
co e da sociedade civil serão divul-
gadas gradativamente nas plata-
formas. Essas proposições vão
embasar a proposta final do Pla-
no, que acompanha o Projeto de
Lei (PL) que será enviado à As-
sembleia Legislativa. As propostas
podem ser enviadas desde já até
sete dias úteis após as audiências.

CONSULTA PÚBLICA -
Durante a audiência pública se-
rão apresentados os principais
resultados dos levantamentos
e análises dos dados sobre a re-
gião - realizados por equipes
técnicas multidisciplinares.

Os documentos com esses re-
sultados – chamados de panora-
ma regional e diagnóstico – já es-
tão disponíveis para consulta na
plataforma digital da Região Me-
tropolitana de Piracicaba. Eles tra-
çam um amplo retrato da realida-
de regional, detalhando o que está
bom e o que precisa melhorar.
Outro documento importante é a
proposta preliminar de macrozo-
neamento regional, que dá as di-
retrizes de ordenamento territori-
al, oferecendo as bases para a ar-
ticulação entre os municípios.

PDUI - O Plano de Desen-
volvimento Urbano Integrado
(PDUI) é um instrumento legal de
planejamento e gestão metropoli-
tana e regional, definido em 2015
pelo Estatuto da Metrópole (Lei
Federal 13.089). Ele estabelece as
diretrizes e aponta os meios neces-
sários para orientar ações gover-
namentais e da iniciativa priva-
da em Regiões Metropolitanas
(RMs) e Aglomerações Urbanas
(AUs), no que se refere às fun-
ções públicas de interesse comum.

SERVIÇO
Envio de propostas pela Pla-
taforma Digital da Região
Metropolitana de Piracicaba.
https://rmp.pdui.sp.gov.br.
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Carro 0 km e outros 39 prêmios são sorteados
Evento ocorreu ontem (6) e foi transmitido virtualmente pelas redes sociais da entidade; uma brincadeira que se tornou realização de um sonho

Comunicação Acipi

Uma brincadeira que se tor-
nou a realização de um sonho. No
final do ano passado, o vendedor
Aldo Domingos Piccinin foi até a
Atual Ótica para trocar os óculos
e passar o Réveillon com um novo.
Ao sair da loja, a dona da empresa
lhe entregou seladinhas para par-
ticipar da promoção de Natal
Acipi Presente de 2021 e disse “o
carro será seu”. O que ele não
imaginaria é que, realmente, co-
meçaria o ano não só com os ócu-
los renovados, mas, também,
com um carro zero quilômetro.

O sortudo recebeu a notícia
ontem (6) à noite, durante sor-
teio da Acipi (Associação Comer-
cial e Industrial de Piracicaba),
transmitido ao vivo pelo Face-
book e YouTube da entidade. Na
oportunidade, o presidente Mar-

celo Cançado ligou para o ganha-
dor do prêmio principal, um Fiat
Argo modelo 2022, e contou so-
bre a tão sonhada conquista.

“Eu nem acreditei quando
ele me ligou, até desliguei várias
vezes. Quando soube, foi felici-
dade total. Agradeço a Deus em
primeiro lugar. Sempre que con-
corremos em um sorteio, espera-
mos ganhar, mas realmente isso
nem me passou pela cabeça. É a
primeira vez que participo de
promoções da Acipi, pois sou de
Capivari. Que bom que deu tudo
certo”, disse o ganhador.

Devido ao aumento no núme-
ro de casos de Covid-19 e gripe,
para resguardar a saúde de todos,
a Acipi optou por transferir o sor-
teio que seria presencial para o for-
mato online. “A Acipi aprendeu a

se reinventar. Com as transmis-
sões online, muito mais pessoas
puderam acompanhar o sorteio.
A participação com seladinhas,
esse ano, também foi recorde.
São quase 300 mil cupons e ex-
celentes prêmios. E a cada ano
isso vem aumentando. A campa-
nha fomenta o comércio local, in-
centiva os consumidores a gasta-
rem aqui em nossa cidade”, res-
saltou o presidente da entidade.

“Gostaríamos que todos os
participantes estivessem presen-
tes, mas, infelizmente, o cenário
exige que façamos, desta vez, de
forma virtual. É uma alegria po-
der participar desse momento,
premiar tantas pessoas, encerrar
esse ciclo de anos difíceis, de rein-
venção, com sentimento de de-
ver cumprido. É uma soma de es-

GANHADORA DA CHURRASQUEIRA ELÉTRICA CADENCE AUTOMATIC GRILL
CUPOM SORTEADO: ALESSANDRA LUIZ MARTINS SANTOS
EMPRESA ONDE COMPROU: PIMPINELLA MODA INFANTIL
BAIRRO: PIRACICAMIRIM

GANHADORA DA FRITADEIRA SEM ÓLEO – AIFRYER PHILCO INOX
CUPOM SORTEADO: ERICA VIEIRA
EMPRESA ONDE COMPROU: H.C. TINTAS
BAIRRO: PIRACICAMIRIM

GANHADORA DO KIT JOGO CHURRASCO AÇO INOX TRAMONTINA – 15 PEÇAS
CUPOM SORTEADO: CRISTIANE DO NASCIMENTO
EMPRESA ONDE COMPROU: SALÃO DE BELEZA DANNY MARIA
BAIRRO: JARDIM BRASÍLIA

GANHADOR DA CAFETEIRA NESPRESSO
CUPOM SORTEADO: DAVI ELIAS DOBRA
EMPRESA ONDE COMPROU: GRAFICA FILIPEL
BAIRRO: PAULICÉIA

GANHADOR DA BICICLETA HOUSTON ARO 26
CUPOM SORTEADO: FERNANDO DE OLIVEIRA CHIARINELLI
EMPRESA ONDE COMPROU: DANNY COSMÉTICOS
BAIRRO: CENTRO

GANHADOR DO PURIFICADOR DE ÁGUA ELECTROLUX
CUPOM SORTEADO: MARIO ALBANO DE OLIVEIRA NETO
EMPRESA ONDE COMPROU: LOJA DO LALA
BAIRRO: VILA REZENDE

GANHADORA DO ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUX EASYBOX PLUS
CUPOM SORTEADO:  ROSA PATRICIA PEDRASSOLI NUNES PEDREIRA
EMPRESA ONDE COMPROU: PADARIA E CONFEITARIA BELLA MASSA
BAIRRO: JARDIM GLÓRIA

GANHADORA DA ADEGA CONSUL 12 GARRAFAS COM PAINEL TOUCH
CUPOM SORTEADO: REGINA CELIA TREMOCOLDI TABAI
EMPRESA ONDE COMPROU: FARGOS
BAIRRO: CENTRO

GANHADORA DO FOGÃO CONSUL 4 BOCAS
CUPOM SORTEADO: FABIANA AMANCIO CUNHA CAMPINA
EMPRESA ONDE COMPROU: PÉDE CAFÉ
BAIRRO: CIDADE ALTA

GANHADOR DO HOME THEATER LG COM BLUETOOTH
CUPOM SORTEADO: MIRELA ANDRESSA DE OLIVEIRA
EMPRESA ONDE COMPROU: MOVEIS SÔNIA
BAIRRO: VILA SÔNIA

GANHADORA DA MÁQUINA DE LAVAR CÔNSUL 12 KG
CUPOM SORTEADO: IVANETE SOARES
EMPRESA ONDE COMPROU: VECCHIO CANCIAN BAR E RESTAURANTE
BAIRRO: CENTRO

GANHADORA DA GELADEIRA CÔNSUL FROST FREE
CUPOM SORTEADO: NELI REGINA SANTIN
EMPRESA ONDE COMPROU: VERDINHO SORVETES ARTESANAIS
BAIRRO: VILA INDEPENDÊNCIA

GANHADOR DO SMARTPHONE MOTOROLA G60S
CUPOM SORTEADO: ROGÉRIO BALTIERI
EMPRESA ONDE COMPROU: PRINT CÓPIAS
BAIRRO: CENTRO

GANHADOR DA SMART TV LG LED 50 POLEGADAS 4K
CUPOM SORTEADO: CELSO JESUEL MARTIM
EMPRESA ONDE COMPROU: MODRALI EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
BAIRRO: PAULICÉIA

GANHADORA DA CERVEJEIRA CÔNSUL 82 LITROS
CUPOM SORTEADO: VERIDIANA APARECIDA PEREIRA
EMPRESA ONDE COMPROU: TAVARES SUPERMERCADO
BAIRRO: JARDIM CASTOR

GANHADORA DO PATINETE ELÉTRICO COLOR FUN
CUPOM SORTEADO: MILENE MACIEL
EMPRESA ONDE COMPROU: SANDRA APARECIDA TOME GENEROSO
BAIRRO: MORUMBI

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: MARIA SIMONE FERREIRA BORGES
EMPRESA ONDE COMPROU: AUTO CONTROLE VISTORIAS
BAIRRO: CENTRO

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO:  JACQUELINE IANA AMANCIO GODOI
EMPRESA ONDE COMPROU: EDNA MODAS
BAIRRO: POMPÉIA

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: ERIKA FERNANDA DE SOUZA NOBRE FERRAZ
EMPRESA ONDE COMPROU: ENGECOP
BAIRRO: ALTO

GANHADORA DO VALE-COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: ANA APARECIDA CORREA RANDO
EMPRESA ONDE COMPROU: AGROPECUARIA MARINHO
BAIRRO: VILA INDUSTRIAL

GANHADORA DO VALE-COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: ELISABETE DUCATTI BERTO FURLAN
EMPRESA ONDE COMPROU: BRAGA MOVEIS
BAIRRO: PIRACICAMIRIM

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: SILVIA LEITE DE TOLEDO GIL
EMPRESA ONDE COMPROU: TAVARES SUPERMERCADO
BAIRRO: JARDIM CASTOR

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: LEONICE BEATRIZ DE SOUZA BIZOTO
EMPRESA ONDE COMPROU: DANNY COSMÉTICOS
BAIRRO: CENTRO

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: LUCIANA LIMA
EMPRESA ONDE COMPROU: PADARIA E CONFEITARIA PÃO DE MEL
BAIRRO: VILA INDEPENDÊNCIA

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: SIMONE ARTUR CORTINOVE
EMPRESA ONDE COMPROU: SERRALHERIA UNIAO
CIDADE: SALTINHO

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: TATIANE APARECIDA DA SILVA
EMPRESA ONDE COMPROU: OTICA DO FLAVINHO
BAIRRO: CENTRO

Ganhador recebeu ligação ao vivo com a notícia

forços para esse resultado mag-
nífico que tivemos. E a campa-
nha de 2022 vem aí com força
total”, completou o diretor de
Promoções, Luis Gustavo Berto.

Ao todo, foram sorteados 40
prêmios, entre eles geladeira, má-
quina de lavar, fogão, cervejeira,
Smart TV, patinete elétrico, home
theater, smartphone, adega, as-
pirador de pó, bicicleta, cafeteira,
kit de churrasco e muitos outros.
Durante 2021, nas promoções de
Dia dos Namorados, Dia dos
Pais, Semana do Brasil, Dia das
Crianças, Esquenta Natal e Na-
tal, a Acipi distribuiu 160 presen-
tes no comércio de Piracicaba.

Para 2022, a entidade está
preparando diversas novidades
para a campanha. Assim como em
todos os anos, o investimento para

empresas associadas será total-
mente acessível. Interessadas já
podem entrar em contato com o

departamento Comercial pelo
WhatsApp (19) 99850-9906 ou e-
mail comercial@acipi.com.br.

