Prefeitura amplia atendimento de síndrome
gripal nos 51 PSFs e retoma o “RespirAr”

BLINDAGEM — I
Sob pressão pelo calendário
eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve realizar, até final
de março, uma reforma ministerial, com a saída de, pelo menos, 12
dos 23 titulares. Reportagem da
Folha de S. Paulo aponta que o chefe
da Nação está blindando três pastas do Centrão: Saúde, Infraestrutura e Desenvolvimento Regional.
BLINDAGEM — II
De acordo com a Folha, ministros e auxiliares palacianos dão
conta de que o mandatário considera esses ministérios sensíveis pelo
volume de orçamento, especialmente destinados a emendas parlamentares, e pela importância em
ano eleitoral. “Já começamos a pensar em nomes, alguns já estão mais
do que certos”, disse Bolsonaro.
BLINDAGEM — III
O Ministério de Infraestrutura já tem nome certo. Com a saída
de Tarcísio de Freitas, o secretário-executivo Marcelo Sampaio
deve assumir o orçamento de R$
18,2 bilhões. Em governos passados, a pasta ficou sob comando
do PL, o que não ocorrerá desta
vez. No entanto, Sampaio foi aconselhado a estabelecer boas relações
com lideranças do PL, incluindo
uma conversa com o presidente
da legenda, Valdemar Costa Neto.
BLINDAGEM — IV
Ainda de acordo com a Folha,
no Ministério da Saúde – com orçamento de R$ 160,5 bilhões –,
Marcelo Queiroga deve permanecer, já que percebeu um "cenário
desfavorável” para tentar a disputa como senador pela Paraíba. No
Ministério de Desenvolvimento
Regional, com 13,6 bilhões, o futuro é incerto: ninguém sabe quem
assumirá o lugar de Rogério Marinho, que irá disputar uma vaga ao
Senado pelo Rio Grande do Norte.
RUÍDO — I
Lideranças petistas fizeram
chegar ao ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) explicações para desfazer eventual
mal-estar por conta da presidente do PT, Gleise Hoffmann, colocar como pauta a revogação da
reforma trabalhista, aprovada em
2016, cuja proposta foi aventada
também pelo ex-presidente Lula.
RUÍDO — II
A tese é que tudo não passou
de “ruídos”, já que o próprio ex-governador teria entendido que objetivo não é impor uma mudança na
reforma, mas buscar diálogo entre
sindicatos, empresários e governo
para discutir a legislação trabalhista
e buscar entendimentos. É, no mínimo, justo, já que a tão propalada criação de empregos não aconteceu.

RUÍDO — III
Recentemente, o ex-presidente Lula publicou, em suas
redes sociais, que é importante
os brasileiros acompanharem de
perto o que está acontecendo na
reforma trabalhista da Espanha,
“onde o presidente Pedro Sanchez
está trabalhando para recuperar
direitos”, destacou. O Capiau,
idoso e cansado, acha que o diálogo é sempre produtivo. Ótimo.

Equipes atenderão exclusivamente estes pacientes das 13h às 16h, de segunda
a sexta-feira; ontem (11), Piracicaba registrou recorde de novos casos de Covid-19
Felipe Poleti/CCS

FM EDUCATIVA — I
Um zum zum danado na
Educativa e muita expectativa.
Foi encomendado um projeto
técnico para a mudança da
Educativa FM para um imóvel
do Engenho Central. Há expectativa de novas instalações, inclusive que a possibilidade dos
visitantes observarem, por meio
de uma ampla janela, o trabalho
dos radialistas dessa rádio, implantada na gestão do prefeito
Adilson Maluf, sob a responsabilidade do saudoso Jamil Netto.
FM EDUCATIVA — II
Pelo jeito, a Educativa FM ganhou a importância que merece na
comunicação radiofônica da cidade. Também está em projeto e estudo a transmissão dos jogos do XV
de Novembro do Campeonato Paulista da Sério A-2. Seria uma parceria com a rádio Educadora, por
meio do competente radialista Mário Luiz. Machado de Assis, mais
atual do que nunca, escreveu:
“Mudaria o Natal ou mudei eu?”

Verificação da oximetria em paciente com Covid-19

Ontem (11), Piracicaba registrou o recorde de novos casos de
Covid-19 para as últimas 24 horas,
com 407 positivados. Devido a esse
aumento e também o de casos de
síndrome gripal, a Prefeitura de
Piracicaba reforçou o atendimento
com a retomada do Projeto RespirAr. As 51 unidades de Saúde da
Família (PSF e USF) de Piracicaba
já alteraram seu atendimento de
rotina para acolher esses pacientes
com síndrome gripal (Influenza e/
ou Covid-19). No período da manhã a equipe do PSF atende a rotina diária em saúde de família,
com prioridade às gestantes e crianças; já no período da tarde, das
13h às 16h, a unidade faz o acolhimento exclusivo para pacientes com sintomas respiratórios.
Os Crabs Vila Rezende e Vila Cristina e a UBS Centro também realizam esse tipo de atendimento de
segunda a sexta, das 7h às 19h (Crabs) e das 16h às 20h (UBS Centro).
SEM FIM DE SEMANA —
De acordo com o secretário de
Saúde, Filemon Silvano, é importante lembrar que as USFs e PSFs
não terão horário estendido e não
atenderão este público nos fins de
semana, portanto, quem precisar
de atendimento neste período deve

procurar uma das quatro unidades de pronto atendimento
(UPAs) da cidade. “Precisamos
esclarecer que o paciente que apresentar sintomas de síndrome gripal mais intensos deve procurar
primeiro uma das nossas quatro
unidades de urgência e emergência, que são as UPAs. Caso esteja
com sintomas mais leves, o paciente pode procurar atendimento
em uma unidade de saúde mais
próxima de sua casa de segunda a
sexta-feira, no período da tarde”,
afirmou. Apesar da alteração na
forma de atender a população, as
USFs e PSFs têm limite para atendimento, por isso, ao longo do dia,
cada unidade faz entrega de senhas para realizar o acolhimento
de acordo com sua capacidade
naquele momento. “É importante
deixar claro que a demora do atendimento nestas unidades pode
acontecer devido ao volume de
pessoas que estão procurando assistência médica. A retomada do
Projeto RespirAr, agora com o foco
nas síndromes gripais, vai ajudar
a desafogar o atendimento em
UPAs. Além disso, para quem apresentar sintomas de Covid-19, estão disponíveis testes de antígeno
e de RT-PCR”, lembra Filemon.

Divulgação

OBSERVATÓRIO
A Nasa lançou seu novo Observatório no valor de R$ 51 bilhões
para pesquisar a origem do universo. Enquanto isso, a Prefeitura de
Piracicaba, para economizar cerca
de R$ 100 mil/ano, fechou o Observatório Municipal Professor Elias Sallum, que atendia centenas de
estudantes das redes municipal e
estadual. Será que o vice-prefeito e
atual secretário de Educação, Gabriel Ferrato dos Santos, não poderia ter ajustado este R$ 100 mil
no orçamento de sua pasta e garantir o funcionamento do Observatório? Aliás, Gabriel é bem silencioso quanto a este assunto,
mesmo com as provocações deste
idoso, cansado e chato Capiau.
CONECTE SUS
Fora do ar há bastante tempo, o Conecte SUS, APP do Ministério da Saúde, deu o mesmo
vexame do APP das prévias do
PSDB, que ficou fora do ar vários
dias. Pior que isso foram os recursos públicos gastos neste APP.

PROJETO PIONEIROS DA MIRANTE
A Concessionária Mirante promoveu a apresentação dos trabalhos
desenvolvidos por alunos da 2ª turma do Projeto Pioneiros, desenvolvido pela área de Responsabilidade Social da concessionária
Guilherme Leite

ÔNIBUS
O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) se manifestou sobre o aumento de 16% da tarifa de ônibus
de Piracicaba. Por meio de uma
nota, o vereador esclareceu aos
seus eleitores e não eleitores de que
o reajuste é uma decisão do prefeito, no caso Luciano Almeida.
Essa decisão não passou pela Câmara de Vereadores. Registrado.
Edição: 14 páginas
Câmara realizou audiência pública na noite desta segunda (10)

com estudantes da rede pública de ensino em 2021. O encontro ocorreu no mês passado. Segundo a coordenadora de Responsabilidade Social da Mirante, Maria Aparecida Draheim. A5

Município responsabiliza Estado
por fim de convênio na merenda
A administração Luciano Almeida (DEM) atribuiu ao governo
paulista a responsabilidade pelo fim
do convênio para o fornecimento
da merenda nas escolas estaduais
de Piracicaba. Segundo o vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Gabriel Ferrato, o Estado
não deu alternativas diante do déficit de R$ 40 milhões que a Prefeitura teria de absorver em 2022 em
virtude da inclusão de mais 15 unidades de ensino no Programa de

Ensino Integral. O término do convênio e os efeitos que já estão sendo verificados no dia a dia das escolas foram discutidos na noite
desta segunda-feira (10), em audiência pública no plenário da Câmara convocada pelos vereadores
Paulo Campos (Podemos) e Pedro
Kawai (PSDB), autores do requerimento 1.101/2021. O anúncio de que
a parceria não seria renovada foi
feito pela Secretaria Municipal de
Educação em 7 de dezembro. A7
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A grande fome
Camilo Irineu
Quartarollo