CONFIRA OS NOMES DOS CONTEMPLADOS:
GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: NEUSA ANDRIOTA BERNARDINO DE CAMPOS
EMPRESA ONDE COMPROU: OTICAS DINIZ
BAIRRO: CENTRO

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: ANTONIA DE FATIMA CAMARGO ALVES
EMPRESA ONDE COMPROU: TAVARES SUPERMERCADO
BAIRRO: JARDIM CASTOR

GANHADOR DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: CLAUDINEI JOSE DE SOUZA
EMPRESA ONDE COMPROU: INGÁ MATERIAIS ELÉTRICOS
BAIRRO: PAULICÉIA

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: SUSANA ALCANTARA FAVARIN
EMPRESA ONDE COMPROU: VIDROMIX SOLUÇÕES EM VIDROS
BAIRRO: JARAGUÁ

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: PAMELA FRANCIELE CRUZATO
EMPRESA ONDE COMPROU: DOBES
BAIRRO: VILA MONTEIRO

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: ISABELA ROSSI
EMPRESA ONDE COMPROU: OTICAS LUIZA
CIDADE: SALTINHO

GANHADOR DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: LUCIANO FELIPE LEITE FELIX
EMPRESA ONDE COMPROU: TONINHO LUBRIFICANTES
BAIRRO: PAULISTA

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: PATRICIA APARECIDA ROSSI MEDEIROS
EMPRESA ONDE COMPROU: CHOKODOCE
BAIRRO: CENTRO

GANHADORA DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: MARIANE CRISTOFOLETTI SETTEN
EMPRESA ONDE COMPROU: ALVES GRILL
BAIRRO: PAULICÉIA

GANHADOR DO VALE COMPRAS DE R$ 200,00
CUPOM SORTEADO: WILSON AGNELO BELOTTO
EMPRESA ONDE COMPROU: SUPERMERCADO JJR
BAIRRO: PAULICÉIA

GANHADOR DO CARRO FIAT ARGO 0 KM
CUPOM SORTEADO: ALDO DOMINGOS PICCININ
EMPRESA ONDE COMPROU: ATUAL ÓTICA
BAIRRO: CENTRO

EMPRESA GANHADORA DO NOTEBOOK POSITIVO MOTION
NÚMERO 260 – KOMA BEM

EMPRESAS GANHADORAS QUE TERÃO SEUS VENDEDORES
CONTEMPLADOS COM DOIS VALES COMPRA DE R$ 500,00
PADARIA E CONFEITARIA PÃO DE MEL
TAVARES SUPERMERCADO
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ETE Bela Vista alia tecnologia e sustentabilidade
A Estação de Tratamento

de Esgoto (ETE) Bela Vista tem
participação efetiva na conquis-
ta da universalização do sanea-
mento em Piracicaba, que acon-
teceu em 2014. Localizada no
bairro Gran Park, na região de
Santa Terezinha, começou a ope-
rar em dezembro de 2013, com ca-
pacidade para atender cerca de 150
mil habitantes, tratando 33 mi-
lhões de litros de esgoto por dia.

Instalada em uma área de 42
mil metros quadrados, a ETE Bela
Vista foi construída pela concessi-
onária Mirante com o objetivo de
atender, em conjunto com a ETE
Capim Fino e a ETE Ártemis, toda
a demanda de tratamento de es-
goto dos bairros localizados à mar-
gem direita do rio Piracicaba.

Com vazão média de esgoto
de 340 litros por segundo, a ETE
Bela Vista opera exclusivamente
pelo sistema aeróbio, sem produ-
ção do gás sulfídrico (H2S), o que
evita emissão de odor, mesma con-
cepção utilizada na ETE Ponte do
Caixão. Sua estrutura compreen-
de sistema preliminar de tratamen-
to para remoção de resíduos sóli-
dos grosseiros e areia, tanques de
aeração, decantadores secundári-

os, prédio de desidratação de
lodo, tanque de contato para de-
sinfecção do efluente, prédio ad-
ministrativo, laboratório para
análise físico-química e biológi-
ca, casa de sopradores, sala de
geradores, oficina e vestiário.

O diretor executivo da conces-
sionária, Ozanan Pessoa, explica
que na unidade está localizado o
Secador de Lodo à luz solar, uma
grande conquista para Piracicaba
na área de meio ambiente. No lo-
cal é levado todo o lodo gerado no
tratamento de esgoto. “Esse sub-
produto era, até então, encami-
nhado a aterros sanitários creden-
ciados, mas a intenção era encon-
trar uma alternativa mais ecológi-
ca para o lodo. Hoje, o secador à
luz solar elimina 70% da água e
reduz todo o volume em um terço.
Estamos falando de 1.200 tonela-
das por mês de lodo, oriundo de
24 estações de tratamento de es-
goto, que eram enviadas a ater-
ros. Por isso esse é um ganho ex-
traordinário para o meio ambi-
ente e nos orgulhamos muito des-
sa iniciativa”, afirma Ozanan.

Mesmo com esse ótimo resul-
tado, a Mirante queria menos im-
pacto ainda ao meio ambiente e,

por meio de uma parceria com a
Esalq (Escola Superior de Agricul-
tura Luiz de Queiroz) e a APTA
(Agência Paulista de Tecnologia
dos Agronegócios), encontrou
uma saída ecológica. Misturado
com material estruturante (re-
sultado de poda e grama reali-
zadas na cidade), o lodo se trans-
formou em fertilizante agrícola.

Além de sua eficiência opera-
cional e novas tecnologias, a ETE
Bela Vista conta com um viveiro
de plantas, onde são desenvolvi-
dos programas de educação am-
biental, além da beleza da vegeta-

ção de seu entorno. Árvores e flo-
res dão um colorido especial ao
local, além de atrair pássaros das
mais diferentes espécies. Tudo isso
confere à área um ambiente muito
diferente do que se imagina para
uma estação de tratamento de es-
goto. “Esse também é um diferen-
cial da Mirante, ou seja, levar ino-
vação a um ambiente que, em ge-
ral, é considerado inóspito. Por
esse e tantos outros motivos, te-
mos muito orgulho do serviço
que prestamos em Piracicaba”,
diz a diretora presidente da Mi-
rante, Silvia Leticia Tesseroli.

Estação fica no bairro Gran Park, na região de Santa Terezinha
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Audiência discute fim do convênio da merenda
Evento ocorre na próxima segunda-feira, 10, às 19h, no plenário, com transmissão da TV Câmara

Audiência pública acontece nesta segunda-feira, às 19h, no plenário da Câmara

Fabrice Desmonts

O fim do convênio entre a
Prefeitura e o governo de São
Paulo para o fornecimento da
merenda escolar em escolas esta-
duais de Piracicaba será debati-
do na audiência pública que a
Câmara promove nesta segunda-
feira (10), às 19h, no plenário. A

discussão foi convocada pelo ve-
reador Paulo Campos (Podemos),
autor do requerimento 1.101/2021.

Em 7 de dezembro, a Secre-
taria Municipal de Educação
anunciou que não renovaria o
convênio para 2022, sob a ale-
gação de que, se fizesse isso, con-

trairia um déficit de R$ 40 mi-
lhões este ano, valor que teria
de ser coberto pela própria Pre-
feitura, sem, no entanto, estar
previsto em seu Orçamento.

Segundo a secretaria, como
mais 15 escolas estaduais de Pi-
racicaba foram incluídas no Pro-

grama de Ensino Integral a par-
tir do ano letivo de 2022, o edital
de licitação teve de ser "alterado
completamente", elevando a pro-
jeção de gastos para R$ 89 mi-
lhões, "dos quais cerca de R$ 65
milhões seriam somente para
atender as 62 unidades estadu-
ais (59 escolas e três Etecs)".

Ainda conforme a pasta,
apenas R$ 25 milhões desses R$
65 milhões seriam cobertos pelo
repasse da Secretaria Estadual
da Educação, deixando para o
município um déficit de R$ 40

milhões. A negociação com o go-
verno paulista e a Diretoria Re-
gional de Ensino vinha ocorren-
do desde novembro. Diante da
decisão da Prefeitura, o Estado
afirmou que se encarregará do
fornecimento da merenda esco-
lar às 62 unidades de ensino.

"A Prefeitura suspendeu a
parceria, no entanto o momento é
desesperador para todos. É falta
de sensibilidade daqueles que de-
veriam zelar pela educação de qua-
lidade. Atribuir mais essa função
às escolas, de gerir a merenda, irá

comprometer e sobrecarregar",
afirma Paulo Campos, no requeri-
mento aprovado pela Câmara.

Estão convocados para a au-
diência pública o procurador-ge-
ral do município, Fábio Dionísio,
e os secretários municipais de Edu-
cação, Gabriel Ferrato, e de Admi-
nistração, Dorival Maistro. A TV
Câmara transmitirá ao vivo, pelos
canais 11.3 em sinal aberto digital,
4 da Claro/Net e 9 da Vivo Fibra,
pelo site camarapiracicaba.
sp.gov.br/tv e pelos perfis no
Facebook e no YouTube.
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Motoristas questionam falta
de visibilidade em radar
Esta avenida é uma rota com tráfego intenso, principalmente após a abertura
de um supermercado, que recentemente foi inaugurado próximo ao local

A pedido de moradores, o ve-
reador Fabricio Polezi (Patriota)
esteve na manhã desta quinta-fei-
ra (6) na avenida Antônio Faza-
naro, no bairro Pompeia, com o
objetivo de fiscalizar um radar de
velocidade instalado no local.

Segundo motoristas que tra-
fegam pelo local, principalmente os
que passam pela avenida pela pri-
meira vez, se deparam com um
radar de velocidade que está en-
coberto pelas diversas árvores que
ali foram plantadas. Outra ques-
tão, de acordo com as fotos desta
matéria, é a placa de limite de ve-
locidade que também está total-
mente encoberta pela vegetação. O
referido local tem o limite de velo-
cidade de 50 quilômetros por hora.

Esta avenida é uma rota
com tráfego intenso, principal-
mente após a abertura de um
supermercado, que recentemen-
te foi aberto próximo ao local.

Em pouco tempo que o verea-
dor por lá esteve pôde verificar que
infelizmente alguns motoristas

que, por conta de não consegui-
rem enxergar nem a placa de limi-
te de velocidade e nem o radar,
passam acima do limite de veloci-
dade o que culmina em multas, que
estão em desacordo com a resolu-
ção 798 do Contran (Conselho
Nacional de Trânsito) que proíbe
a instalação de radares fixos ou
portáteis em locais escondidos ou
de difícil visibilidade aos moto-
ristas que por ali trafegam.

O vereador reconhece o bom
trabalho que a secretaria de trân-
sito vem fazendo em nossa cida-
de, mas acredita que tal fato possa
ter passado despercebido pela Se-
mutran, que foi notificada para
que o problema seja corrigido.

“Sei que a secretária Jane vem
atendendo aos pedidos que esta-
mos fazendo junto à Semutran, por
isso ao constatar a irregularidade
com o radar de velocidade encami-
nhei a indicação para que imedia-
tamente nossos munícipes fossem
ouvidos, espero que tal irregulari-
dade seja sanada”, destacou Polezi.

Assessoria Parlamentar

Visualização da laca de limite de velocidade está comprometida
devido a uma árvore plantada nas proximidades

Na manhã de quinta-feira (6),
o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) reuniu-se com o coman-
dante da Guarda Civil, Sidney
Miguel da Silva Nunes, além do
coordenador do CCZ (Centro de
Controle de Zoonoses) Matheus
Ferreira dos Santos e o cidadão
Ugo Jorge Carlet para tratar sobre
a fiscalização na utilização obriga-
tória de equipamentos de seguran-
ça denominado de “focinheira”,
por cachorros de grande porte.

A reunião se originou por
conta das inúmeras denúnci-
as realizadas para a Guarda
Civil Municipal e o CCZ por
meio do canal 156, da Prefei-
tura Municipal, e diretamente
nos telefones das corporações.

"O relato que recebemos são
que essas denúncias não têm sido
atendidas ou verificadas por ne-
nhum dos órgãos. O cidadão Ugo
explica que ele e um grupo de ami-
gos que gostam de fazer suas ati-
vidades físicas ao ar livre pela Rua
do Porto e avenida Cruzeiro do Sul,
são surpreendidos com certa fre-
quência por cachorros de grande
porte transitando por estas aveni-
das sem a devida proteção, que é
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Parlamentar se reúne com a
GCM e Centro de Zoonoses

Assessoria Parlamentar

Pompeo explicou aos representantes da Guarda e do CCZ,
que animais de grande porte são vistos com frequência,
sem focinheiras, em áreas de lazer do município

exigido no Decreto 12.653/08, o
que pode gerar incidentes e aci-
dentes” completou o parlamentar.

Na reunião foram levantadas
todas as situações que foram pre-
senciadas por Ugo e pela equipe
do vereador, apresentando os pe-
rigos que os munícipes correm ao
se deparar com a problemática. O
comandante Nunes informou que
vai pedir para as equipes da rua
realizarem rondas periódicas pe-
los espaços para as devidas orien-
tações aos donos desses animais
junto com o CCZ para diminuir o
número de incidências desse tipo.

O vereador Gustavo Pompeo
comentou que é importante que
seja feita a fiscalização e orien-
tação dos cidadãos, donos de
animais, aos quais o decreto
atinge, mas que seja garantida
também o bem-estar do animal.
“É muito importante que eles
sejam orientados a utilizar o
equipamento correto que não
machuque ou dificulte a cami-
nhada do pet, garantindo assim
o bem-estar dele durante os
seus exercícios, sem deixar de
manter seguro os demais cida-
dãos", finalizou o parlamentar.