N

esse recente
2021, instalaram um touro de ouro defronte
da Bolsa de Valores
em São Paulo. Sob
protestos, o caso do
boi circulou nas redes
sociais, foi pichado em praça
pública, “impichado” e a empresa do empreendimento o retirou.
Para substituir o portentoso varão bovídeo veio uma vaca
magra, magérrima, baixinha,
defronte à Bolsa de Valores e
que não põe medo nenhum.
Para quem pega três a quatro
ônibus e metrô diariamente esse
touro é exibição de rico, nada mais.
A vaca magra destrona o
touro enorme. Alegoricamente,
ocorreu nos tempos bíblicos —
vide Gênesis, que o faraó sonhara com sete vacas gordasque eram
comidas por sete vacas magras!
Levado o sonho a José, esse in-

terpretou dizendo que a
bonança daria lugar à
fome. Uma interpretação não difícil para um
bom administrador. O
faraó lhe deu a administração dos silos ou
tuias do Egito, onde se
armazenavam o cereal.
Séculos mais tarde,
Roma foi pior que a praga de gafanhotos,colocando o Egito sob seus domínios, de olho nessa “commodity”, o trigo. A fome
aparece também como o terceiro
cavaleiro do Apocalipse. Por ironia, muitos morrem de tanto comer ou por apetites inconfessáveis,
já outros, de fome e carências.
EnquantoRoma era somente uma cidade do Lácio, Josépoderia se enricarno Egito. Traficar o trigo por ouro. Desviar carroças do cereal ao seu pai Jacó,
morador de uma região de fome.
Conluiar-se com os irmãos ambiciosos. Mancomunar-se com
as tribos estrangeiras semitas,
para derrubar o faraó. José não

A pior tragédia é a
má gestão federal
ou decisões
caducas de
governança
fez nada disso, não foi desonesto nem praticou a corrupção.
No Brasil atual, a Bahia sofre
com a tragédia de chuvas excessivas e enchentes podem afetar outros estados vizinhos como Minas
Gerais e mesmo São Paulo. A pior
tragédia, se é que podemos chamar
assim, é a má gestão federal ou
decisões caducas de governança –
vide a vacinação de crianças contra a Covid. À fome de milhões,
enchentes e descasos do Planalto
seguem-se as doenças, algumas já
erradicadas, mas que voltam, como
sarampo e poliomielite. Isso, por
falta de ações de Estado, eivado de
achismos e desmonte preconceituoso do Serviço Público brasileiro. O
Brasil que já vendeu muitas empresas públicas e vai vender a Petrobrás, entre as tantas “passadas

ao cobre”, não tem um mísero tostão para suportar as crises de produtos desde o carvão ao café, do
gás à gasolina, do diesel àescassez de alimentos num país que
exporta “commodities”. Trocaram os nomes do arroz e feijãode
nossas mesas para “commodity”.
Aonde foi ou vai tanto dinheiro?!
O governo se mantém com
ilusionismos como: “se aprovarmos as Reformas da previdência
e trabalhista o Brasil decola”, “precisamos aprovar medidas impopulares”, “até faxineira quer andar de avião!”, “pra que INSS, dá
um vaucher”, “temos de privatizar tudo”, “compra fuzil, não carne”, “covid é uma gripezinha”.
Ah, se José fosse o administrador!
Senhor, dá-nos hoje o pão
diário, ministros como José do
Egito e livra-nos de Caifás.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente, escritor, autor de Entre as
perícopes, entre outros

Revivendo a síndrome do touro
Gaudêncio Torquato

A

brimos 2022
com a sinalização de que viveremos um ciclo de tensão, envolto no cobertor
eleitoral. A par das costumeiras escaramuças
que o país costuma abrigar sob a teia de uma
guerra pelo poder entre protagonistas que lutam para aumentar
sua fatia de bolo, desta feita estaremos diante de uma encruzilhada: à direita, descortina-se
uma trilha de curvas e buracos,
que dificultam a caminhada dos
peregrinos pela régua civilizatória; à esquerda, uma vereda
também sinuosa, que impede
descortinar horizontes claros.
O fato é que, mais uma vez,
padeceremos da síndrome do touro, caracterizada pela sentença:
pensar com o coração e arremeter
com a cabeça. Não é novidade. Os
ciclos eleitorais são propícios a expandir os níveis de emoção e a enfraquecer as taxas de racionalidade. País tropical, o Brasil lapida a
feição de território emotivo, diferente do modus vivendi de nações
que forjaram a identidade no cimento da racionalidade, como os
países nórdicos, por exemplo.
Olhemos para o pano de fundo, onde está a lenha que alimentará fogueiras de múltiplos tama-

nhos: a avaliação de três
anos do governo Bolsonaro; a crise sanitária,
com a troca de chumbo
grosso entre guerreiros
da situação e da oposição; a discussão sobre
as vacinas, um tema de
intensa polêmica; a avaliação dos governos estaduais; as operações
espetaculosas da Polícia Federal,
como esta recente que teve como
alvo o ex-governador de São
Paulo, Márcio França, que volta
a disputar o governo em outubro próximo pelo PSB; a crise hídrica, com falta de chuva em algumas regiões, rebaixamento do
nível dos reservatórios e excesso
de água em outras: as inundações na Bahia, Minas Gerais e
outros Estados garantindo imagens fortes no espaço eleitoral.
Os dois principais fogueteiros serão Jair e Luis Inácio. O
presidente, como mostra todos os
dias, tende a reforçar a condição
de vítima, valendo-se do escudo
emotivo originado pela facada de
um maníaco, Adélio Bispo, cuja
recorrência ilustra a expressão do
bolsonarismo desde 2018. A recente obstrução intestinal, que interrompeu o périplo do presidente em SC, foi mais um episódio
perpetrado pelo Senhor Imponderável, que costuma nos visitar.
Lula, de seu lado, mostra-se

Lula, de seu
lado, mostra-se
como o benfeitor
dos pobres,
famintos e
distantes do pão
sobre a mesa
como o benfeitor dos pobres, famintos e distantes do pão sobre a mesa.
E mais: sem o rancor verborrágico
de outrora; ao contrário, veste o
manto da união, sob a bandeira
de um pacto super-partidário, com
que espera ter apoio de entes à esquerda e ao centro-direita. Sua
aliança com Geraldo Alckmin, extucano, possível candidato a vice
em sua chapa, está sendo chamada de “estratégia das tesouras,
cujas bandas abertas parecem
mostrar diferenças. Ambas, porém, cortam apenas para o lado
desejado por quem as manuseia.
As redes sociais batem bumbo:
gato e rato se unem. Até composições musicais viralizam exibindo as
“peculiaridades” destes animais.
O lavajatismo será acusado de
exorbitâncias. O troco virá na esteira de lembranças sobre o mensalão e o petrolão, a serem tirados
do baú e exibidos como trunfo para
mostrar a corrupção na era lulista.
A questão será: o discurso “pegará”? As massas se incomodarão
com o passado ou preferirão ouvir
mensagens diferentes que denun-

ciavam os subterrâneos da corrupção? Eis algumas situações que tendem a balizar atitudes e o sistema
cognitivo dos eleitores: o estado da
economia, falta de dinheiro no bolso, greves controladas ou um cordão de movimentos reivindicatórios, enfim, o Produto Nacional
Bruto da Felicidade Social, o
PNBF. Entre 0 e 10, que nota ganhará em setembro/outubro?
A insatisfação/satisfação se
fará presente nas urnas. As
emoções ganharão teor expressivo junto às correntes das margens, mas encontrarão resistência por parte de contingentes do
meio da pirâmide. Assistiremos
a uma campanha eleitoral paralela, com registros bombásticos
nas redes sociais. Será uma guerra de verbos e adjetivos, desfechados principalmente por partidários de Bolsonaro e de Lula.
Chegaremos esgotados em
outubro. Afinal, o país continuará
patinando no mesmo lugar ou dará
um salto seguro para enfrentar o
amanhã? O sentimento deste escriba é de que a crise ensejará oportunidades para o Brasil. Mesmo
revivendo a síndrome do touro.
———
Gaudêncio Torquato, jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político Twitter@
gaudtorquato; blog www.
observatoriopolitico.org

Século XX, vinte e um anos se passaram
Douglas S. Nogueira

V

inte e um anos
se passaram de
um século que,
antes de ser vivido, já
trazia à tona como e
o que iríamos viver.
Guerras políticas,
sociais e econômicas,
tragédias constantes de
proporções gigantescas, desacertos
humanos desencadeando em uma
grande desunião da sociedade, ganância por poder ou status no coração de todo homem e ainda o
pior, em meio a tudo isso o tempo
disparou em uma correria sem limites proporcionando a nós um
aproveitamento incorreto da vida.
O século XXI parece ter vindo
para complicar o viver humano,
pois hoje a sociedade na sua grande maioria, desconhece o amor Cristão, mal sabe como agir religiosamente. Por quê? Pelo simples fato
de que estamos vivendo um século
filosófico, onde a ciência é a grande maestra e persuade diretamen-

te a cabeça do povo. Tentativas de cura de doenças crônicas em diversas experiências da medicina, a insistência da
NASA de provar ao
mundo que há vida nos
demais planetas ou galáxias, são grandes
exemplos de que hoje a
filosofia juntamente
com a ciência, estão dominando
todo o pensar e agir humano. E
Deus, onde fica Deus nessa história? Infelizmente permanece
firme somente no coração daqueles fiéis às suas palavras e ensinamentos, ou seja, para o cumprimento do testamento bíblico de que
“O evangelho deverá ser pregado
nos quatro cantos da Terra” está
ficando cada vez mais difícil.
Vinte e um anos deste século
já se passaram, sem que por incrível que pareça tenhamos percebido. Lembra-se que nos anos
noventa, a lenda de que tudo se
encerraria no ano 2000 movimentou e conturbou a cabeça de
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O ser humano
nesses vinte e
um anos tomou
um formato de
“ser elétrico”
praticamente toda a humanidade, já que foi uma junção filosófica, científica e religiosa, ou seja,
isto é, o mundo não sabia em que
tese ou firmamento acreditar,
além do mais o povo iniciou uma
confusão em relação ao início do
século XXI, seria em 2000 ou em
2001? E depois de dois ou três
anos, a humanidade veio a compreender que a contagem do
novo século se iniciou no ano de
número 1, ou melhor, em 2001,
após isso a tese era de que segundo a teoria dos Maias, o fim
seria em dezembro de 2012.
Notavelmente, a área tecnológica desenvolveu-se imensamente
nesses vinte e um primeiros anos
do século XXI. Empresas que investiram na tecnologia estão colhendo faturamentos exorbitantes
dia após dia, principalmente
aquelas que apostaram na TI (Tecnologia da Informação), pois a informática pelo que se vê irá dominar por completo daqui em diante os passos da humanidade.
O ser humano nesses vinte e
um anos tomou um formato de
“ser elétrico”, pois vive e convive
em meio à uma sobrecarga de
funções e afazeres, não se alimentando e dormindo corretamente e logicamente transfor-

mando-se em sedentário. Em
consequência disso, como já provado pela mídia, nos últimos
anos o índice de doenças e problemas de saúde menos intensos
que atingiram a sociedade, ganharam proporções monstruosas, não se esquecendo também
das principais enfermidades relacionadas ao estresse, como a depressão, por exemplo, que já matou centenas de indivíduos nesse
“pequeno” início de século.
Não há como negar, tivemos
um avanço significativo na questão desenvolvimento intelectual do
ser humano, se assim focarmos
tecnologia e ciência, todavia, no
âmbito religioso decaímos de maneira expressiva, já que a filosofia através dos dois últimos fatores citado, tomou conta de uma
grande fatia da mente humana.
Parece que o início do século XXI, está sendo apenas o
ponto de partida de um grande desacerto humano que ainda está por vir. A religião com
seus princípios de união devem
pelo que se indica nos próximos anos serem deixados de
lado, dando lugar a um viver
humano da ganância, intolerância e tristezas constantes.
———
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planejamento da Manutenção;
Blog: www.douglass
nogueira. blogspot.
com; e-mail: douglas_
snogueira@yahoo.com

Não vá à Disney

N

ão há motivos
para ir à Disney! No caso,
seria ir aos Estados
Unidos. O povo não
tem comida, saneamento, e a inflação
corrói o salário de todos, mas o principal
motivo é deixar de ver
os patetas aqui que
outrora apontavam tantos problemas e hoje se calam em meio
ao desgoverno. Dólar quase R$
6,00, gasolina R$ 6,50, gás R$
100,00. O que vamos fazer na
Disney se os patetas estão aqui?

Melhor ir a Paso
de los Libres, ou
a Rosário, e ver
a história de
Che Guevara
Melhor ir a Paso de los Libres, ou ainda Montevidéu, ou
— quem sabe — a Rosário e ver

a história de Che
Guevara. Mas não
vá à Disney, não
mais. O principal pateta que está em Brasília quer bancos patriotas, capitalistas
patriotas... Doce ilusão. A economia piorou ainda mais nesses últimos três anos
e só os tolos não percebem que
não há um plano de governo.
Ao que parece, o plano
é para matar a população,
inclusive crianças, deixando-as sem vacinação.
O que fazer na Disney?
Os patetas estão aqui! Ou seriam genocidas sociopatas
sem amor pelo país? Viva o
governo de mentiras! A verdade há de libertar o Brasil!
———
Francys Almeida,
bacharel em Direito, militante partidário em Piracicaba

Capitólio, um problema
de defesa civil
Dirceu Gonçalves

D

esde menino, no meu grupo escolar de então, ouví dizerem que existem três elementos ambientais dos quais não
podemos perder o controle porque
são de difícil recuperação: a água,
o fogo e a altura. Essa foi uma verdade que me acompanhou por toda
a vida profissional e a experiência
demonstra, cada dia mais, a sua
importância. O ocorrido em Capitólio (MG), visto à distância, aponta para uma sucessão de erros e
omissões que conduziram ao desastre e às mortes. Não sabemos
se a integridade as estruturas que
desmoronaram sobre os turistas
eram fiscalizadas periodicamente e tivemos a notícia de que os
operadores do sistema turístico
ignoraram o alerta da defesa civil para não utilizar a área do sinistro em razão da instabilidade
climática desse fim de semana.
Penso que a defesa civil, se identificou o problema, tinha a obrigação de interditar a operação até
se comprovar a solução do risco e
que, não o fazendo, o Ministério
Público terá todas as razões e motivações para apurar a atuação (ou
a falta dela) e propor as devidas
punições e a responsabilização profissional, civil e criminal dos agentes, pelos danos e mortes que ensejaram através de sua omissão.
O que ocorre naquele ponto do
território mineiro é o mesmo que
se passa em todos os reservatórios
de hidrelétricas e similares existentes no país e até no mundo. A população regional utiliza suas águas
para o lazer e alguns empreendedores mais arrojados atraem visitantes de regiões distantes. Mas
nem sempre há o cuidado garantidor do uso adequado do recurso
natural, principalmente quanto à
não exposição dos usuários a riscos. Somos, até certo ponto, um
povo arredio ao cumprimento de
normas de segurança, especialmente as pequenas e, frequentemente, ocorrem os acidentes que
de imediato impactam a opinião
pública, mas logo são esquecidos
e a vida errante continua. As
normas de segurança existem, os
órgãos responsáveis são definidos, mas a fiscalização é falha.
Quando ocorrem os sinistros, é
comum lançarem-se acusações de
negligência sobre os operadores e
os órgãos públicos encarregados
do controle. Tudo é recorrente e
mais uma vez assistimos tudo isso.
Precisamos redefinir obrigações e – se for o caso – ampliar
penalizações à negligência e acelerar procedimentos punitivos. Isso,
se ocorrer, desencorajará operadores e autoridades porque os riscos de punição não compensarão
os eventuais lucros da atividade
indevida. Não podemos continuar no ritmo das apurações do incêndio da Boate Kiss (Santa Maria – RS) que ocorreu há 9 anos,
fez 242 mortos e 636 feridos e as

Precisamos
redefinir
obrigações e
– se for o
caso – ampliar
penalizações
à negligência
e acelerar
procedimentos
punitivos
primeiras sentenças contra os culpados só começam a sair agora.
Somos um país desenvolvido
dispomos de técnicas de segurança iguais e decorrentes das praticadas nos Estados Unidos, Europa e outros pontos avançados do
planeta. Mas nos falta a efetividade do cumprimento das medidas
e restrições constantes da legislação. Por exemplo, apesar de toda
a celeuma sobre a obrigatoriedade do certificado de vistoria do
corpo de bombeiros logo após o incêndio da boate gaúcha, milhares
de imóveis públicos e particulares
ainda funcionam sem o cumprimento dessa exigência, muitos deles porque não dispõem dos equipamentos de segurança exigidos
em lei. Mas, mesmo assim, continuam funcionando e recebendo
público, muitas vezes numeroso.
A justificativa é de que se for cumprir as normas, os negócios ali existentes se inviabilizam. Prefere-se,
então, expor a clientela a risco.
No tocante às intempéries, não
há justificativa para as omissões.
O histórico de chuvas é centenário,
assim como o estudo sobre as mudanças climáticas do continente –
hoje submetido ao efeito “la nina”,
que potencializa as chuvas. Quem
trabalha junto aos cursos de água
precisa estar treinado e alertado
para as possíveis e abruptas mudanças do tempo e saber quais as
providências a adotar. Mas nem
sempre isso acontece e a população
é a grande prejudicada por desmoronamentos, queda de árvores,
inundações e outros eventos decorrentes do excesso de água. Os ditos
ambientalistas, que tanto proselitismo fazem pela Amazonia, Cerrado e outros sistemas, fariam um
grande bem à sociedade se voltassem suas atenções para o cumprimento de normas de manejo da
água nas cidades onde vivem e
frequentemente ocorrem eventos
catastróficos e até mortais. Toda
interação do homem com a Natureza precisa ter parâmetros e
estes serem respeitados. Do contrário, continuarão os desastres
e o sofrimento da população, vitimada como um todo por maus
procedimentos de poucos...
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo);
aspomilpm@terra.com.br
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Piracicaba perde
hospital veterinário por
“inconsistência econômica”
Barjas Negri

O

governo estadual criou o
programa Meu
Pet com a finalidade
de financiar 10 prefeituras, com o valor de
R$ 5 milhões cada destinados à construção e
instalação de todos
equipamentos e móveis para o seu
bom funcionamento. A contrapartida da prefeitura seria a sua
manutenção, de forma direta ou
em parceria com entidade especializada, responsabilizando-se por
até R$ 1,8 milhão por ano.
Piracicaba se inscreveu, viabilizou o terreno, recebeu a autorização da Câmara de Vereadores para a parceria e obteve o apoio
de parcela expressiva da sociedade, principalmente de quem tem
animais domésticos, das ongues e
dos protetores independentes. Foi
criado também o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (Compet) – Lei Municipal n]
9.430 de 21 de agosto de 2020.
E, Piracicaba foi uma das
primeiras cidades selecionadas
para a construção e implantação
do hospital público veterinário.
Garantimos no Orçamento Municipal deste ano parte dos recursos para o seu funcionamento, caso se consolidasse a obras.
Tudo certo? Não, deu tudo errado, porque a atual gestão desistiu do hospital sob o argumento
de “inconsistência econômica”.
Não sabemos direito o que
significa essa “inconsistência
econômica”, mas como todos os
10 hospitais a serem construídos e implantados são iguais,
chegamos à conclusão de que as
outras nove cidades estão erradas, pois vão implantar os hospitais e apenas Piracicaba está
certa. Por isso, ela desistiu?
Mas será que não é justamente o contrário. Apenas Piracicaba
está errada e as demais cidades
estão certas e vão realmente implantar o hospital veterinário? Pior
que isso, o governo estadual pode

ter criado um programa que vai atrapalhar
os municípios? Não
dá para acreditar!
Bem, como as demais prefeituras acham
que o programa é importante, rapidamente
a Prefeitura de Santa
Bárbara D´Oeste, nossa vizinha e bem menor
que Piracicaba, aceitou o hospital
e foi contemplada. O que me parece é que seus dirigentes não viram
qualquer “inconsistência econômica”. Ainda bem, para a atenção à
saúde dos animais domésticos.