Divulgação

O deputado estadual Rober-
to Morais (Cidadania) esteve
nesta sexta (7) na FOP/Uni-
camp – Faculdade de Odon-
tologia de Piracicaba para
participar da solenidade de
reinauguração da Clínica
Odontológica Zeferino Vaz. Na
ocasião, Morais foi homena-
geado pelo diretor da FOP
Professor Francisco Haiter
Neto como forma de agrade-
cimento pela emenda con-
quistada pelo parlamentar
para a aquisição de equipa-
mentos para o laboratório de
próteses digitais da entidade
no valor de R$ 300 mil, além
de outras duas emendas de
R$ 100 mil cada para outros

HOMENAGEM
dois tipos de atendimentos,
conquistados em 2021. Para
o ano de 2022 Morais já en-
caminhou nova emenda im-
positiva no valor de R$ 300
mil, beneficiando a entidade
para compra de cadeiras
odontológicas que são colo-
cadas à disposição da popu-
lação e da comunidade aca-
dêmica. “Fiquei muito feliz e
honrado com a homenagem
e principalmente por poder
ajudar essa instituição tão
séria, uma das melhores es-
colas de odontologia do país”,
destaca Morais. “Sempre es-
tarei à disposição para cola-
borar com causas tão mere-
cedoras”, finaliza o Deputado.

A pedido de moradores do
bairro Piracicamirim, o vereador
Fabricio Polezi (Patriota) solicitou
junto à Semuttran (Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes), por meio
de indicação, o estudo de viabili-
dade de instalação de um semá-
foro com as devidas faixas de pe-
destres no cruzamento entre a
rua Argentina e avenida Pom-
peia, na altura do número 787.

Em conversa com a popula-
ção foi informado de que o fluxo
do trânsito é intenso em todos os
horários do dia e existe ali muita
dificuldade para a travessia tanto
de pedestres quanto dos carros que
saem da avenida Rio das Pedras
com direção à rua Argentina.

“Pessoas com dificuldades de
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Moradores reclamam da falta de segurança no trânsito
locomoção, mães com crianças pe-
quenas e idosos são os mais preju-
dicados”, observou o parlamentar.
Ele lembrou também que, nem to-
dos os motoristas respeitam a pri-
oridade e isso coloca em risco a
integridade física das pessoas, ain-
da mais sem nenhum tipo de faixa
de travessia e ou sinalização de
solo no trânsito, haja visto que ain-
da há a necessidade de ratificação
da sinalização das placas PARE.

“Irei cobrar do Executivo e da
secretaria competente para que
haja um estudo para viabilizar a
instalação dos novos equipamen-
tos ou sinalização de trânsito e solo
adequadas. Espero redução no
número de acidentes, trazendo as-
sim maior segurança a todos que
por ali passam”, destacou Polezi.

Fabricio Polezi, em visita ao bairro, conversou com moradores que
relataram dificuldades na travessia de pedestres

Assessoria Parlamentar

As micro, pequenas e médias
empresas paulistas que planejam
vender para o exterior, e desejam
se capacitar para isso, têm até o
próximo dia 11 para se inscrever
no Exporta SP (Programa Paulis-
ta de Capacitação para Exporta-
ções), que vai selecionar 300 em-
presas, de todas as regiões do es-
tado, interessadas em receber trei-
namento para acessar o mercado
internacional. O cadastro deve ser
feito pelo site da InvestSP (Agên-
cia Paulista de Promoção de In-
vestimentos e Competitividade). A
iniciativa tem o apoio do
Simespi(Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas, de Ma-

terial Elétrico, Eletrônico, Side-
rúrgicas e Fundições de Piracica-
ba, Saltinho e Rio das Pedras).

“Tomamos conhecimento so-
bre essa capacitação durante o
evento Retoma SP, que aconteceu
em dezembro passado, em Piraci-
caba, por meio de Adriana Shimi-
zu, assessora técnica da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômi-
co de São Paulo. Estamos divul-
gando para nossas associadas, pois
consideramos importante essa
oportunidade”, afirma Valéria
Rueda Spers, gerente do Simespi.

O projeto da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico (SDE),
gerido pela InvestSP, é o maior
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Simespi estimula capacitação de associadas para exportação

O Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/AIDS
e Hepatites Virais) atua para
preservar a continuidade de
suas parcerias porque acre-
dita na força da estabilidade.
É o caso da relação com o
Escritório de Contabilidade
Philadelphia. São 10 anos de
uma sólida parceria. "Com
respeito e dedicação, eles
nos fizeram crescer. A conta-
bilidade é essencial para que

CAPHIV
chegássemos onde esta-
mos, eles são os responsá-
veis pela nossa prestação de
contas, inclusive", conta Pau-
lo Soares, presidente do Ca-
phiv. E neste ano emblemá-
tico em que o Caphiv com-
pletou 10 anos de fundação,
Soares e Rose Davanzo (con-
tadora responsável) troca-
ram novamente presentes
no final do ano. "Confiança
ininterrupta", avalia Soares.

programa de capacitação para ex-
portações já executado no Estado
de São Paulo e tem o diferencial de
incluir em seu escopo de atuação
startups e empresas do setor de ser-
viços. Ele visa a descentralizar as
ações de apoio à exportação e é re-
alizado totalmente por meio de
plataformas on-line, com duração
de quatro meses e é gratuito.

Esta será a terceira turma do
Exporta SP, que já formou 355 em-
presas nas duas edições anteriores.
Muitas delas começaram a expor-
tar já durante a capacitação. Cerca
de 20% das empresas formadas no
Exporta SP exportaram pelo menos
uma vez depois da elaboração do

planejamento para exportação, que
é feita ao longo do treinamento.

Segundo a gente do Simes-
pi, no ano passado, a entidade
ofereceu dois treinamentos:
Empreendedorismo Internacio-
nal e Marketing Internacional,
ministrados pelo especialista
Mário Pólis, visando à ampliação
de negócios para as empresas.

Para mais informações, vi-
site o site da InvestSP e acesse
a seção sobre o Exporta SP, ou
entre em contato com a equipe
de promoção de exportações da
agência pelo e-mail: spexport@
investsp.org.br .Telefones: (011)
3100-0309 e (011) 3100-0395.
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Pedido de vereador aguarda
retorno há cinco meses

D e s d e  a g o s t o  d o  a n o
passado, o vereador Pedro
Kawai (PSDB) aguarda uma
resposta definitiva da secre-
taria municipal de Mobilida-
de Urbana, Trânsito e Trans-
portes (Semuttran), sobre a
indicação nº 3355/21, que
solicita a instalação de uma
faixa elevada em frente ao
colégio Metropolitano, loca-
lizado na avenida Maria Eli-
sa, no bairro Vila Rezende.

Devido à demora por um
retorno, Kawai decidiu uti-
lizar o Requerimento de In-
formações, um expediente
amparado por lei, que obri-
ga o Chefe do Executivo a
pronunciar-se sobre a ques-

tão. O documento foi proto-
colado esta semana, mas so-
mente será votado em ple-
nário no mês que vem, após
o recesso parlamentar.

Se aprovado em plenário,
o Requerimento de Informa-
ções deverá ser respondido
pelo governo municipal em
um prazo de, no máximo,
quinze dias após ser protoco-
lado junto à prefeitura.

Kawai destacou a impor-
tância da instalação da fai-
xa elevada como medida de
segurança para os estudan-
tes, e lembrou que esses re-
dutores de velocidade estão
instalados junto à maioria
das escolas de Piracicaba.

Divulgação
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A agência do Banco do Bra-
sil da Vila Rezende, a agência
Bradesco da Rua Prudente de
Morais e a agência do Itaú da
Avenida Independência foram
fechadas na sexta-feira (7).

No caso do BB, uma funcio-
nária testou positivo para covid-
19. No início da tarde a equipe
de sanitização já estava no local.
Já a esposa do gerente do Bra-
desco testou positivo e foi preciso
fechar agência onde ele trabalha.
O local também precisará passar
por processo de sanitização.

Outros dois casos confir-
mados  de  covid-19  são  na
agência Itaú da Avenida In-
dependência. A agência ficará
fechada por 14 dias, seguindo
o protocolo estabelecido pelo
banco no início a pandemia.

ALFA – Três funcionários
do Alfa também testaram positi-

O Engenho Central confir-
mou a sua vocação como espaço
cultural multifacetado durante o
projeto natalino Luz & Arte, que
aconteceu de 4 a 23 de dezembro
de 2021, realizado pela Prefeitu-
ra, por meio das secretarias mu-
nicipais de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho e Turismo (Se-
mdettur) e Ação Cultural, e Acipi
(Associação Comercial e Industri-
al de Piracicaba). A informação é
do secretário da Ação Cultural,
Adolpho Queiroz. De acordo com
ele, 13.484 visitantes passaram
pelo Engenho no fim do ano.

Durante o período, o Enge-
nho Central recebeu foodtrucks
e cervejarias, contou com ilumi-
nação especial de Natal, acolheu
grupos musicais, sediou a apre-
sentação da Orquestra Educa-
cional, além do tradicional show
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Luz & Arte confirma vocação do
Engenho como espaço cultural
O Engenho recebeu foodtrucks e cervejarias, contou com iluminação especial de Natal,
acolheu grupos musicais, a Orquestra Educacional, além do tradicional show do Papai Noel

Engenho Central  recebeu foodtrucks e iluminação especial

Isabela Borghese

do Papai Noel, realizado no Te-
atro Erotides de Campos.

Queiroz lembrou que num úni-
co domingo, 19/12, passaram pelo
local 2.783 pessoas, conforme rela-
tório apresentado pela empresa que
controlou as catracas de acesso.

“Foi a prova de que a pro-
gramação cultural diversificada,
montada em conjunto pela Semac
e Semdettur agradou aos turis-
tas de maneira geral”, disse.

ENGENHO DA CULTU-
RA - Para Adolpho Queiroz, a par-
ticipação do público reforça um
dos principais projetos da atual
Administração, que prevê a im-
plantação do Engenho da Cultu-
ra, que preconiza a ocupação do
espaço do Engenho Central com
atividades culturais e gastronômi-
cas. “O projeto prevê a mudança
da Biblioteca e da Pinacoteca

Municipal para as dependências
do Engenho Central, além da
concessão de espaços gastronô-
micos, visando a implantação de

restaurantes e cafés. O sucesso
de público do Luz & Arte no En-
genho mostra que nós estamos no
caminho certo”, frisou Queiroz.
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Covid fecha agências do BB,
Itaú e Bradesco na cidade

Agência do BB da Vila Rezende foi uma das fechadas na sexta (7)

Divulgação/Sindban

vo para a covid-19, entretanto, as
três pessoas já estavam trabalhan-
do em home-office e não tiveram
contato com os outros bancários.
Assim, a agência permanece com
seu funcionamento normal.

CAPIVARI – Vigilante
do Santander de Capivari foi
diagnosticado com covid-19.
Agência está fechada para sa-
nitização. O atendimento deve
voltar na segunda-feira.

Para José Antonio Fernandes
Paiva, presidente do Sindicato dos
Bancários de Piracicaba e Região
(Sindban), “os casos de contami-
nação dos bancários refletem o
que está acontecendo no restan-
te do País, o que é muito preocu-
pante, tendo em vista a nova va-
riante ômicron. Por isso vamos
reforçar com os bancos a neces-
sidade do cumprimento dos pro-
tocolos de proteção”, comentou.

Na manhã de quinta-feira (6),
o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) fez uma visita ao coman-
dante da Guarda Civil, Sidney
Miguel da Silva Nunes. Durante o
encontro, o parlamentar questio-
nou o comandante sobre o anda-
mento do Estatuto da corporação.

Nunes informou que o Esta-
tuto está em fase de finalização.
Há uma comissão de análises ela-
borada pela Guarda para discutir
e implementar artigos que aten-
dam às necessidades do profissio-
nal de segurança do município.

Pompeo comentou que é mui-
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Estatuto é tema de encontro
entre vereador e comandante

to importante que o documento
seja implementado para que o
profissional tenha mais seguran-
ça ao realizar o seu trabalho, além
de ser um anseio de grande parte
dos integrantes da corporação.

"Sabemos o quanto os pro-
fissionais da área necessitam, es-
peram e desejam a elaboração e
finalização do Estatuto para que
se sintam valorizados pela Prefei-
tura e tenham os seus direitos res-
guardados por lei", comentou
Gustavo, que continua acompa-
nhando de perto o andamento e
o desenrolar desta situação.

Gustavo Pompeo conversou no último dia 6 com o comandante da
Guarda Civil sobre a implementação do Estatuto da corporação
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Gustavo Pompeo visita o
"Educando Pelo Esporte"

Na manhã desta quinta-fei-
ra (6), o vereador Gustavo Pom-
peo (Avante) esteve presente na
sede da Associação Atlética Edu-
cando pelo Esporte, sendo rece-
bido pela assistente social Vera
Lúcia Portella, que apresentou
todo o espaço e estrutura que
compõem a sede da Associação.