O que Piracicaba
perdeu e Santa
Bárbara ganhou?
Um hospital
público veterinário
O que Piracicaba perdeu e
Santa Bárbara ganhou? Um hospital público veterinário que vai oferecer serviços gratuitos para cães e
gatos, desde consultas clínicas,
exames como ultrassom, raio-x,
endoscopia e de laboratório e até
cirurgias. Ele teria também um
setor de urgência e emergência.
O hospital continuaria responsável pela vacinação dos pets,
castração e adoção responsável.
Para esclarecemos melhor essa
questão, apresentamos a seguir os
10 municípios que terão o seu hospital veterinário, com a respectiva
população: 1. Ribeirão Preto
(683.777 habitantes), 2. Sorocaba
(658.547), 3. Santos (428.703), 4.
São José dos Campos (447.924) 5.
Jundiaí 407.016), 6. Barueri
(264.390), 7. Araçatuba (190.469),
8. Santa Bárbara D´Oeste
(188.745), 9. Votuporanga (91.760)
e 10. Registro (54.216). Somente
para lembrar, Piracicaba tem
407.252 habitantes e foi transformada na capital da Região Metropolitana de Piracicaba. Que o
leitor tire as suas conclusões.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba
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Simespi realiza curso
de vendas consultivas
A Dinâmica de Vendas Consultivas na Indústria é o tema do
curso que o professor Carlos Alberto Zem ministra, a convite do
Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de
Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras), nos próximos dias 24 e 26,
das 17h30 às 21h, no auditório
da sede do sindicato patronal.
Voltado aos profissionais que
atuam no campo da gestão, prioritariamente em vendas, e aos interessados na temática, o curso
tem como objetivo apresentar, no
contexto do marketing e da gestão, a área de vendas e suas metodologias de gestão, de forma
processual e estratégica, para criar
reflexões sobre a importância da
modalidade consultiva e sua conexão com os resultados e gestão dos negócios na indústria.
“A escolha do tema deste,
que é um dos primeiros cursos
ofertados pelo Simespi este ano,
é uma resposta à demanda das

nossas associadas, que querem
aperfeiçoamento contínuo de
suas equipes comerciais. Lembramos que o curso é aberto à
comunidade também”, explica
Sandra Novaes, coordenadora
da área de cursos no Simespi.
Durante as sete horas do curso, que oferece certificado, o conteúdo programático traz temas
como Estado da Arte em Vendas;
Modalidades de vendas: Transacional x Consultiva; O Processo de
Decisão de Compra e Venda na Indústria a Partir de uma Posição
Concentrada no Cliente e da Análise de Mercados Organizacionais
(B2B) e da Gestão de Relacionamento; e Ferramentas para Operacionalização das Vendas: Processo
Comercial x Funil de Vendas.
As inscrições para o curso A
Dinâmica de Vendas Consultivas na Indústria podem ser feitas até 19 de janeiro pelo e-mail
cursos@simespi.com.br. O investimento é de R$ 138 para associadas
e R$ 218 para não-associados. Informações pelo telefone 3417-8600.
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Ilumina oferece exames gratuitos
O Hospital Ilumina está oferecendo vagas para vários exames grátis. Mamografia: 500 vagas idades para mulheres com
idades entre 40 e 69 anos que não
tenham realizado o exame no último ano. Não precisa de encaminhamento médico. Ultrassom: 30
vagas (precisa apresentar pedido
médico). Consulta de mastologia:
8 vagas. O agendamento deve ser
feito pelo WhatsApp do Hospital
19-98369-0944 ou pelo fone 193429-8860. As vagas estarão disponíveis até a segunda-feira da
semana que vem, dia 17/01.
SEM CONVÊNIO E SEM

SALÁRIOS — O atendimento
do Ilumina está sendo oferecido
mesmo após a Prefeitura de Piracicaba ter cancelado, de forma unilateral, um tradicional
convênio que tinha com a Associação, pela qual pagava um valor parcial do custo dos exames
com recursos recebidos do SUS.
Sem esses recursos e sem as verbas retidas na Prefeitura das
emendas parlamentares, os funcionários, mesmo com salários
atrasados, resolveram prestar
um trabalho voluntário até segunda (17), em homenagem aos
pacientes SUS de Piracicaba.

João Doria mete a mão no bolso dos
aposentados e defende teto de gastos
Professora Bebel

O

governador
João Doria lançou documento se contrapondo ao
Partido dos Trabalhadores, que pretende revogar a reforma
trabalhista (que só
trouxe desemprego e
perda de direitos) e eliminar o
teto de gastos públicos (Emenda Constitucional 95/2016).
Eu pergunto: que teto o senhor defende, governador? Se no
estado de São Paulo suas políticas
estão no piso. Ou melhor, abaixo
do piso, porque os professores da
rede estadual de ensino recebem
salários iniciais abaixo do piso salarial profissional nacional e sofrem
um dos maiores arrochos da história? Se grande parte dos funcionários das escolas recebe abaixo do
salário mínimo! Se na área da saúde também há salários baixíssimos.
Que teto, senhor governador,
se o senhor comete uma enorme cru-

eldade e gravíssimo crime ao confiscar os salários de nossos aposentados, que trabalharam
durante muitos e muitos anos para terem uma
aposentadoria digna,
mas recebem baixos proventos? Agora, muitos
estão passando necessidades porque o senhor,
de forma desavergonhada, meteu a
mão nas suas aposentadorias.
Ainda teve a cara de pau de
ir à televisão para dar um explicação absurda para esse confisco, dizendo que está pensando
naqueles que não tem o que comer. O senhor está, isso sim, produzindo mais miséria ao tirar dos
aposentados e pensionistas do
estado de São Paulo parte de seus
irrisórios vencimentos. Deveria se
envergonhar e cancelar esse confisco, que se baseia em uma falsa
declaração de déficit na SPPREV
que nem o senhor, nem seu secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, conseguem demonstrar.

Estou do lado dos
aposentados e
pensionistas que
o senhor está
achacando
Com que moral o senhor
fala em “atraso”, defendendo as
medidas implementadas no governo golpista de Michel Temer
e aprofundadas no governo de
Jair Bolsonaro, cuja eleição o senhor apoiou em 2018, com o
lema “BolsoDoria”. Não adianta agora querer se diferenciar,
por razões eleitorais. Vocês são
farinha do mesmo saco e defendem as mesmas políticas contra
os serviços públicos e os servidores, contra os aposentados e
pensionistas, contra a juventude, contra a classe trabalhadora e a população mais pobre.
O teto de gastos que o senhor
defende é causador de enormes
déficits nos orçamentos da educação, da saúde, da habitação, da
cultura, da ciência e tecnologia,

assistência social e demais políticas públicas. Ele serve para drenar dinheiro para banqueiros nacionais e internacionais, os maiores destinatários dos pagamentos
de juros da dívida pública. O senhor, coerente com seu pensamento atrasado e elitista, apoia tirar
recursos das áreas sociais para tornar os ricos cada vez mais ricos.
Estou do lado dos aposentados e pensionistas que o senhor está achacando e luto obsessivamente para acabar o confisco salarial. E vamos vencer.
O ano de 2022 começou e
com ele renovam-se as esperanças de que vamos virar essa página sombria da história do nosso país e do estado de São Paulo. Logo, governantes como o senhor e Jair Bolsonaro serão apenas uma sombra no passado.
———
Professora Bebel, deputada estadual, líder da
bancada do PT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)

Piracicabanos devem mais de
R$ 2 bilhões para a prefeitura
Fernando Favoreto

Q

uem lê com
atenção os noticiários sobre
a prefeitura de Piracicaba, deve ter ficado
espantado como eu fiquei ao saber que os piracicabanos devem,
através da Divida Ativa do Município, pouco mais de
R$ 2 bilhões de reais aos cofres
públicos municipais. Praticamente um orçamento inteiro do que
está previsto para o ano de 2022.
A Câmara Municipal cumpriu seu papel de fiscalizadora do
Executivo, ao insistir junto ao prefeito Luciano Almeida sobre a necessidade de um Refis, refinanciamento das contas, que passará
a vigorar a partir de fevereiro
deste novo ano. Com isso, velhas
dividas podem ser quitadas com
descontos, parceladas, ajudando
a recompor as demandas do orçamento municipal. São dividas
com o IPTU, IPVA, multas diversas, ISS, entre outras tantas denominações deste vasto cardápio
que são as receitas municipais.
Esta dívida praticamente dobrou durante a pandemia, por

razões obvias como o
encerramento de muitas empresas, a diminuição gigantesca das
atividades da indústria, comércio e prestadores de serviços,
desemprego da população, fato que não ocorreu somente entre nós,
mas que abalou toda a
estrutura fiscal do nosso país.
E, também, como decorrência
do cenário desalentador que tivemos com a pandemia, aumentaram substancialmente as demandas da população por empregos, comida, saúde, bem estar, transportes, entre outras. E tivemos, pela
primeira vez na história recente,
uma sinalização das dificuldades
quando o SEMAE teve que fechar
o ano com um divida de R$ 36 milhões, dos quais $20 foram honrados neste ano pela própria prefeitura e os outros $ 16 ficarão como
compromisso do Executivo para esta
empresa pública agora em 2022.
Tida, nos últimos anos como a empresa “prima rica”, que sempre acudiu o Executivo nas suas horas de
dificuldades, o Semae expôs publicamente suas dificuldades, para
honrar pagamentos com funcioná-

O MDB estará
atento aos
debates que se
fizerem em nossa
cidade, para
colaborar com o
aperfeiçoamento
das demandas
públicas
rios, fornecedores e todos os que circulam no seu entorno. Uma realidade ruim, mas uma realidade.
Creio que, especialmente os
empresários desta cidade, honrados e honestos, devem superar as
dificuldades e aderirem ao próximo Refis, também como forma de
colaborar com as necessidades do
nosso município e, com isso, contribuir para acelerar o desenvolvimento da nossa cidade, que ficou
estagnado nestes dois e difíceis
anos pelos quais passamos. E convoco os demais moradores da cidade, com dívidas com o poder
público, que possam também aderir a este programa, para que
possam ampliar, com igualdade
de interesses e condições, seus
apelos para que a cidade melhore suas políticas públicas nos

vários e necessários campos de
ação em que atua. Cobrar, sem pagar não é postura de gente séria.
Enfim, torço para que o novo
ano nos traga alento. Que o município, o Estado e o país consigam superar as dificuldades e
contradições destes dias, especialmente nos campos da saúde, da
distribuição de renda, da facilitação a novos empregos, para que
a sociedade conquiste um novo
período de paz e prosperidade.
O nosso MDB estará atento
aos debates que se fizerem em nossa cidade, para colaborar com o
aperfeiçoamento das demandas
públicas, no enfrentamento das
divergências e na colaboração objetiva – sem muito ter que bater
bumbo, como alguns pretendem - assumindo a sua voz e o seu
papel no cenário político desta cidade. Todos os democratas que
comungarem com estas ideias serão bem vindos ao nosso partido
para o enfrentamento das demandas que serão necessários neste e
nos próximos anos que vierem.
———
Fernando Favoreto,
presidente do Diretório do Municipal do
MDB em Piracicaba