Durante a visita, o parlamen-
tar conheceu toda infraestrutura
do local como: as salas de música,
coordenação, direção e o espaço
coletivo onde alguns colaborado-
res desenvolvem suas atividades.
A estrutura física do espaço é bem
dividida e proporciona ao educan-
do uma vivência maravilhosa.

"Conhecer o espaço da Asso-
ciação foi algo muito encantador e
poder ver de perto onde muitas
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Pompeo ouviu sobre os projetos que a associação desenvolve

crianças são atendidas pelos mais
variados projetos que a associação
oferece foi com certeza um gran-
de prazer", comentou Gustavo.

Na oportunidade, Pompeo
apresentou a forma como con-
duz o seu mandato e ouviu mui-
to sobre a trajetória e os projetos
que a Associação desenvolve.

"Eu acredito que o esporte,
traz uma vivência única para as
crianças, além de ter o poder de
transformar e salvar vidas. Proje-
tos como o “Educando Pelo Es-
porte”, que oferecem às nossas
crianças atividades que fortale-
cem o aprendizado e proporcio-
nam momentos de alegria e des-
contração sem deixar a educa-
ção de lado, merecem todo o nos-
so apoio", finalizou o vereador.

O Semae está com vagas aber-
tas para contratação de estagiári-
os. As inscrições devem ser reali-
zadas no período de 10/01 a 04/
02/2022 e a escolha será realizada
por meio de processo seletivo.

São 16 vagas mais cadas-
tro reserva e os interessados
devem estar regularmente ma-
triculados a partir do 2º semes-
tre e antes do penúltimo semes-
tre dos seguintes cursos: admi-
nistração, gestão empresarial
(bacharel ou tecnólogo), direi-
to, engenharia ambiental, enge-
nharia química, química, ciênci-
as biológicas e engenharia civil.

Para inscrição o candidato
deverá preencher formulário
disponibilizado na página ofici-
al do Semae na internet, e pro-
tocolá-lo acompanhado de cur-
rículo e histórico escolar no Se-
tor de Protocolo do Semae, na
rua XV de Novembro, 2.200, das
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Semae abre mais de
16 vagas para estágio

9h às 15h, exceto sábados, domin-
gos e feriados. Não será cobra-
da qualquer taxa de inscrição.

O candidato será selecio-
nado pelo critério de melhores
notas ou conceitos, por média,
das disciplinas constantes do
histórico escolar do curso no
qual estão matriculados.

O período de vigência do
estágio será de 12 meses, pror-
rogáveis uma vez por igual pe-
ríodo, de comum acordo en-
tre as partes, com carga ho-
rária de seis horas diárias.

As normas do estágio serão
regidas pela Lei do Estágio nº
11.788, de 25 de setembro de
2008. É imprescindível que o
candidato leia o edital na ínte-
gra, que dispõe de todas as in-
formações necessárias e se encon-
tra disponível no link: https://
www.semaepiracicaba.sp.gov.br/
?p=YXJ0aWdv&id=MTIxMD

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC), em visita ao bairro Nova
Iguaçu nesta quarta-feira (6),
conversou com moradores e li-
deranças comunitárias para ve-
rificar mais de perto as necessi-
dades e demandas do local.

O parlamentar foi recebido
pelo líder comunitário Carlos
Gilberto de Souza, que apresen-
tou ao vereador alguns dos prin-
cipais problemas da região.

Na rua Felisberto Pinto
Monteiro, foram constatados
problemas em calçadas - ocasio-
nados por raízes de árvores -,
buracos e falta de limpeza em
área verde. Já na rua Walter
Ramos Jardim, via em que está
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Vereador colhe demandas de
moradores do Nova Iguaçu

localizada a Escola Municipal
Profº Fábio de Souza Maria, con-
forme verificou o vereador, faz-
se necessária a instalação de
lombada e faixas de redução de
velocidade, já que muitos veícu-
los trafegam em alta velocidade
pelo local. Os moradores também
pedem que os buracos na rua Pas-
coal Miguel Gatti, causados pelas
chuvas e pelo intenso tráfego de
veículos pesados, sejam tapados.

O vereador também percor-
reu outras vias do bairro e en-
caminhará às respectivas pastas
do Executivo municipal indica-
ções solicitando estas e outras
melhorias apresentadas pelos
moradores durante a visita.

Ribeiro foi acompanhado pelo líder comunitário Carlos Gilberto
de Souza; demandas do bairro serão encaminhadas ao Executivo
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SRA. RENATA MAGDA MALS-
CHITZKY faleceu dia 05 pp na
cidade de Piracicaba, aos 100
anos de idade e era filha do Sr.
Alvaro Malschitzky e da Sra. Mar-
garida Malschitzky, ambos fale-
cidos. Deixa os filhos: João
Borba casado com Debora
Chiesa Borba e Margit Virginia
Borba Pessotti casada com o
Dr. Luiz Homero Pessotti. Dei-
xa 05 netos, 04 bisnetos e de-
mais parentes e amigos. A ceri-
mônia de cremação se realiza-
ra hoje as 10:00 hs, no cremató-
rio Unidas – Bom Jesus. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. TEREZA MONTEIRO NETO
faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 97 anos de idade
e era viúva do Sr. João Teixeira
Neto. Era filha do Sr. Luiz Mon-
teiro Romero e da Sra. Carmem
Paderes Nandes, ambos fale-
cidos. Deixa os filhos: Marisa
Monteiro Teixeira Marconi; Wili-
an Monteiro Teixeira; Teresa
Monteiro Teixeira Cardoso; e
Margarida Suely Monteiro Teixei-
ra. O seu sepultamento deu-se
ontem as 16:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório cemitério
Parque da Ressurreição sala

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-
nual ou com motor – R$ 700,00

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00

- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00

- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00

Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288

com Tadeu.

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em vendas,
paco te  o f f i ce  e
referências – tra-
balho de segun-
da a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

FALECIMENTOS

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

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 bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 ba-
nheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esporti-
va. Recem reformado. A duas qua-
dras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermerca-
do Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ôni-
bus. Contatos: (19) 99897-1417 Ali-
ne ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, 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.
------------------------------------------

O presidente da Câmara, ve-
reador Gilmar Rotta (Cidadania),
acompanhado do secretário da
Defesa Civil de Piracicaba, Odair
Mello, visitou, nesta quinta-feira
(6), as pontes localizadas entre as
ruas Dr. Aldrovando Fleury Pires
Corrêa, José Riolando Theodoro e
Antonio Pazinato Sturion para
averiguar a situação do córrego no
bairro Noiva da Colina. A visita
foi realizada a pedido de morado-
res, que procuraram o gabinete do
parlamentar para solicitar a lim-
peza e o reparo das manilhas.

De acordo com os morado-
res, as recentes chuvas fizeram
com que o córrego transbordas-
se, o que trouxe à tona lixo e ga-
lhos que obstruem as manilhas e
impedem o escoamento da água.

Gilmar Rotta ressaltou que
a limpeza do local é também ne-
cessária, pois a água que trans-
borda do córrego invade as vias,
causa mau cheiro e impede a
passagem de veículos e pedestres.

Na ocasião, Odair Mello in-
formou que a pasta realizará a
limpeza e manutenção do cór-
rego o mais breve possível.
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Visita foi realizada a pedido de moradores daquela região
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Visita avalia limpeza de córrego
no bairro Noiva da Colina
A visita foi realizada a pedido de moradores, que procuraram o gabinete
do vereador Gilmar Rotta para solicitar a limpeza e o reparo das manilhas

FALECIMENTOS
SRA. IONE LOURENÇO MALUF
faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 81 anos, filha
dos finados Sr. Fabio Louren-
ço e da Sra. Virginia Carlos
Lourenço, era viúva do Sr. Ro-
berto Ivan Maluf; deixa as filhas:
Ana Paula Lourenço Maluf, ca-
sada com o Sr. Jose Marcos
Correa e Alessandra Lourenço
Maluf. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA APARECIDA DO
PRADO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 69 anos,
filha dos finados Sr. Moises do
Prado e da Sra. Maria de Lour-

des Ramos; deixa os filhos:
Rosana Aparecida Dionisio, já
falecida; Andrea Cristina Dioni-
sio; João Carlos Dionisio; Ro-
drigo Fabiano Dionisio e Ewer-
ton Henrique Dionisio. Deixa
netos, bisnetos, demais fami-
liares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala 02 do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende, para a referida necró-
pole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA GUIMARÃES ARA-
UJO faleceu ontem, na cidade
de Nova Odessa/SP, contava 60
anos, filha dos finados Sr. José
Francisco de Oliveira Guima-
rães e da Sra. Zelina Alves de
Oliveira Guimarães, era casa-
da com o Sr. Edivaldo Araujo;
deixa os filhos: Jailson de Oli-

veira Guimarães; Adailton de
Oliveira Guimarães; Ailton de
Oliveira Guimarães; Viviane de
Oliveira Guimarães e Adaelson
de Oliveira Guimarães. Deixa
netos, bisnetos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala “03” do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. APARECIDA BARBOSA DE
OLIVEIRA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 75 anos, filha
dos finados Sr. João Barbosa e
da Sra. Olivia de Oliveira Barbo-
sa , era casada com o Sr. Ange-
lo Bento de Oliveira; deixa os fi-
lhos: Elisangela Aparecida de
Oliveira e Sergio Luiz de Olivei-
ra, casado com a Sra. Barbara

Michelle de Medeiros Santos
Oliveira. Deixa netos, bisneto,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realiza-
do hoje, saindo o féretro às
13h00 da sala “01” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANTONIA FERREIRA DE
FREITAS faleceu ontem, nesta
cidade, contava 80 anos, filha
dos finados Sr. Alberto Ferreira
de Freitas e da Sra. Ornelia Fer-
reira de Freitas, era viúva do Sr.
Orlando de Freitas. Deixa filhos,
genro, noras, netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será reali-
zado hoje às 10h00 no Cemi-
tério do Parque da Ressurrei-
ção,  em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

Standard, seguindo para a refe-
rida necrópole, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. VALTER ROBERTO CAM-
PIÃO faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 61 anos de
idade e era casado com a Sra.
Jerusa Conceição Silva Cam-
pião. Era filho do Sr. Armando
Campião, já falecido e da Sra.
Maria Aparecida Boaratti Cam-
pião. Deixa os filhos: Everton
Armando Campião casado
com Paula Roberta Giacome-
li, Valmir Roberto Campião, já
falecido e Vinicius Alex Cam-
pião casado com Leticia Fer-
nanda de Freitas Campião.
Deixa 01 neto e demais paren-
tes e amigos. O seu sepulta-
mento dar-se-á hoje as 10:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala 07,
seguindo para o cemitério da
Saudade onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANTONIO GUIRINO GAS-
TARDELLO faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 58
anos de idade e era casado

com a Sra. Sueli Aparecida San-
ches Gastardello. Era filho do
Sr. Guerino Alfredo Gastardello,
já falecido e da Sra. Benedicta
Cadorin Gastardello. Deixa os
filhos: Thiago Augusto Gastar-
dello casado com Danielle Fer-
nanda da Costa G. Gastardello
e Fernando Henrique Gastarde-
llo casado com Reneia T. Gas-
tardello. Deixa 03 netos e de-
mais parentes e amigos. O seu
sepultamento dar-se-á hoje as
16:30 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório da Saudade sala
02, seguindo para o Cemitério
da Saudade onde será inuma-

do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ABRAHÃO VITTI faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 87 anos de idade e era fi-
lho do Sr. Paulo Vitti e da Sra.
Virginia Vitti, ambos falecidos.
Deixa sobrinhos e demais pa-
rentes e amigos. O seu sepul-
tamento dar-se-á hoje as 10:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala 04,
seguindo para o Cemitério da
Saudade onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

A reunião solene em homena-
gem aos 86 anos do Distrito de
Artemis que seria realizada no pró-
ximo dia 15, na praça João Alfre-
do, em Artemis, não será mais re-
alizada. As atividades em come-
moração à data poderão ser reali-
zadas em março. A decisão do ve-
reador Josef Borges (Solidarieda-
de) foi tomada para evitar aglome-
rações nesse momento em que há
um aumento do número de pesso-
as com sintomas de gripe e Covid.
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Atividades do aniversário de Artemis são adiadas
A definição pelo adiamento

também foi baseada na conversa
que o vereador, que é líder do go-
verno na Câmara, teve na quarta-
feira (5) com o secretário munici-
pal de Saúde, Filemon Silvano.
“Estamos em um momento de
uma nova onda da pandemia e de
um surto de gripe fora de época. A
saúde das pessoas é prioridade no
meu mandato. Podemos promo-
ver a celebração quando o contá-
gio estiver menor e mais pessoas

já tiverem sido vacinadas com a
terceira dose da vacina da Covid-
19, ampliando a proteção contra
esse vírus que já fez muitas víti-
mas em nossa cidade”, ressaltou
Josef, que está na fase final de tra-
tamento da Covid-19, que contraiu
no final de 2021. Ele teve sinto-
mas leves e se recupera bem.

A realização da solenidade –
que atende à Resolução 1/2013 -
foi aprovada pelo plenário da Câ-
mara Municipal de Piracicaba, na

52ª reunião do dia 13 de dezem-
bro de 2021, com votação favorá-
vel ao requerimento 1.100/2021 de
autoria do vereador Josef Borges.

A data do aniversário do dis-
trito foi definida no decreto le-
gislativo nº 48/2015 que consi-
dera a data de criação legal do
distrito estabelecida pelo decre-
to estadual nº 2.641 de 15 de ja-
neiro de 1936, como Distrito João
Alfredo. Em 1944, o nome foi le-
galmente alterado para Artemis.



CHARGE

Ilustração de Luis Marangoni,
chargista oficial do XV de Piracicaba

NFL, NHL, NBA E MLB
Rafael Toledo

Rafael de Toledo Carvalho,
Professor, Fisioterapeuta,

fã dos Red Sox,
Springboks e Seahawks

Salve, salve galera, primeira-
mente desejo um feliz ano novo para
todos os nossos leitores, um ano
cheio no calendário esportivo, sen-
do o principal a Copa do Mundo no
fim do ano, mas nos esportes ame-
ricanos o ano ja começa agitado.

Ja no proximo final de se-
mana teremos o começo dos
playoffs da NFL, em uma tem-
porada muito equilibrada e sem
um favorito claro nas duas con-
ferencias, então preparem-se
para semanas de grandes jogos
e, provavelmente, algumas sur-
presas na caminhada rumo ao Su-
per Bowl, que ocorre dia 13 de fe-
vereiro na cidade de Los Angeles.

No hockey, a temporada
esta de volta a todo o vapor
após uma pausa não planejada
no final do ano por causa de
surtos de Covid em algumas
equipes e restrições de fronteira
entre Estados Unidos e Canada.
E, por causa da Covid, os joga-
dores da NHL não irão mais de-

fender suas seleções nas Olimpí-
adas de Inverno, que ocorrem em
Beijing ja no proximo mês, en-
quanto os jogos ocorrem na Chi-
na, a NHL vai usar a data que
era destinada a pausa Olímpica
para ficar em dia com o calendá-
rio e recuperar o tempo perdido.

Na NBA a temporada vai se
aproximando da metade, no
Leste temos uma surpresa com
Chicago Bulls no momento na
liderança, seguido pelo super
time do Brooklyn Nets, ainda
sem o negacionista Kyrie Irving,
fechando o "G4" do Leste temos
os outros dois favoritos ao titu-
lo da Conferencia, o atual cam-
peão da NBA Milwaukee Bucks
e o forte Miami Heat. Ja no Oes-

te, o Golden State Warriors pa-
rece estar de volta a sua melhor
forma, atras do time de San
Francisco temos o atual vice-
campeão da NBA, o Phoenix
Suns que segue no ritmo da ul-
tima temporada, e em 3° o Utah
Jazz, sempre forte, mas as du-
vidas da capacidade da equipe
nos Playoffs prevalecem. E um
destaque para o Los Angeles
Lakers, que contratou estrelas em
uma idade mais avançada e não
consegue decolar na temporada.

O baseball da MLB esta de fe-
rias, e so volta em abril, isso se
donos dos clubes e jogadores che-
garem a um acordo trabalhista
que encerra a greve que ocorre des-
de o final da ultima temporada.

Luiz Tarantini

 Luiz Tarantini é repórter
esportivo, comentarista

esportivo, marketing
comercial, colunista e louco

pelo Nhô-Quim

VITRINE PARA O MUNDO, BOA E RUIM

Bom dia amigos torcedores
do Nhô-Quim e leitores deste jor-
nal que se tornou o mais impor-
tante de Piracicaba e região pelo
formato democrático, equilibrado
e com o conteúdo mais “caipiraci-
cabano” entre todos. A Tribuna
coloca para todos diariamente
uma pluralidade de opiniões ja-
mais vista em nenhum matuti-
no. Parabéns ao amigo Evaldo
Vicente por tal visão e trabalho
incansável pela informação.

A taça São Paulo de futebol
Jr., é sem dúvida a maior compe-
tição de garotos do mundo, nada

no meio esportivo mundial em ter-
mos de categorias de formação no
futebol se compara a essa disputa.
Já foram revelados nomes impor-
tantes ao futebol mundial, atletas
que chegaram ao selecionado bra-
sileiro e até de outros países, e
também teve quem após a disputa
não continuou no meio e acabou
exercendo outras profissões.

A maior vitrine para reve-
lações do nosso futebol foi cria-
da em 1969, por iniciativa da
prefeitura de São Paulo.  Além
de proporcionar uma oportuni-
dade para os mais jovens apare-
cerem para o mundo do futebol,
o torneio faria parte das come-
morações do aniversário da ci-
dade, dia 25 de janeiro com a fi-
nal sendo disputada nessa data.

Aconteceram várias  mu-
danças de lá para cá, no primei-
ro ano da competição, apenas
quatro times disputaram o ca-
neco, enquanto na última edi-
ção esse número chegou a 116,
já competiram até equipes de ou-
tros países. Os maiores campe-
ões são Corinthians, com nove
títulos e Fluminense, com cin-
co, seguidos pelo Internacional,

com quatro, e São Paulo, Santos
e Atlético Mineiro, com três.

Essa vitrine fantástica que
mostra o talento e o bom fute-
bol de vários meninos, revelan-
do craques para o mundo, tam-
bém mostra a fragilidade tanto
profissional como no pessoal de
muitos coadjuvantes da compe-
tição. Equipes que fazem verda-
deiras “travessias do deserto”
para chegar a principal cidade
do país, saindo de pontos remo-
tos do Brasil em condições pre-
cárias de logística, veículos e ali-
mentação, sem contar prepara-
ção física muito abaixo do ideal.

O resultado dessa mistura do
“mal” são apresentações técnicas
muito abaixo do normal dentro
de campo, contusões, e principal-
mente um festival de câimbras.
Fora esses itens apontados, ain-
da entra a falta de preparo por
parte de alguns “professores”, que
na maior das boas intenções ten-
tam levar seus comandados ao
estrelato, mas que nem sempre
excutam a melhor estratégia.

O exemplo mais claro, para
resumir tudo o que escrevemos até
agora, fica com o que aconteceu

envolvendo o goleiro “tomate” do
Andirá-AC. O time do Acre vinha
segurando um empate em 0x0
contra o poderoso Atlético Minei-
ro, quando surgiu um pênalti para
o galo mineiro, o treinador Kinho
Britodo Andirá então tomou uma
atitude polemica, tirou o goleirão
“tomate” que vinha sendo o me-
lhor jogador acreano até aquele
momento, “pegando tudo”, e colo-
cou o goleiro reserva André, que
não evitou a derrota do Andirá, e
a cena que ficou foi do “Tomate”
aos prantos no banco de reservas
assistir a derrota de sua equipe.

Após esse lamentável e curio-
so episódio, o goleiro “Tomate”
ganhou mais de 300.000 segui-
dores em redes sociais, uma opor-
tunidade na base do Galo para fa-
zer testes e frases de apoio vindo
de craques do mundo todo. Já para
o treinador Kinho, sobrou muitas
explicações e uma enxurrada de
críticas e até manifestações de
ódio pela atitude. Como cita o
nosso título, vitrine para o mun-
do em duas opções: “boa e ruim”.

  Mande seu recado pelo e-
mail: luizcollection@yahoo.com.br
ou pelo Whatsapp (19) 99639-2028.

O QUE É NFT?
Ronan Pinheiro da Costa

Ronan Pinheiro da Costa
é advogado e apaixonado

por games

E ai, pessoal, hoje iniciamos
uma série de colunas que irão
abordar de forma simples quais são
as principais novidades do mun-
do virtual, suas consequências,
possibilidades e riscos, a aborda-
gem que farei dos temas será de
forma apenas explicativa e simples
para fácil compreensão, eis que o
assunto é bem complexo e não deve
ser considerado como uma indi-
cação e sim uma demonstração do
que está surgindo no mundo vir-
tual. NFT foi uma das palavras
mais buscadas no Google no ano
passado e afinal o que é isso? “NFT
é uma sigla em inglês para a pala-
vra “Non-Fungible Token” token
não fungível”. “Token” é como
uma chave eletrônica, é um dispo-
sitivo físico que gera uma senha
temporária para que um indivíduo
possa realizar algo, como movi-
mentações financeiras, com mais
segurança. No contexto dos NFTs,
“token” se refere ao nome de re-

gistro de uma arte digital, objeto
ou item. Por sua vez, “não fungí-
vel” significa que os bens são úni-
cos e insubstituíveis. Portanto, os
tokens não-fungíveis funcionam
como um selo criptográfico e po-
dem ser usados para provar a au-
tenticidade de bens nos ambientes
virtuais. Há quem defina o NFT
como uma espécie de contrato no
blockchain que garante que um
determinado arquivo é original e
que certa pessoa é oficialmente seu
proprietário. Muitos comparam os
tokens não-fungíveis às cartas co-
lecionáveis, como aquelas coleções
de banca de esportes ou desenhos
animados. A partir do momento
que você tem uma carta, pode co-
lecioná-la, vendê-la ou trocá-la.
Tudo isso depende de sua rarida-
de e do valor atribuído a ela pela
sociedade naquele momento. À
primeira vista, é um conceito um
pouco complicado, por isso, tam-
bém precisamos entender sua base
tecnológica: o blockchain, é a mes-
ma tecnologia que torna e garan-
te a segurança as criptomoedas
(Bitcoin por exemplo), Blockchain
funciona como um banco de da-
dos que pode ser acessado por to-
dos, cada informação nova é ar-
mazenada em um novo bloco que
fica ligado aos outros blocos já
existentes. Assim, forma-se uma
cadeia de blocos com dados deno-
minados blockchain.  Os dados
são armazenados de forma linear
e cronológica, sempre direcionados
ao final da cadeia. Cada bloco tem
um código chamado de hash e
também apresenta o hash do blo-
co anterior a ele. O hash é criado a
partir de uma função matemática
que transforma as informações
digitais em uma sequência de nú-
meros e letras. Portanto, se algum
bloco for editado, o hash muda e
os outros blocos posteriores tor-
nam-se inválidos. E é isso que tor-
na a blockchain tão segura, tor-
nando difícil o roubo dos dados.
Feito as devidas explicações inici-
ais, NFTs podem ser representa-
dos por um item digital dentro de
um jogo, um GIF, uma obra de
arte digital, uma música, vídeos,
fotos, desde que o detentor origi-
nal de seus direitos o insira na
blockchain, tornando-o uma
NFT, assim tal objeto passa a exis-
tir tanto no mundo real, quanto
no mundo virtual. Na próxima
coluna irei embarcar mais afun-
do para explicar e diferenciar os
tipos de NFTs existentes, para que
são usados e os mais comuns.

DIREITO DESPORTIVO:
XV AGORA É CLUBE-EMPRESA!