P ÓS - GRADUAÇÃO

Faculdade Sesi abre inscrições em cursos
O Novo Ensino Médio já é
realidade para todas as escolas,
particulares e públicas. Para
acompanhar as transformações
no ensino e na forma de ensinar, a educação continuada é
cada vez mais procurada. A Faculdade Sesi de Educação abre
vagas para oito cursos de pós-graduação, voltados para professores, gestores e profissionais ligados à área da educação que buscam aprimorar suas qualificações.
As inscrições vão até 2 de fevereiro de 2022, pelo site oficial.
Os cinco cursos por Área do
Conhecimento e Coordenação
Pedagógica serão realizados
completamente a distância, permitindo estender a oportunidade para todo país. Terão formato semipresencial as especializações em Robótica e Educação Física, trazendo na grade encontros presenciais. As especializações têm carga horária de 360h
(lato sensu), com até 1 ano e meio
de duração, e metodologia alinhada às exigências da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).
Coordenador dos cursos de
pós-graduação da Faculdade Sesi
de Educação, o professor Hugo
Nunes explica que de acordo com
o Plano Nacional de Educação
(PNE), todos os professores da
Educação Básica devem ter forma-

ção específica nas áreas de conhecimento que atuam. “Estas questões, atreladas à qualidade da educação básica passa, fundamentalmente, pela formação docente”, diz.
“Possibilitar a formação continuada por área do conhecimento para os docentes, em um contexto de mudança e incertezas,
potencializará a prática pedagógica e contribuirá sobremaneira
para qualidade social da educação”, Eduardo Carreiro, diretor
da Faculdade Sesi de Educação.
Cumprindo seu papel social e
com foco na valorização do professor, a Faculdade Sesi de Educação
oferece oportunidades de descontos para professores da rede pública e funcionários do Sesi-SP e Senai-SP têm 20% de desconto e, para
grupos fechados de professores,
que atendem prefeituras e outras instituições, 40%. Os cursos
não têm taxa de inscrição e podem
ser parcelados em até 18 vezes.
INOVAÇÃO - A Faculdade
que traz em sua marca o Sesi-SP,
uma das maiores e mais reconhecidas redes de ensino do Estado
de São Paulo, tem como missão
contribuir com a formação dos
professores, sendo um centro de
excelência em pesquisa e pioneira
ao oferecer, desde a graduação,
cursos de qualidade e que acompanham as inovações na Educação.

Entre as referências do SesiSP, a robótica é um destaque importante. Ao desenvolver as
competências tecnológicas em
sala de aula, os alunos do SesiSP já trouxeram diversos prêmios internacionais, tornando a
instituição referência no ensino
da robótica no país. Entre as
competições recentes: Global Innovation Awards (GIA); Torneio
de Robótica FIRST LEGO League;
e First Robotics Competition,
uma das competições mais importantes de robótica do mundo.
A especialização voltada para
professores, Robótica Educacional
Criativa, amplia esse conhecimento para outras escolas. Um exemplo de projeto desenvolvido pelos
alunos em sala de aula, entre 2018
e 2019, é o “Bilinguismo: aplicativo assistivo para comunicação efetiva da LIBRAS” em que estudantes do Ensino Médio do Sesi de
Campinas-SP, sob orientação da
profa. Débora Claudino, desenvolveram um protótipo funcional
de aplicativo assistivo utilizando
técnicas de Machine Learning.
A solução pensada e criada
pelos estudantes é inovadora na
medida em que não é apenas um
tradutor instantâneo, mas um recurso que permite também a ouvintes explorar e aprender a Língua Brasileira de Sinais, buscan-

do promover, de fato, o Bilinguismo entre a população brasileira.
“Os projetos de robótica estimulam a criatividade e o pensamento computacional, trazendo
soluções práticas e inovadoras para
o dia a dia, por isso é considerada
como essencial para o desenvolvimento das habilidades para o
século XXI”, explica Carreiro.
Outra área reconhecida do
Sesi-SP é dos esportes. Transmitir
esses valores aos alunos está refletido em sua atuação, confiando em
seu poder transformador para a
sociedade. Para a pós-graduação
em Educação Física Escolar: Uma
Prática Pedagógica Multicultural e
Democrática para professores, a
proposta é produzir experiências
pedagógicas sensíveis às diferenças
e a partir da prática pedagógica
tratar da diversidade e inclusão.
Já a especialização Coordenação Pedagógica para a formação continuada de professores,
dentro dos princípios de uma gestão participativa e inclusiva, oferece ferramentas para que os alunos possam desenvolver diagnósticos do contexto de toda comunidade escolar, para o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico, para gerir processos e conduzir projetos formativos, com o
reconhecimento da importância
dos processos comunicacionais.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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PRIMEIRA
Por mais complexo ou difícil que pareça, o imbróglio Prefeitura
Municipal/Hospital Ilumina, precisa (e com urgência) de uma solução. Inadmissível, impensável, se ter um hospital fruto de uma grande conquista, unicamente para atender pessoas com câncer e, o
mesmo fechar por falta de recursos. O pior, é que o Hospital Ilumina
garante existirem receitas, viabilizadas por emendas parlamentares, cujos valores estariam retidos. Como pode? A população tenta
e quer entender, mas não consegue. Mais: os próprios autores das
emendas se pronunciam garantindo que os meios foram liberados
pelas casas legislativas. Pergunta: impossível existir alguém, aparecer uma ilustre personalidade para ajudar e mediar um entendimento? Busca-se uma solução, ou, a população terá todo o direito
de admitir tudo como fruto de pura incapacidade, podendo ainda
taxar o episódio consequência de impostura ou insinceridade.
DIAS INESPERADOS
O secretário de Governo
da Prefeitura de Piracicaba,
Carlos Beltrame, enfrenta seguidas internações por conta
de cálculo renal. Em cinco oportunidades, com a dor não cedendo, teve que retornar ao
hospital e, ontem (11), vivia a
expectativa de receber nova
alta nesta quarta-feira (12),
após um novo procedimento cirúrgico. Mais do que nunca estamos na torcida pela recuperação e saúde do querido amigo.
A DESPEDIDA
A hora da partida é por demais dolorosa. A dor da perda, a
saudade, é inevitável. A semana
começou sem o Santo Pavanelli,
homem, desportista, comerciante, sertanejo e amigo querido.
Deixa exemplos de amizade e de
comportamentos que proporcionaram uma vida feliz para sua
família e amigos. Tivemos a
oportunidade de viver grandes
e memoráveis momentos com o
Santo Pavanelli: torcendo, cantando, conversando e rindo. Com
certeza Deus o recebeu bem,
como sempre acolhe quando
do retorno dos seus filhos.
AL
VINEGR
O INVICT
O
ALVINEGR
VINEGRO
INVICTO
Algo raro em se tratando da
Copa São Paulo de Juniores: o
XV está bem na competição.
Passou para a segunda fase com
três vitórias em três jogos, marcando 9 gols e sofrendo 5. Agora chega o momento de realmente avaliar a capacidade técnica
da equipe, ou seja, quando começam os cruzamentos com as
partidas eliminatórias. Começa
hoje (12), às 11 horas, com o XV
enfrentando o Taubaté. Expectativas, as melhores possíveis.
AMANHÃ, AQUI
Ontem (11) aconteceu em
Limeira. Amanhã (13), será aqui,
em Piracicaba e, em seguida, na
cidade de Rio Claro. São as audiências públicas do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
da Região Metropolitana de Piracicaba. Aberto ao público, na
Noiva da Colina, o evento se dará
no anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação, às 14 horas
(com número limitado de pessoas), e transmissão em ambiente
virtual. Na Noiva da Colina estarão também as cidades de Capivari, Elias Fausto, Mombuca, Rafard, Rio das Pedras e Saltinho.
O deputado estadual Roberto
Morais lembra sobre a importância do Plano de Desenvolvimento

Urbano Integrado: “Precisamos
discutir, debater o PDUI, um instrumento legal de planejamento e gestão metropolitana e regional, pois é ele que define as
diretrizes e os meios necessários para orientar ações governamentais e da iniciativa privada“.
JEITINHO BRASILEIRO
As nossas industrias em ritmo diferente. A lataria de um automóvel não suporta uma simples
batida. Lateral de um fogão ou
geladeira, não aguenta um soco.
Garrafa pet apresenta uma espessura cada vez mais fina, e
logo será de papel. Band-Aid não
mais tem a mesma qualidade
quando do contato com a pele.
Tamanhos de balas ou drops vão
diminuindo, bem como de doces
e bolos. A palmilha que protege
o seu calçado, não mais está colada ao produto, ou seja, vem
solta. A camisa tem o seu comprimento cada vez mais curto. E,
assim, as mudanças vão acontecendo, visando mais lucro para
quem fabrica e prejuízo para
quem consome. Sem volta.
POSTOS IPIRANGA
Postos de combustíveis, fechados em Piracicaba, devem
reabrir ainda em 2022. Eles se
localizam na Nova Piracicaba
(em frente Igreja Nossa Senhora dos Prazeres); na Armando
Salles com a Saldanha Marinho;
Benjamin (Ingá) e na Luciano
Guidotti. Várias negociações
não surtiram efeito, mas agora
o acordo estaria chegando.
QUEDA DE BRAÇO
O novo valor da tarifa de
ônibus em Piracicaba virou uma
disputa: Prefeitura Municipal
garante que majorou menos que
o necessário (16% quando projeções apontavam para 25%),
enquanto entidades sindicais,
partidos e políticos exigem um
outro valor ou a revogação da
decisão. Realmente um embate duro, mas que exige paciência e negociação. Duas coisas
que podem enterrar um acerto:
radicalismo e oportunismo.
Olho nos “palanques eleitorais”.
SIMPLES AVISO
Quando do fechamento de
agências bancárias como aconteceu em Piracicaba na semana
passada por conta da Covid-19,
não custa fixar um comunicado
na porta de entrada, não só dando uma satisfação ao cliente,
como orientando-o. Aliás, uma
questão de respeito e gentileza.