Dr. Jonas TadeuParisotto

Jonas Tadeu Parisotto é
advogado, presidente da

comissão de direito
desportivo da OAB de

Piracicaba, já atuou em
Tribunais Desportivos e

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

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

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

é conselheiro vitalício

Sociedade Anônima do Futebol
(SAF) criada pelo Cruzeiro no im-
porte de 90% do capital votante e
total, com investimentos de R$ 400
milhões que serão destinados de
forma gradativa visando, num
primeiro momento, sanar a saúde
financeira do clube bem como a
saúde operacional criando, assim,
uma base sólida para alçar voos
maiores. O Cruzeiro tem uma dí-
vida que chega próxima a 1 bilhão
de reais com jogadores e com a
FIFA, dentre outros credores, e
parte destes 400 milhões de reais
serão destinados ao pagamento
destas pendências. Pelas normas
que regem as SAF’s e o acordo fe-
chado por Ronaldo com o Cruzei-
ro, poderá ser aportado valores
também de investidores desata
formas e com o garoto-propagan-
da Ronaldo, o Cruzeiro e uma ges-
tão profissional, poderá ser um
caso de sucesso tanto esportivo,
quanto administrativo. Caro leitor
e leitora, mas o porquê do título
da coluna? O Esporte Clube XV de
Novembro de Piracicaba adotou o
modelo empresarial trazido pela
Lei das SAF’s? Claro que não, tal
medida sequer foi cogitada, mas
serve como uma provocação, já que
o assunto clube-empresa vem ga-
nhando corpo a cada dia como se

fosse a solução de todos os proble-
mas de uma equipe de futebol. O
caso “Cruzeiro” é um exemplo, já
foi anunciado à imprensa que o
objetivo não é colocar dinheiro à
torto e a direito, não é criar mais
dívidas e sanar as que não vão
atrapalhar o sucesso esportivo do
clube e levantar títulos para uma
boa impressão com a torcida e o
clube novamente afundado em
novas dívidas. Com o advento da
Lei n° 14.193/2021, ultrapassamos
a última fronteira do futebol ro-
mântico, atrasado e sempre depen-
dendo de um abnegado e apaixo-
nado torcedor que dispõe de sua
fortuna pessoal para ver o time
não encerrar as portas. De bobo
Ronaldo Nazário não tem nada,
na minha modesta opinião trata-
rá o Cruzeiro de forma firme e
profissional e ao valorizá-lo, ne-
gociará suas ações com outro in-
vestidor como comumente ocor-
re, assim, não pense, caríssimos
leitores que o Fenômeno entrou
nessa, por amor ao Cruzeiro, por-
que tem uma “dívida” de grati-
dão por ele ter sido lançado ao
mercado futebolístico pelo clube
belo-horizontino o negócio é bu-
siness, redundante mesmo. Quan-
to ao XV de Piracicaba, será que
o novo modelo societário poderia

O ano apenas começou e o
assunto que está movimentando
os bastidores do futebol desde o
final do ano passado é a adesão
dos clubes de futebol ao novo mo-
delo societário trazido pela Lei n°
14.193/2021, que cria o Clube-Em-
presa através da regulação da So-
ciedade Anônima do Futebol (SAF)
aprovada em agosto de 2021. Efe-
tivamente o primeiro da fila foi o
belo-horizontino Cruzeiro com-
prado Ronaldo Luís Nazário de
Lima, através da Tara Sports, ad-
quiriu ações representativas da

alavancar o clube e levá-lo a gran-
des feitos desportivos? Só o fato
de se transformar em clube-em-
presa não é garantia de sucesso,
temos vários exemplos no futebol
brasileiro de equipes que adota-
ram um modelo societário e em-
presarial antes do advento da Lei
das SAF’s e o esperado sucesso
esportivo e administrativo não
veio, ao contrário foi um verda-
deiro fiasco. O investidor, aquele
que vai aportar dinheiro, em re-
gra só vai se interessar por um clu-
be que tenha capacidade de gerar
resultados futuros, óbvio que le-
vará, também em consideração, a
tradição, o peso da camisa, a rela-
ção com a cidade e com o torcedor
e as dívidas atualizadas, se bem
que dívidas em si não são um as-
pecto tão relevante, é até de certa
forma positiva pois permitirá ao
investidor adquirir ações por um
valor mais baixo e , posteriormen-
te, vender suas ações, caso tenha
êxito em campo e fora dele, por
valores maiores, essa é a regra do
jogo do futebol moderno. Voltare-
mos ao tema. A coluna é solidária
e clama a todos e todas que sigam
as orientações dos órgãos oficiais
de saúde pública no combate à
pandemia. Saudações XVzistas e
Jus Desportivas e até a próxima!

Olá amigos torcedores mês
de janeiro primeira coluna do
ano mês importante, pois é o mês
que o XVnzão estreia no campe-
onato Paulista em busca do aces-
so, espero que esse ano a gente
suba de onde nunca deveríamos
ter saído. Enquanto a  estreia não
chega vamos estar matando a
saudade do futebol com a Copa
São Paulo de futebol Júnior que
na edição passada não teve devi-
do a pandemia no seu auge.

O XV de Piracicaba começou
bem com Vitoria na estreia e tem
grandes chances de se classificar
esse ano tendo em vista que nun-
ca passou para segunda fase a
participação do XV na copinha
nunca foi boa se puxar histórico
tem mais derrotas do que vitóri-
as vista que nessa edição pode
escrever uma história diferente o
trabalho na base com Denis esta
sendo bem feito com a garotada.

Eu particularmente eu amo
essa competição é um dos princi-
pais celeiros de jovens promessas
brasileiras, e de onde saíram al-
guns dos maiores jogadores de
todos os tempos. Realizada todos
os anos no estado de São Paulo
com o objetivo de comemorar o
aniversário da capital paulista, a
competição teve a sua primeira
edição ainda em 1969. De lá para
cá foram mais de 50 edições, ti-
mes históricos, finais incríveis e
muitos craques revelados. E foram
muitos como Falcão, Djalminha,
Paulo Nunes, Marcelinho Cari-
oca, Deco, Dida amigos são mi-
lhares e vou rapidamente con-
tar a história de três craques.

Começando pelo Raí ídolo do
São Paulo e do Paris Saint-Germa-
in, o meia Raí jogou a Copinha de
1983, pelo Botafogo de Ribeirão
Preto. Aos 17 anos, levou o time

COPA SÃO

PAULO DE

FUTEBOL JÚNIOR

DE VOLTA
Daniel Campos

do interior paulista à final, mas
foi derrotado pelo Guarani, de
Campinas. No ano seguinte, foi
lançado no time principal.

Outro mito era Bicampeão da
Copa do Mundo com a seleção
brasileira, o lateral-direito Cafu
participou da Copa São Paulo, em
1988. Atuando como atacante,
aos 18 anos, o jogador defendeu
o São Paulo e agradou a comis-
são técnica, que o promoveu para
profissional no ano seguinte.

Esse que vou dizer realmente
era atração nos anos 90, lembro-
me de muito bem e lamento mui-
to sua morte precoce veloz, habi-
lidoso e com a cara do futebol bra-
sileiro. Dener estourou pela Por-
tuguesa, durante a Copinha de
1991, quando conquistou o título
sobre o Grêmio. Mais tarde, de-
fendeu o time gaúcho e, posteri-
ormente, o Vasco. Morreu em
1994, aos 23 anos, em um trágico
acidente de carro, tenho muita
curiosidade em saber como seria
a carreira do Dener sensação da
época se ele realmente seria o me-
lhor jogador do mundo como pin-
tou que ia ser com o tempo.

Eu não ia citar mais nenhum
nome, mas meu amigo Luiz Ta-
rantini chega ate se emocionar
quando fala desse atleta,  esse
menino, principal jogador brasi-
leiro, atualmente no Paris Saint-
Germain, considerado o melhor
jogador brasileiro que surgiu nes-
te século tem em seu currículo a
participação na Copa São Paulo de
Futebol Júnior. Neymar disputou
duas vezes o torneio, uma em
2008, aos 15 anos, quando se tor-
nou o mais jovem jogador a mar-
car na competição (marca batida
posteriormente por Kaio Jorge, ou-
tro “menino da Vila”), e em 2009,
aos 16, semanas antes de se profis-
sionalizar. Parou, respectivamen-
te, nas oitavas e quartas de final.

Um grande abraço ami-
gos um excelente final de se-
mana se cuidem.

Daniel Campos é empresário
e enlouquecido pelo Nhô-Quim
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Hyundai Motor compartilha a visão de nova Metamobilidade
A robótica é parte essencial da transformação da Hyundai Motor para se tornar um fornecedor de soluções de mobilidade inteligente

Os seguidos boicotes da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Piracicaba (SMS), com
indevida retenção de verbas de emendas par-
lamentares e a inexplicável não renovação
de convênio para exames, podem levar ao
fechamento temporário do Hospital Ilumina,
no próximo dia 18 de janeiro. A informação
foi confirmada na manhã desta sexta-feira,
dia 08, pela Diretoria Executiva e pelo Con-
selho de Administração da Associação Ilu-
mina, que administra o Hospital, uma carre-
ta e o Centro de Educação. O Hospital aten-
de mais de duas mil pessoas por mês.

Sem recursos para pagar os pouco mais
de 50 funcionários de uma folha que já foi
reduzida em 60%, o Hospital estava amea-
çado de parar temporariamente já a partir
de hoje (08/01/2022). Mas os funcionários
informaram durante reunião com a direto-
ria, que estão dispostos a continuar traba-
lhando por um período de 10 dias, ou seja,
até o dia 17, na esperança de receber seus
salários atrasados. Além disso, se dispu-
seram a convidar amigos e parentes para
ajudar no trabalho voluntário durante esse
período. “Os colaboradores demonstraram
que tem compromisso com a população e
confiança de que a Secretaria Municipal de
Saúde reativará o convênio e repassará os
recursos das emendas, que pertencem ao
Ilumina”, destacou a Dra. Adriana Brasil,
presidente do Conselho de Administração.

DINHEIRO SEQUESTRADO - Deputados
Estaduais, Federais e Senadores, reconhe-
cendo a importância do Ilumina tem destina-
do verbas complementares para a instituição.
Essas verbas servem para complementar os
pagamentos dos SUS que não cobrem os
custos. Por exemplo, um exame de colonos-
copia, custa 350 reais para o Hospital. O SUS
paga apenas 112 reais. A diferença é coberta
com dinheiro das emendas parlamentares.

A SMS recebeu há mais de seis meses
344 mil reais, sendo 100 mil reais do Deputa-
do Federal General Peternelli e 244 mil reais
do Deputado Federal Kim Kataguiri. Mas os
recursos continuam retidos na Secretaria.
Esses valores, de acordo com a lei, devem
ser repassados imediatamente à instituição
beneficiada, no caso, a Associação Ilumi-
na. “Nem mesmo a decisão do Judiciário
favorável à liberação dos recursos para o Ilu-
mina, em processos anteriores, parece sen-
sibilizar a SMS”, declara a Dra. Adriana.

SEM CONVÊNIO, A POPULAÇÃO É
PREJUDICADA - Sem contrato com o Ilumi-
na, desde outubro do ano passado, a SMS
interrompe o inovador programa de Rastrea-
mento Ativo Organizado, o RAO e bloqueia a
atuação da carreta Ilumina, impedida de cir-
cular e que funcionará dentro do estaciona-
mento do Hospital, com livre demanda.

“O desserviço da Secretaria configura o
não reconhecimento dos 475 mil cidadãos
sensibilizados pelo programa, dos 128 mil
rastreados, dos 55 mil exames prestados e
das mais de 880 pessoas com câncer inici-
al, salvas até agora, porque foram detecta-
dos precocemente”, lamentou a médica.

Todos estes resultados foram apresenta-
dos em prestação de contas, em novembro,
quando nenhum membro da SMS participou.

MAIS BOICOTE - O boicote da Secreta-
ria Municipal de Saúde de Piracicaba ganhou
mais força nos últimos dias. As pessoas que
entram em contato para agendamento de
exames e são informadas sobre a não previ-
são de quando serão atendidas nas unida-
des municipais, tem perguntado se podem se
dirigir ao Ilumina. A resposta da Secretaria é
de que o Ilumina não está mais atendendo, o
que não é verdade. O Ilumina não interrom-
peu o atendimento, embora não esteja mais
recebendo valores que a Prefeitura vinha pa-
gando, com recursos do SUS, e que cobriam
parcialmente o custo dos exames, por meio
do convênio interrompido unilateralmente.

DESESPERO - Diariamente o Hospital
Ilumina recebe telefonemas de pessoas de-
sesperadas, devido à longa espera de vári-
os meses para consultas e exames via Se-
cretaria Municipal da Saúde de Piracica-
ba. O Portal da Secretaria registra uma lon-
ga fila com milhares de pacientes. O siste-
ma mostrava ontem, dia 6 de janeiro, por
volta das 22 horas, a seguinte listagem:

-  Ultrassonografia: 21.211 pessoas
-  Eletrocardiograma: 4.179 pessoas
-  Endoscopia digestiva alta: 2.454 pessoas
-  Colonoscopia: 870 pessoas
-  Pequenas cirurgias: 829 pessoas.
-  Mastologia: 222 pessoas
O Portal não dá nem previsão sobre quan-

A Hyundai Motor Company
compartilha sua visão pioneira
no uso da robótica, tanto no
mundo real quanto no metaver-
so, durante a CES 2022, um dos
eventos tecnológicos mais influ-
entes do mundo, que aconteceu
entre 5 a 7 de janeiro, em Las
Vegas, nos Estados Unidos. O
evento de apresentação para im-
prensa, foi transmitido ao vivo
e está disponível no canal da
Hyundai Motor no YouTube.

Euisun Chung, principal exe-
cutivo do Grupo Hyundai Motor,
abriu a apresentação para impren-
sa, seguido por Dong Jin Hyun,
vice-presidente e chefe do Labora-
tório de Robótica; Chang Song,
presidente e chefe da divisão de
Transporte como Serviço (TaaS),
ambos também do Grupo Hyundai
Motor; e por Marc Raibert, funda-
dor e presidente da Boston Dyna-
mics. A esses executivos se juntou
Ulrich Homann, vice-presidente
corporativo e reconhecido arquite-
to de Cloud + AI na Microsoft.

Sob o tema “Ampliando o Al-
cance Humano”, as apresentações
da Hyundai Motor refletiram
como a área de robótica da empre-
sa conduzirá a mudança de para-
digma em direção à mobilidade
futura, indo além dos meios tra-
dicionais de transporte para pro-
porcionar liberdade ilimitada de
movimento para a humanidade.

A robótica é parte essencial da
transformação da Hyundai Mo-
tor para se tornar um fornecedor
de soluções de mobilidade inteli-
gente. Após adquirir a Boston Dy-
namics, empresa inovadora no
ramo, a Hyundai Motor intensifi-
cou seu foco no avanço da robóti-

ca para melhorar a vida das pes-
soas por meio de uma gama de
soluções de mobilidade. A empre-
sa vê a robótica e a mobilidade
como complementares na medida
em que uma acelera o desenvolvi-
mento da outra e vice-versa. Jun-
tas, formam uma combinação si-
nérgica que agrega valor ao negó-
cio e impulsiona o progresso da
humanidade a partir de um ecos-
sistema de Mobilidade das Coisas
(MoT) baseado em robótica.

Para apoiar sua visão de fu-
turo para robótica e mobilidade, a
empresa revelou seu novo concei-
to de “Metamobilidade”, com o
objetivo de ser pioneira na cone-
xão entre o metaverso e dispositi-
vos inteligentes, o que expandirá
o papel da mobilidade para a rea-
lidade virtual (VR), permitindo,
em última instância, às pessoas
superarem as limitações físicas do
movimento no tempo e no espaço.
A Hyundai Motor compartilhou
também sua visão de como os ro-
bôs vão atuar como um meio en-
tre o mundo real e espaços virtu-

ais, possibilitando que as pessoas
façam, no metaverso, mudanças
a serem refletidas na realidade.

A empresa prevê que as dis-
tinções entre as futuras mobili-
dades poderão desaparecer a
partir do desenvolvimento da
tecnologia robótica, como Inteli-
gência Artificial (IA) e condução
autônoma. Diversos tipos de mo-
bilidade, incluindo automóveis e
a mobilidade urbana aérea
(UAM), também atuarão como
dispositivos inteligentes para aces-
so à plataforma de metaverso.

“Na Hyundai, estamos con-
solidando o poder da robótica
para realizar grandes feitos. Vis-
lumbramos soluções de mobili-
dade futura que serão possíveis
graças aos avanços da robótica
– até mesmo expandindo nossas
soluções de mobilidade para a
metamobilidade”, disse Euisun
Chung, principal executivo do
grupo, durante sua apresenta-
ção. “Esta visão permitirá liber-
dade ilimitada de movimento e
progresso para a humanidade.”

Reprodução

Empresa participou da CES 2022, realizada entre 5 a 7
de janeiro, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos

INFORME

Boicote da Secretaria da Saúde pode
provocar fechamento do Hospital
Ilumina no próximo dia 18 de janeiro

tos meses os pacientes ficarão esperando na
longa fila. Os prints das telas foram tirados
ontem (06/01) por volta das 22 horas.

“TEM QUE ESPERAR”, DIZ MÉDICA
PARA PACIENTE COM LINFOMA - Entre
as milhares de pessoas que correm risco
de vida nas filas da Prefeitura de Piracica-
ba está a mãe de Jiane da Silva. A mãe
dela, de 57 anos de idade, produtora rural
aposentada, foi diagnosticada com Linfo-
ma, um câncer do sangue.

Uma avaliação médica feita pela paci-
ente na cidade de Montes Claros, em Mi-
nas Gerais, onde ela morava, resultou em
um laudo com recomendação para fazer to-
mografia e biópsia do tumor. O câncer na
forma de nódulos, avança pelo pescoço, pro-
vocando dificuldades até para se alimentar
e caminhar, relata a filha.

Depois de uma longa espera para consul-
ta, em Piracicaba, onde ela reside atualmen-
te, foi atendida por uma médica da Unidade
de Referência USF Boa Esperança, no bairro
de Santa Terezinha, no dia 3 de janeiro deste
ano. Segundo Jiane, a médica disse: “tem
que esperar, tem que ter paciência”.

A família está revoltada porque sabe que
esse tipo de câncer pode levar a óbito em
poucos meses se não houver tratamento
adequado: “O descaso da Secretaria da
Saúde de Piracicaba causa revolta e indig-
nação”, desabafou a filha da paciente. O Ilu-
mina vai cuidar do caso.

EXAMES GRATUITOS NO ILUMINA -
Como demonstração de solidariedade com
esses pacientes que estão nessas longas fi-
las da Prefeitura, o Hospital Ilumina vai ofere-
cer gratuitamente a partir desta sexta-feira
(08), em sua carreta no pátio do Hospital, no
Bairro Taquaral, os seguintes exames:

- Mamografia: 500 vagas
- Ultrassom: 30 vagas (precisa apresen-

tar pedido médico)
- Consulta de mastologia: 8 vagas
O agendamento deve ser feito pelo

WhatsApp do Hospital 19-98369-0944 ou
pelo fone 19-3429-8860.

MULHERES COM MAIS DE 40 ANOS
- Para os exames de mamografia podem
agendar todas as mulheres com idades en-
tre 40 e 69 anos que não tenham realizado
o exame no último ano.

As mulheres de 40 a 50 anos não são
previstas no protocolo da Prefeitura para
rastreio de câncer de mama, mas 40% dos
casos detectados estavam nesta faixa etária.
Por isso, o Ilumina inicia os exames a partir
dos 40 anos. Essa é uma das premissas do
Rastreamento Ativo Organizado (RAO).

O Ilumina alerta que o câncer não pode
esperar a burocracia!

Para realizar os exames, o Ilumina vem
contando com doações de pessoas físicas
e jurídicas, por meio da campanha “Eu que-
ro ter um milhão de amigos” via PIX
10.281.182/0001-70.

RASTREAMENTO ATIVO ORGANIZADO
- Os exames fazem parte do RAO, plano ide-
alizado pelo Ilumina e reconhecido pelo Mi-
nistério Público do Trabalho e pelo Tribunal
Regional do Trabalho, de Campinas o que
motivou a destinação de recursos para a
construção do Hospital e da Carreta. Posteri-
ormente, o RAO foi aprovado por meio de re-
solução pelo Conselho Municipal de Saúde
(CMS), pela Câmara Municipal de Piracicaba
e pela própria Prefeitura em ato publicado no
Diário Oficial no final de 2020.

Pela sua eficiência e por já ter salvo
mais de 880 vidas em Piracicaba e região
o RAO já está sendo adotado por vários
municípios brasileiros, como uma forma
de atender de forma rápida e eficiente os
pacientes que precisam de prevenção e
diagnóstico precoce do câncer.

Mas o boicote da Secretaria Municipal
de Saúde, pode comprometer a continuida-
de do RAO em seu próprio nascedouro: a
cidade de Piracicaba, em prejuízo de mi-
lhares de pacientes, principalmente os mais
carentes, que não podem pagar planos de
saúde e não conseguem ter acesso ao com-
balido sistema público de saúde.

CAMPANHA CONTINUA - A Diretoria da
Associação Ilumina agradece a generosi-
dade dos brasileiros, principalmente os de
Piracicaba e região, pela adesão à Campa-
nha “Eu quero ter um milhão de amigos”. A
Campanha solicita doações a partir de 9
reais por meio do PIX  10.281.182/0001-70.
É uma importante fonte de receita para
manter o RAO em funcionamento.
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PALAVRA DO ESCRITOR:

O livro Tem bicho que gosta
de Toni e Laíse, traz de maneira
simples e divertida, algumas coi-
sas especiais que cada bicho gos-
ta. Afinal, assim como nós, eles
também tem suas preferências.
Uns gostam de tomar sol, outros
de pular para lá e para cá. Uns
gostam de ficar só, outros gostam
de ficar aos bandos. Uns gostam
de comer bastante, outros de dor-
mir bastante. Independente de
qualquer coisa, todos merecem
nosso carinho e respeito. Um con-
vite ao pequeno leitor na desco-
berta sobre diferentes animais e,
ao mesmo tempo, sobre o que gostamos de fazer, de comer, de vestir, de
ser... Recomendamos. Faixa etária: 03 a 06 anos Encontramos essa histó-
ria narrada em: https://youtu.be/U0pZMeCv-kU

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

PROSA

CONFRATERNIZAÇÃO DE ANO-NOVO
Ludovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da SilvaLudovico da Silva

É costume a saudação das pes-
soas, na chegada do ano novo. Na-
turalmente, é o desejo que o primei-
ro dia de janeiro seja o início de uma
vida renovada, feliz, que os possí-
veis desentendimentos e as triste-
zas fiquem para trás, esquecidos no
tempo que passou. As palavras ma-
nifestam o sentimento de boas vin-
das, de uma vida tranqüila e que se
prolongue por todo o ano.

A chegada de um novo ano é
recebida com festa. Mesmo antes
dos carrilhões anunciarem a passagem do ano, a expectativa das pessoas
provoca um estado emocional, traduzido em alegria que contagia a todos.

O repicar dos sinos e o espocar dos rojões são a manifestação de
alegria, a saudação à chegada de um novo tempo, cheio de esperança.

Esse é um momento em que as forças se comungam na confraterniza-
ção de amizade e fé. É a manifestação de um sentimento de profundo
significado. É a paz que se deseja e que todos almejam.

Hoje é Dia de Confraternização Mundial e, por isso, um ano novo
deve ser iniciado, por todos com os pés no chão, como início de uma vida
renovada de expectativas promissoras.  Não de fantasias, nem ilusões.
Mas de fé. De uma vida melhor, de sentimentos fraternos e cheios de
confiança para novas jornadas nos dias que virão pela frente e esperan-
ças sempre renovadas .É dia Mundial da Paz.

TODO DIA É ANO NOVO!
Elda Nympha Cobra SilveiraElda Nympha Cobra SilveiraElda Nympha Cobra SilveiraElda Nympha Cobra SilveiraElda Nympha Cobra Silveira

Todo dia é Ano Novo quando

Entram as estrelas e a lua nos
céus,

Quando um pássaro canta
Ou uma criança sorri,

Quando o sol nos encanta!.
Quando sabemos nosso papel.

Todo dia é Ano Novo
Nos abraços calorosos

De corpos entrelaçados
Desde sempre amorosos

Na fresca manhã,
Na hora vespertina, ou

Na escuridão se cruzam:
É a  essência da vida.

Todo dia é Ano Novo,
No ciclo da natureza,

Nas ondas do mar revolto,
 Ou na mansidão do luar,

No cheiro exalando  da Terra,
Que a chuva se pôs a regar.

Todo dia é Ano Novo.
Nas flores à desabrochar,

Exalando seu perfume,
Embriagando o jardim,
Deve ser a Primavera,

Que não se esquece de vir.

VERSO

Todo dia é Ano novo
E o Ano Velho ficou para trás!

Levante sua taça e...
Num só pensamento,

Brindemos esse Novo Ano,
 De Amor e de Paz!
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JANEIROJANEIROJANEIROJANEIROJANEIRO

Lançamento do livro “Laila, minha Mãe, Recortes de uma Vida”
escrito por Maria Teresa Simão em homenagem a sua mãe.

FEVEREIROFEVEREIROFEVEREIROFEVEREIROFEVEREIRO

Lançamento pelo canal do youtube Ciências Florestais da ESALQ,
do livro “Aves do Campus da USP”. Os autores são estudantes de gradua-
ção, pós-graduação, profissionais formados na instituição e um fotógrafo.

MARÇOMARÇOMARÇOMARÇOMARÇO

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 distribuí-
das em várias caixas de correio da cidade.

Também teve página dupla na coluna Prosa & Verso da Tribuna
Piracicabana em comemoração à data festiva.

ABRILABRILABRILABRILABRIL

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 Itá-
lia seu livro “La Legge del Perdono” com ilustrações de Giacomo Belcari.

Lançado o livro “Cidades do Medio Piracicaba, Nova Era, São Do-
mingos 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 le-
vou música e mensagens positivas e de agradecimentos aos profissionais
que trabalham na linha de frente nos hospitais.

MAIOMAIOMAIOMAIOMAIO

Alexandre José Cruz lança seu livro “Castelos de Areia”
O empresário Rubens Ometto Silveira Mello lança o livro “ O Incon-

formista” em parceria com o novelista Agnaldo Silva

Bianca Rosenthal lança virtualmente o livro infantil “Mãe, me con-
ta uma história”

Deborah Kerches de Mattos Aprilante, médica neuropediatra, lan-
çou 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.