FOCO
O Monsenhor Ronaldo Francisco Aguarelli, pároco da Catedral de Santo Antonio
(Piracicaba), aguarda com expectativa a
liberação de verbas para a reforma da
Igreja São Benedito (rua do Rosário).
Explica que todas as providências foram
tomadas para se ter os recursos por
parte do Governo Federal e da iniciativa privada, contando com
ajuda de amigos e religiosos.
Diz o Padre Ronaldo, que
na verdade, a igreja
será restaurada,
explicando que
é preciso ter
paciência.
Garante que,
quando o dinheiro chegar,
ao invés de
fogos, vai tocar (e bastante) os sinos da Catedral, anunciando toda
a alegria e felicidade da família católica piracicabana. Palavras
do Padre Rinaldo: “A nova Igreja São Benedito vai ficar linda”.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Ademar Lucazecchi ou Dema: lateral esquerdo do Ipiranga/19471951; do Palmeiras/1951-1958, onde foi campeão do Torneio RioSão Paulo (Maracanã); e do XV de Piracicaba/1958-1965. Nascido
no bairro Ipiranga, São Paulo, em 1 de agosto 1928, faleceu em
Piracicaba em 17 dezembro 2008, depois de também ter sido técnico do alvinegro quinzista. Um lateral valente e eficiente, um verdadeiro carrapato para os adversários. Educado, humilde, bastante estimado, adotou a Noiva da Colina para viver. Fez muitos e grandes amigos.
No seu livro “Bombas de Alegria”, José Macia, o ponta Pepe, (Santos),
conta uma passagem do seu amigo Dema. “Aliás, foi ele que me contou. Estava numa fase ruim e como as coisas não se acertavam, decidiu
seguir um conselho e procurou por ajuda espírita no bairro Sacomã.
Nunca tinha enfrentado algo parecido, mas decidiu encarar. Após algum tempo de concentração, o médium gesticula muito, transpira e
subitamente começa a tremer. Então, a pergunta ao Dema: “Por acaso, você é médium?” O jogador respondeu: “Não. Sou lateral esquerdo do Palmeiras e digo mais, jogo na bola e não dou espaço”.
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Revelada no PDB, ginasta
Nicole Pircio visita Selam
Leonardo Moniz/Selam

C OVID -19

Piracicaba reabre agenda para
todos os grupos da vacina
A agenda foi aberta ontem (11), para as três doses; a Prefeitura
de Piracicaba mantém o site VacinaPira com todos os detalhes

Hermes Balbino, Nicole Pircio e os pais da ginasta, Simone e Val

A piracicabana Nicole Pircio,
atleta da seleção brasileira de ginástica rítmica que disputou no
ano passado os Jogos Olímpicos de
Tóquio, visitou ontem, segundafeira, 10/01, a sede da Secretaria
de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam), no Engenho
Central, e participou de um batepapo com o secretário Hermes Balbino. A ginasta, que estava acompanhada dos pais no encontro,
deu os primeiros passos no esporte aos 10 anos, no Colégio Tales de
Mileto, mas logo ingressou no
PDB (Programa Desporto de
Base), que é oferecido pela Prefeitura de Piracicaba desde 1989.
"O projeto em Piracicaba foi
muito importante para mim. É a
base, foi quando descobri e aprendi a amar a ginástica. Os ensinamentos das professoras foram fundamentais, elas transmitiram o que
é a ginástica rítmica. Aprendi e
novas portas foram abertas", recordou Nicole, que teve como
professoras Helena Macchi e Mariana Winterstein, com quem
aprendeu os fundamentos básicos. "Os projetos são necessários,
principalmente para as crianças.
Para chegar à seleção, precisei do
aprendizado. Apoio muito os projetos de iniciação e incentivo as
meninas a começarem a gostar de
esporte, porque é educação e ensino para a vida", completou.
Nos Jogos de Tóquio, Nicole,
que vive e treina atualmente em
Aracaju (SE), ajudou a seleção
brasileira de ginástica rítmica a
fechar a participação na 12ª colocação. Além dela, o conjunto do
Brasil foi formado pelas ginastas
Beatriz Linhares, Deborah Medrado, Geovanna Santos e Maria
Eduarda Arakaki. Os próximos
objetivos da carreira da atleta

piracicabana, que tem apenas 19
anos e é a primeira representante
local na história da seleção adulta
da modalidade, já foram traçados:
conquistar o Pan, chegar às finais
do Campeonato Mundial e dos
Jogos Olímpicos, e ajudar o país
a subir no ranking mundial.
Perguntada sobre a própria
evolução no esporte, Nicole disse
que ainda 'não consegue acreditar'
que já foi às Olimpíadas e revelou
que a participação em Tóquio cumpriu um sonho antigo da família.
"Olho para trás e penso: 'não acredito'. É muito difícil cair a ficha,
para mim foi uma grande realização, mas que não é apenas minha.
É um sonho da minha família também, pois a minha avó já tinha esse
objetivo de triunfar no esporte e
não teve essa oportunidade. É um
conquista que carrego no meu coração, me sinto muito abençoada
por Deus pela chance que tive e
quero buscar mais", garantiu.
Medalha de prata nos Jogos
de Atlanta, em 1996, quando foi o
preparador físico da seleção brasileira feminina de basquete, o secretário Hermes Balbino enalteceu a
trajetória da ginasta. "Ficamos
muito honrados com a visita da
Nicole e de seus pais. Ela nos contou um pouco da história dela e
percebemos o quanto foi significativa a oportunidade oferecida. Assim como a Nicole, muitas outras
potenciais praticantes existem, mas
precisam desse acesso. Nosso intento, à frente da condução de política pública, é essa: oferecer uma
oportunidade", falou o secretário,
que também destacou o fato de a
ginasta estar cursando educação
física e o suporte recebido dos
pais para a construção da carreira. "É um ciclo muito bonito,
de muita persistência", finalizou.

O BRAS

Em reunião com o secretário,
vereador pede pavimentação
Assessoria Parlamentar

Gustavo Pompeo pede ao secretário que pavimentação
de rua na Vila Industrial seja concluída

Na tarde desta segunda-feira
(10), o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) reuniu-se com o Secretário Municipal de Obras, Paulo Sérgio Ferreira da Silva, na sede da
secretaria, para cobrar a conclusão
das obras de pavimentação da rua
Madagascar, na Vila Industrial.
As obras, que contam com
recursos oriundos de emenda
parlamentar do ex-deputado federal Antônio Carlos Mendes
Thame, e cujo início fora anunciado pela gestão anterior ainda
em 2020, tinham término previsto para janeiro de 2021 mas, no
entanto, segundo o vereador,
não foram iniciadas à época.
No início de seu mandato,
Gustavo Pompeo, por meio de requerimentos e contatos com o titular da pasta de obras, bem como
na reunião desta segunda-feira,
solicitou o andamento e efetivo
início da pavimentação do local.
As obras, segundo o vereador, foram iniciadas em novembro do
ano passado mas, no entanto,

ainda não foram concluídas.
Paulo Sérgio, durante a conversa
com o parlamentar, disse ter notificado a empresa ganhadora da
licitação que, por sua vez, informou à Secretaria de Obras que
“encontraram dificuldades na
realização da pavimentação,
mas que iniciaram a demarcação das guias”. Após o início da
demarcação, uma árvore precisou ser retirada do local e poste
de luz precisou ser modificado.
Ainda segundo Paulo, a árvore foi retirada do local no final
de dezembro e, agora, a pavimentação da rua Madagascar pode
seguir normalmente, "assim que
as chuvas e o clima instável permitirem", disse o secretário.
"Continuaremos cobrando
um posicionamento da Secretaria
de Obras para que a população local possa, enfim, receber o benefício da pavimentação asfáltica,
uma vez que a obra já foi aprovada e teve sua verba destinada desde 2020", completou Pompeo.

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), disponibilizou, desde ontem (11), novas vagas para agendamento da vacinação contra Covid19. Estão disponíveis vagas para
agendamento da 1ª e 2ª doses,
além da dose adicional aos que tomaram dose única da Janssen. E
vagas para agendamento da 3ª dose.
1ª DOSE — Estão disponíveis vagas para agendamento da 1ª dose para pessoas com

18 anos ou mais e para adolescentes de 12 a 17 anos.
2ª DOSE — Estão disponíveis vagas para agendamento da
2ª dose para as pessoas que tomaram a 1ª dose da vacina CoronaVac/Butantan até 01/12; da
vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz até 26/11; da vacina Pfizer (18
anos e mais) até 01/12; e da vacina
Pfizer (12 a 17 anos) até 26/11.
DOSE ADICIONAL — Estão disponíveis ainda vagas para

agendamento da dose adicional
aos que tomaram a vacina de
dose única Janssen até 21/11.
3ª DOSE — Estão disponíveis
vagas para agendamento da 3ª
dose para pessoas com 18 anos ou
mais que tomaram a 2ª dose há, pelo
menos, quatro meses; e para pessoas
com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª dose ou
dose única há, pelo menos, 28 dias.
DOCUMENTOS — Para receber a 1ª dose é necessário apre-

sentar documento de identificação
com foto, CPF e comprovante de
residência em Piracicaba (não necessariamente no nome da pessoa
que será vacinada). Além desses
documentos, as pessoas que vão tomar a 2ª dose devem apresentar
ainda o comprovante de vacinação
com a 1ª dose. E quem vai tomar a
3ª dose ou dose adicional devem
apresentar, além dos documentos
já citados, o comprovante de vacinação com a 2ª dose ou dose única.

T RIBUTOS

Prefeitura disponibiliza guias atualizadas pela internet
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Finanças (Semfi), já disponibilizou via internet as guias atualizadas para 2022 de todos os
tributos com parcelamento. O cidadão pode acessá-las pelo link
financas.piracicaba.sp.gov.br/
servicos+on+line.aspx, escolhendo
a opção Guias Online e, em seguida, Segunda Via Parcelamento.
É possível, ainda, acessar as
guias pelo menu Serviços Oline, no
site da Prefeitura, clicando, em seguida, em Guias Online e, depois,
em Segunda Via Parcelamento.
De acordo com a Semfi, o
cidadão que não tem acesso à
internet pode retirar as guias
atualizadas na praça de atendimento do Centro Cívico, no Térreo 1, sem agendamento, ou no
Poupatempo Estadual, nesse
caso com agendamento pelo site
www.poupatempo.sp.gov.br.

Divulgação

Guias atualizadas para pagamento de tributos estão disponíveis no site da Prefeitura

M IRANTE

Alunos da 2ª turma do Pioneiros apresentam projetos
A Mirante promoveu a apresentação dos trabalhos desenvolvidos por alunos da 2ª turma do Projeto Pioneiros, desenvolvido pela área de Responsabilidade Social da concessionária com estudantes da rede pública de ensino em 2021. O encontro ocorreu no mês passado.
Segundo a coordenadora de Responsabilidade Social da Mirante, Maria Aparecida Draheim, “o
Projeto Pioneiros tem como objetivo aprofundar o conhecimento dos jovens sobre o mercado
de trabalho e a atuação de diferentes profissões, estimulando
o pensamento crítico e reflexivo, o senso de responsabilidade, a criatividade e a inovação.”
Durante os encontros, os alunos participaram de atividades e
workshops técnicos, que abordaram temas como introdução ao
saneamento, aspectos legais da
prestação de serviços públicos de
água e esgoto, comunicação empresarial, responsabilidade social,
preservação do meio ambiente,

Divulgação

Apresentação de projetos ocorreu na sede da Mirante

entre outros. Após a imersão nos
assuntos, foi proposto aos estudantes o desafio de elaborar um
projeto que contribua com o saneamento no bairro em que vivem.
Os projetos foram avaliados
por uma banca de profissionais especializados no setor de saneamento, que teve a missão de selecionar

os trabalhos que respeitaram os
critérios de inovação e viabilidade
de implantação. “É muito gratificante desenvolver esse projeto porque enfatizamos a importância do
investimento em educação ambiental, um tema que deve ser cada
dia mais aprofundado nas escolas”, ressaltou Maria Aparecida.

Cada projeto foi desenvolvido
por duplas de alunos e o melhor
será premiado com um notebook
para cada um dos alunos vencedores, além de concorrerem ao Prêmio Inovação - Categoria Jovens
Pioneiros da Aegea, holding de saneamento da Mirante, juntamente
com participantes de todo o Brasil.

C AMPESTRE

Moradores do bairro cobram solução para o mau cheiro
A vereadora Ana Pavão (PL)
intermediou nesta segunda-feira
(10) a reivindicação de providências para o constante mau cheiro
oriundo da rede de esgoto no bairro Campestre. Por meio de solicitação da parlamentar, técnicos da
concessionária Mirante, empresa
que presta serviços para o Semae
(Serviço Municipal de Água e Esgoto), estiveram no local e prometeram averiguar o problema.
O aposentado José Jair Mendes relatou que o odor incomoda
os moradores e comerciantes das
proximidades da avenida Laranjal
Paulista há quase um ano. Ele disse que o problema foi agravado após
um vazamento na rede, no fim do
ano passado, que já foi solucionado pela concessionária. No entanto, o mau cheiro persiste. “Já há
algum tempo a gente vem sentindo
que o cheiro fica forte em alguns

momentos. Aparentemente, é quando ligam o sistema de bombeamento do esgoto até a parte mais alta
da via. Como a rede está subdimensionada, o cheiro volta por essas
tampas e pra isso nós estamos buscando a solução agora”, contou.
Segundo a vereadora Ana
Pavão, já foram abertos vários
protocolos de reclamação a respeito do esgoto no bairro. “A
gente vê que o problema está sendo empurrado faz um ano. E hoje
nós demos um basta. Chamamos o pessoal da Mirante. Eles
viram o problema e nos deram
um prazo pra solucionar hoje à
tarde. E nós vamos acompanhar”, afirmou. Ela garantiu que
vai acompanhar a questão e cobrar soluções, caso o prazo não
seja cumprido. Os técnicos da
Mirante não quiseram gravar
entrevista sobre a reclamação.

Guilherme Leite

Vereadora diz que já foram abertos vários protocolos de reclamação
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Bebel destaca desprezo do
governador Doria com os
aposentados e pensionistas

Eleve, nova empresa na cidade
especializada em acabamentos
Piracicaba ganhou no último
sábado a Eleve Acabamentos, capitaneada pelo casal Vinícius Mello e Fabiana. Ambos deixaram a
capital paulista e aportaram na
“Noiva da Colina” acreditando no
potencial que a cidade possui
para o mercado de construção

civil. A Eleve oferece pisos das mais
afamadas marcas e materiais de
acabamento, com orientação técnica especializada. A empresa já está
de portas abertas esperando sua
visita à rua Moraes Barros,
1079, quase esquina com a avenida Armando de Salles Oliveira.
Fotos: Divulgação

O governador deu explicação “totalmente estapafúrdia e desonesta sobre o confisco
salarial de aposentados e pensionistas”, no programa Canal Livre da TV Bandeirantes
Para a deputada estadual
Professora Bebel (PT), de forma
cruel e inaceitável, o governador
de São Paulo João Doria (PSDB)
deu uma explicação “totalmente
estapafúrdia e desonesta sobre o
confisco salarial de aposentados
e pensionistas”, no programa
Canal Livre da TV Bandeirantes,
neste último domingo (9). Bebel,
que também é presidenta da
Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado
de São Paulo, diz que quando
questionado sobre o assunto,
Doria disse “lamentar” que pessoas tenham aposentadorias menores do que desejariam ou mereceriam, mas que “entre isso e ter
pessoas morrendo de fome, eu prefiro que essas pessoas que estão com
fome tenham renda e tenham a
possibilidade de sobreviver.”
A deputada estadual Professora Bebel, imediatamente, se manifestou em suas redes sociais:
“Então, senhor governador, aquela história de déficit da SPPREV
era apenas um engodo? O senhor
está transferindo recursos da previdência para supostas políticas
assistenciais? Sim, supostas, porque não existe nenhuma política de
seu governo, elitista e desumano,
para as pessoas mais necessitadas”.
E a Professora Bebel continuou “onde está o auxílio emer-

gencial estadual? Não existe!
Onde estão políticas de distribuição de renda, de abrigo, de emprego, de apoio às milhares de
famílias que estão totalmente desamparadas frente ao desemprego, à fome, à miséria, no estado
de São Paulo? Chega de demagogia, governador! Queremos o fim
imediato desse absurdo, injusto
e desumano confisco das aposentadorias e pensões!”, cobrou.
A deputada estadual Professora Bebel (PT) é autora do Projeto de Decreto Legislativo nº 39,
de 2020 (PDL 39/2020), que tramita na Assembleia Legislativa de
São Paulo, que anula a elevação
das alíquotas de cobrança previdenciária de aposentados e pensionistas. Bebel lembra que a cobrança que vem sendo feita sobre
as aposentadorias e pensões dos
servidores estaduais é em função
de que em 19 de junho do ano
passado, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a Reforma da Previdência Estadual. “Votei contra esse absurdo, que não
passa de um ataque ao bolso dos
servidores aposentados e pensionistas, mas o governo jogou pesado e conseguiu a aprovação do
que ele chama de reforma previdenciária”, ressalta ela, que foi a
única parlamentar da região que
votou contra a propositura que

Divulgação

Diógenes, Beatriz e Andréa Christofoletti

A deputada Professora Bebel foi a única deputada estadual da
Região que votou contrária à reforma da previdência estadual

vem permitindo o desconto sobre aposentadorias e pensões.
Se aprovado o PDL 39/2020,
cessa a enorme injustiça que o governo João Doria vem cometendo
contra servidores públicos que contribuíram durante longos anos de
serviços prestados à sociedade pelo
direito a uma aposentadoria digna. “A aprovação do PDL 39/2020
vai devolver aos aposentados e
pensionistas a tranquilidade que
pensaram ter obtido com sua aposentadoria. Hoje, na quase totali-

dade dos casos, os valores das aposentadorias dos servidores públicos, bem como das pensões pagas
a seus dependentes, estão muito
aquém de seus direitos e de suas
necessidades. É sobre esses valores já reduzidos que o governo
estadual aplica alíquotas abusivas, levando essas pessoas a uma
situação verdadeiramente desesperadora, num momento em que
deveriam ter condições ao merecido descanso após uma longa vida de trabalho”, ressalta.