JUNHOJUNHOJUNHOJUNHOJUNHO

Adolpho Queiroz escreveu a trajetória de Guido Ranzani no livro
“Dos Solos de Piracicaba às Terras da Amazônia, com apoio do IHGP.

JULHOJULHOJULHOJULHOJULHO

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 come-
moração 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 Le-
tras, José Renato Nalini e Vitor Vencovsky, debateram o futuro da Litera-
tura e das Academias de Letras em live promovida pela APL, com media-
cão de Edson Rontani Jr.

AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO

Ademir Barbosa Júnior lança a novela policial “Quem matou
João Paulo”.

O presidente da Academia Piracicabana de Letras, Vitor Pires Ven-
covsky, recebeu a Medalha Prudente de Moraes. A indicação foi por sua
dedicação à história, cultura e pesquisa. A entrega aconteceu pelo Insti-
tuto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) entidade que presidiu,
através de live da página da Academia Piracicabana de Letras pelo Face-
book.

O IHGP, através do seu presidente Pedro Vicente Ometto Maurano,
realizou live em comemoração ao aniversário da cidade e empossou mais
dois membros em seu quadro de associados: Marcelo Batuíra Losso Pe-
droso, 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, distribui-
ção de kits, contação de histórias e doação de livros. Evento reali-
zado pela SEMAC em conjunto com várias entidades literárias, CLIP,
GOLP, APL, IHGP, AHA, Biblioteca Municipal, Museu Martha What-
ts, Museu Prudente entre outros.

SETEMBROSETEMBROSETEMBROSETEMBROSETEMBRO

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.

OUTUBROOUTUBROOUTUBROOUTUBROOUTUBRO

O Teatro Municipal Dr. Losso Netto, foi palco no dia 7 de outu-
bro, de mais um lançamento de livro,  Circo do Veneno, escrito por
Diogenes Donisete Moreira, com apoio do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Piracicaba.

Em 15 de outubro falece o escritor e poeta Irineu Volpato aos
87 anos, autor de mais de 80 livros e de vários hinos, poeta conhecido
no Brasil e no exterior.

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 Geo-
gráfico de Piracicaba..

NOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRONOVEMBRO

O jornalista e escritor Armando Alexandre dos Santos rece-
be o título de Cidadão Piracicabano concedido através do verea-
dor 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 (Cidi-
nha) 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 Juli-
ana 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.

DEZEMBRODEZEMBRODEZEMBRODEZEMBRODEZEMBRO

Dia 3, no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes o
presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Pedro Vi-
cente Ometto Maurano, apresentou aos presentes a 26ª edição da Revis-
ta do IHGP, com textos de vários associados e jornalistas, enfatizando os
100 anos de existência do Grupo Dedini em Piracicaba.

O artista Elson De Belém, criador do Prêmio Pirarazzi de Cultura,
comandou um grande evento no Teatro do Erotides de Campos para premi-
ar os melhores do ano de 2019 nas várias modalidades  artísticas. Com a
presença de autoridades, teve atrações musicais e shows. Carmelina Tole-
do Piza foi a grande homenageada da noite.

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 Limei-
ra 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 (Institu-
to 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”
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

“Aquele, porém, que perseverar
até o fim, será salvo” (Mc 13,13)

Pela Graça de Deus inici-
amos mais um ano: abençoa-
do 2022 para todos!

A depender dos prognós-
ticos que vimos e ouvimos aqui
e acolá, este ano que se inicia
poderá ser um tanto “cinzen-
to”. A situação econômica e
social no Brasil e no mundo
preocupam, com a inflação
mostrando novamente suas
garras, aliado ao desemprego
em alta e à dificuldade na reto-
mada da marcha econômica.

No campo político, então, as
incertezas aparentam ser maio-
res ainda, crescendo a batalha já
iniciada entre polos ideológicos e
partidários opostos por conta
das eleições que sobrevirão.

E a pandemia, terminará?!
Bem por isso que é mais do

que oportuno termos presente,
em cada dia de 2022, a adver-
tência de Nosso Senhor Jesus
Cristo: “Aquele, porém, que per-
severar até o fim, será salvo”.

Essa advertência se insere
no chamado “discurso escato-
lógico” de Jesus Cristo que, em
termos bem simples, pode ser re-
presentado como o “final dos
tempos”, a se dar após guerras,
perseguições, traições, confor-
me narra a Sagrada Escritura.
Nestas linhas não há espaço –e
nem competência de minha par-
te!— para digressões a esse res-
peito, mas o sentido dessa ad-
moestação é claríssimo em ori-
entar nossos passos para um
único caminho: o da perseve-
rança na busca de Deus!

Não se trata de ser alar-
mista ou arauto de catástrofes,
mesmo porque ninguém sabe o
dia em que tal se sucederá (Mt
24,42). Trata-se, antes de tudo,
de termos em conta a finitude
e a fragilidade de nossa vida
terrena, desta “vida que vive-
mos”. Facilmente perdemos o
sentido –por medo, ignorância,
ou ambos— da eternidade de
nosso futuro, do nosso destino
perpétuo e imutável, pois é sa-
bido e consabido que “não fica-
remos para semente”: só se mor-

re uma vez, vindo, imediatamen-
te em seguida, nosso julgamento
(Hb 9,27). Daí porque qualquer
projeto para 2022 –e mesmo al-
gum outro de nosso interesse—
será vão se não se orientar pelo
“GPS da via da salvação”.

A Luz que brilha no Natal
será aquela que nos afastará das
trevas da dúvida e do medo em
cada dia do ano vindouro, pois é
inextinguível! Nossa Igreja San-
ta, Católica e Apostólica, possui
um “arsenal” à nossa disposição,
desde a Santa Missa, passando
pela reza do Terço, até a mais
simples das orações no início e
no findar do dia. Utilize-o à
vontade! E basta ter constante-
mente em conta que quem “per-
severar até o fim, será salvo”.

As dificuldades sempre po-
dem se converter em oportuni-
dades para crescimento pessoal
e espiritual, momentos para re-
afirmação de nossos bons pro-
pósitos. Elas, aliás, embora pos-
sam ser duradouras, nunca são
definitivas, lembrando com São
Paulo que “os sofrimentos do
tempo presente não têm propor-
ção com a glória que deverá re-
velar-se em nós” (Rm 8,18).

Perseverar “até o fim”, e
não somente “até a metade”,
é essencial! Gera frutos de
amor, estimula outros irmãos
e irmãs a vencerem as lutas
que poderiam dar por perdi-
das, ajuda-nos a depender mais
de Deus do que de nós mesmos
ou dos outros, e nos permitirá
de, um dia, novamente com o
“Apóstolo das Gentes”, afir-
marmos: “Combati o bom com-
bate, terminei a minha carrei-
ra, guardei a fé” (2 Tm 4,7).

“Começar é de todos; perse-
verar, de santos” (São Josema-
ria Escrivá, Caminho, nº 983).
Então, que venha 2022! De mãos
dadas com Santa Maria, Mãe de
Deus, do primeiro dia ao último,
perseveremos, até vencer, as lu-
tas que iremos travar!

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

CALENDÁRIO – A Diocese de
Piracicaba disponibilizou em seu
site oficial o Calendário Diocesa-
no de 2022, com a previsão das
datas e horários de eventos, ce-
lebrações especiais e outras ati-
vidades pastorais em todas as
regiões da Diocese. Para aces-
sar, basta entrar na página ini-
cial do site (www.diocese de
piracicaba.org.br) e rolar a tela
até a seção "Calendário 2022".
Em seguida, é só clicar sobre
o mês que deseja consultar.

CURSO I – Seguem abertas
até 15 de janeiro as inscrições
para novas turmas do Curso
de Teologia da Diocese de Pi-
racicaba, que foi retomado em
outubro de 2021, após um ano
e meio suspenso devido à pan-
demia. As aulas terão início em

IGREJA EM NOTÍCIAS
fevereiro. O curso tem dura-
ção de quatro anos e a carga
horária total é de 360 horas-
aula. Interessados devem ins-
crever em qualquer paróquia
ou procurar a Cúria Diocesa-
na (Av. Independência, 1.146).

CURSO II – A Diocese acolhe
em 2022 o Curso de Formação
Missionária, da Escola de Mis-
siologia da Sub-Região Pasto-
ral Campinas. As inscrições
também estão abertas e podem
ser feitas on-line (acesse
www.emfoco.org.br) ou pre-
sencialmente, na Cúria Dioce-
sana (Av.  Independência,
1.146, Higienópolis). As aulas
serão presenciais, uma vez por
mês, aos sábados, de fevereiro
a novembro de 2022. O inves-
timento é de R$ 30 mensais.

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

SANTOSSANTOSSANTOSSANTOSSANTOS

A cidade de Santos, mundialmente conhecida por seu enorme
movimento portuário, não tem se descuidado dos turistas. Nes-
sas épocas de festas, constatamos os cuidados com as suas
praias, com máquinas limpado diariamente as areais dos detri-
tos que chegam do mar. No vasto jardim de toda orla, desde as
primeiras horas, vários garis limpam as calçadas, o que se repete
outras vezes durante o dia. E, para completar, um policiamento
forte e ostensivo. Assim, dá gosto ser turista nas praias de Santos.

SSSSSABINO  ENCABINO  ENCABINO  ENCABINO  ENCABINO  ENCANTANTANTANTANTAAAAA

Situada na região oeste do Estado paulista, às margens do Rio
Tietê, e distante 450 km da capital, eis a cidade de Sabino, pacata
e convidativa, com a sua prainha artificial. A sua vocação é o turis-
mo náutico, seguido da pesca e do turismo rural, além de um bom
hotel lhe dar sustentação, bem como inúmeros ranchos que são
locados aos turistas. A cidade também se tornou conhecida por
falar o "sabinês", um dialeto diferente para se comunicar, em que
as sílabas das palavras são pronunciadas de trás para a frente.

O SO SO SO SO SABINÊS DE “NOBISABINÊS DE “NOBISABINÊS DE “NOBISABINÊS DE “NOBISABINÊS DE “NOBISAAAAA”””””

As famosas praias de Santos

Portal de Sabino (SP) Foto Ken Chu

Praia de Sabino (SP) Foto Ken Chu

Comtur de Pedrinhas Paulista (SP)

Comtur de Aparecida (SP) Foto Canal 39

A sua praia às margens do Rio Tietê é o cartão postal da
cidade. Porém, a sua principal atração está na boca do povo.
É o “sabinês” passado de pai para filho. Em Sabino, até o
comércio entrou na onda da língua de trás para a frente.
Uma de suas lojas se chama "Nobisa", que é o nome da cida-
de ao contrário. Quem liga precisar fazer pedido neste “idio-
ma”? O seu eficiente prefeito vem prestigiando o seu Conse-
lho Municipal de Turismo, o qual vem cumprindo o seu papel,
buscando o melhor atendimento possível aos seus visitan-
tes. Visite Sabino em sua primeira oportunidade!

LEMBRETUR  01LEMBRETUR  01LEMBRETUR  01LEMBRETUR  01LEMBRETUR  01

O livro da AMITur, já inicia nos trazendo a afirmação do
sentido prático de difundir o potencial de uma cidade no
campo das Artes, da sua História, do seu Folclore, dos seus
Pontos de Visitação e dos Locais de Recreação ser, sem
qualquer dúvida, através do Turismo. O Turismo, para apre-
sentar resultados melhores para uma cidade, sempre terá
de contar com um indispensável Conselho Municipal de
Turismo, constituído por maioria de representantes da ini-
ciativa privada. Por quê? Inicialmente, porque o Turismo é
feito pela iniciativa privada (hotéis, restaurantes, bares
diferenciados, agências de turismo, guias de turismo, tu-
rismólogos, artesãos, promotores de eventos, imprensa es-
pecializada, associações específicas), e por aí vai...

OUTRO ‘POR QUE’OUTRO ‘POR QUE’OUTRO ‘POR QUE’OUTRO ‘POR QUE’OUTRO ‘POR QUE’

Também, pelo simples fato de quando vier a ocorrer a mu-
dança do prefeito, ou a mudança do comando político da
cidade, não venha o setor sofrer os corriqueiros problemas
de interrupção, ocasionando que tudo volte a começar do
Zero. Os representantes do governo municipal costumam
quase sempre serem substituídos. E aqueles que entram,
sempre estão mais “por fora” do que joelho de escoteiro.
Assim, quem abriga e mantém os interesses envolvidos atra-
vés do Turismo são os representantes da iniciativa privada
que devem ser respeitados por um prefeito, tanto quanto
aqueles devem respeitar este. Exatamente por este motivo
a iniciativa privada terá de ser a maioria e, também, contri-
buir com a sua parte de trabalho para a sua cidade.
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