Otávio e Carina Daniel

P ROJETO

Tema do Gota d’Água de 2022 será “Mudanças Climáticas”
O Consórcio PCJ, por meio
do Programa de Educação e
Sensibilização Ambiental, definiu
o tema do Projeto Gota d’Água
de 2022: “Mudanças Climáticas:
muda-se o clima, mudam-se nossas vidas”. Os participantes do
projeto já haviam sido informados sobre o tema na live do Seminário de avaliação do projeto, ao
final de novembro, do último ano.
A temática para 2022 teve
como inspiração o documentário, “O Amanhã é Hoje”, que retrata como as mudanças climáticas mexem com a vida da população. A produção apresenta
o drama de brasileiros impactados por secas impiedosas,
chuvas torrenciais, ressacas violentas, calor excessivo e incêndios incontroláveis. O documentário está disponível no
YouTube, através do link: https://youtu.be/azrnx55oawQ.
O objetivo do projeto é trabalhar o tema ligado à Agenda 2030,
mais especificamente ao Objetivo
do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) número 13, buscando mobilizar a comunidade, através

da educação, sobre os compromissos de execução dos ODS.
“Cada vez mais, a população
está sentindo os impactos das mudanças climáticas em suas vidas,
mas sem correlacioná-los a essa
temática. Julgam que são ocorrências passageiras ou naturais, quando na realidade, nosso comportamento em relação ao planeta já está
impactando nossas vidas e a dos
outros seres vivos”, afirma a gerente técnica do Consórcio PCJ e
coordenadora do Programa de
Educação e Sensibilização Ambiental da entidade, Andréa Borges.
Andréa lembra ainda que as
fortes estiagens dos últimos anos e
quedas nas precipitações verificadas desde a crise hídrica de 2014
não são mero acaso. “A periodicidade das chuvas e sua intensidade
estão mudando e alteram a florescimento e frutificação das plantas, impactando a produção agrícola e a disponibilidade hídrica
para o abastecimento, que a cada
ano fica mais reduzida”, alerta.
Durante o seminário de
avaliação, disponível em https:/
/youtu.be/CZTNgvuE_h8, a ge-

Divulgação

Paulo Santos, Fabiana Mello e Márcia Rontani

Com o slogan “Muda-se o clima, mudam-se nossas vidas”,
o objetivo é apresentar como as Bacias PCJ são impactados
com as alterações intensas do clima

rente técnica do Consórcio PCJ
fez um chamamento à ampliação da participação da comunidade e dos participantes do projeto para esse ano de 2022. “Vem
com a gente! Vamos trabalhar o
tema Mudanças Climáticas e falar um pouco mais sobre a nossa
região, o quanto ela é impactada
com as alterações no clima”.
Em breve, o Consórcio PCJ

liberará mais informações sobre o Projeto Gota d’Água
2022, como também o calendário de atividades e a abertura
oficial do projeto, previsto para
ocorrer em março desse ano.
Qualquer dúvida sobre o Projeto Gota d’Água, entre em contato
com a equipe do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental,
pelo e-mail ambiental@agua.org.br.

Vinicius, Gustavo e Fabiana Mello
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Cristóvão Colombo recebe homenagem pelos 83 anos
Com 83 anos de trajetória, o
Centro Cultural e Recreativo Cristóvão Colombo recebeu um Voto de
Congratulações da vereadora Ana
Pavão (PL), autora do requerimento 971/2021. A entrega da homenagem foi realizada na manhã desta segunda-feira (10), na sede do
Centro Cultural. “São 83 anos de
trabalho onde nós participamos
desde criança. É um clube que incentivava o esporte e incentiva até
hoje”, declarou Ana Pavão.
A vereadora também destacou a parceria que o clube tem com
o Selam (Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras), com
aulas de basquete e natação. “Além
do clube em si, nós usufruímos
dele, então é gostoso você homenagear e dar um Voto de Congratulações para uma coisa que você
sabe que é verdadeira, que é séria
e você participa dele”, afirmou.
A colônia italiana de Piraci-

caba fundou o Cristóvão Colombo em 1917, quando foi denominado como “Circolo Italiano Cristoforo Colombo”. Os italianos
fundadores decidiram doar aos
filhos brasileiros, o que resultou na criação, em 23 de outubro de 1938 do Centro Cultural
e Recreativo Cristóvão Colombo.
Devido a esta efervescência
causada, no final da década de
60, o Cristóvão foi apontado como
Palácio Encantado, apelidado pelos luxuosos bailes que proporcionou, festas glamorosas jamais esquecidas pela sociedade local.
No início dos anos 70, foi adquirido o terreno onde hoje está
localizado o Cristóvão Colombo.
Onde havia apenas uma plantação de cana-de-açúcar, hoje está
instalado um dos cinco maiores
clubes do Estado de São Paulo.
O voto de congratulações foi
recebido pelo presidente do Cen-

Guilherme Leite

JARDIM MANACÁS

A entrega da homenagem foi realizada na manhã desta segunda (10)

tro Cultural, Jorge Nascimento.
“É um orgulho para toda diretoria do Cristóvão Colombo esse reconhecimento da Câmara Muni-

cipal. É muito importante sobreviver 83 anos praticando um trabalho social, criativo e cultural para
cidade, agradeceu o presidente.

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC), na tarde desta segunda-feira (10), a pedido dos
moradores, visitou o Parque
Linear Itaicy, localizado no bairro Vila Sônia, em Santa Terezinha. Na ocasião, o parlamentar constatou algumas
demandas a serem solucionadas pelo Executivo, tais
como, poda de mato, recolhimento de entulhos, instalação
de postes de iluminação pú-

blica e lixeiras. A intenção dos
moradores, comum com a do
vereador, é que a área deixe
de ser apenas um caminho
para pedestres, e se transforme em um ambiente de convívio familiar. A assessoria do
vereador, se prontificou em
fazer as indicações ao Chefe
do Executivo, dando devidos
fins, as demandas apresentadas, distribuindo-as para as
secretarias responsáveis.
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Gustavo Pompeo leva
demandas para Sema
Assessoria Parlamentar

A UDIÊNCIA

Município responsabiliza Estado
por fim de convênio na merenda
Audiência pública discutiu impactos que a não-renovação do convênio terá no
fornecimento da merenda escolar às unidades de ensino estaduais de Piracicaba

Vereador conversou com a titular da pasta, Nancy Thame

Na tarde de segunda-feira
(10), o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) se reuniu com a Nancy
Aparecida Ferruzzi Thame, titular
da pasta da Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento
(SEMA), a fim de apresentar as
demandas recebidas em seu gabinete, além de expor sua preocupação em relação à utilização dos varejões para as mais diversas atividades culturais e esportivas.
Tenho recebido em meu gabinete diversas solicitações para
utilização dos espaços públicos
onde são realizados os varejões
em nossa cidade, comentou
Pompeo. Alguns populares têm
me procurado para ajudá-los a
solucionar a dificuldade que eles
têm encontrado ao solicitar a

utilização dos varejões para
suas atividades, sejam elas de
dança, luta ou atividades esportivas direcionadas às mais variadas idades, completa Gustavo.
Gustavo frisou no encontro
que “é importante que esses espaços sejam utilizados pela população e em benefício dos moradores que residem em torno
dos varejões, com ações culturais, de dança e esportes.
Sabemos que a pandemia não
chegou ao fim, que todas as medidas sanitárias precisam continuar sendo tomadas, mas a população piracicabana também
carece que as atividades culturais
e esportivas nos bairros sejam retomadas com todos os cuidados
necessários, completou Pompeo.

A UT
ARQUIA
UTARQUIA

Semae realiza leilão
de bens inservíveis
Divulgação

Leilão será no dia 28, na sala de licitações da sede da autarquia

O Semae (Serviço Municipal
de Água e Esgoto) promove, no
dia 28/01, leilão por lotes, do
tipo maior lance, de bens e sucatas inservíveis à autarquia.
Serão leiloadas sucata de bens
patrimoniáveis, sucata de metais,
sucata de hidrômetros com relojoaria, sucata de fios e cabos de cobre com capa, sucata de baterias e
pneu (motocicleta, linha leve, caminhonete, caminhão e retroescavadeira). O lote de 10 mil quilos
de sucata de hidrômetros com relojoaria é o de maior valor, estimando em R$ 160 mil. De acordo
com o edital, os valores de todos
os itens somam R$ 190.796,42.
Os interessados em participar
desta licitação poderão efetuar vistoria dos bens, com finalidade de

permitir a verificação das condições dos materiais e para a obtenção de quaisquer outros dados
que julgarem necessários para a
formulação de sua proposta. Poderão participar da licitação pessoas físicas (maior de idade ou
emancipada) ou jurídicas, que
apresentarem os documentos conforme edital no link: https://
www.semaepiracicaba.sp. gov. br/
?p=YXJ0aWdv&id=MTIwOTc=
SERVIÇO
Leilão de Bens Inservíveis do
Semae. Dia 28/01, às 14h, na
sede do Semae, na rua XV de
Novembro, 2.200, Bairro Alto
(Sala de Licitações). Agendamento de vistorias: (19) 34039616 ou 3403-9627 com o leiloeiro oficial Milton Luis Pigozzo.

A administração Luciano Almeida (DEM) atribuiu ao governo paulista a responsabilidade pelo
fim do convênio para o fornecimento da merenda nas escolas
estaduais de Piracicaba. Segundo
o vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Gabriel Ferrato, o Estado não deu alternativas
diante do déficit de R$ 40 milhões
que a Prefeitura teria de absorver
em 2022 em virtude da inclusão
de mais 15 unidades de ensino no
Programa de Ensino Integral.
O término do convênio e os
efeitos que já estão sendo verificados no dia a dia das escolas foram
discutidos na noite desta segunda-feira (10), em audiência pública no plenário da Câmara convocada pelos vereadores Paulo Campos (Podemos) e Pedro Kawai
(PSDB), autores do requerimento
1.101/2021. O anúncio de que a
parceria não seria renovada foi
feito pela Secretaria Municipal de
Educação em 7 de dezembro.
A pasta alega que o aumento
do número de estabelecimentos
atendidos faria a licitação para o
fornecimento da merenda subir
para R$ 89 milhões, dos quais cerca de R$ 65 milhões seriam somente para cobrir os custos em 62 unidades estaduais (59 escolas e três
Etecs). Desse montante, ainda segundo a secretaria, apenas R$ 25
milhões seriam cobertos pelo repasse do Estado, deixando para o município um déficit de R$ 40 milhões.
"Os repasses do governo do
Estado em 2021 já não cobriam
os custos que temos com a merenda. Ao prepararmos a licitação para 2022, encontramos o
valor de R$ 65 milhões só para
atender as escolas do Estado, um
número muito superior a tudo
que aconteceu na historia da
merenda em Piracicaba", disse
Ferrato, que iniciou sua fala salientando acompanhar de perto
a gestão da merenda desde 2009.
"Comuniquei isso ao dirigente
regional de Ensino e ele entendeu
que deveríamos tratar esse assunto na Secretaria Estadual da Educação. Colocamos o problema: 'Vão
faltar para nós R$ 40 milhões, o
que o Estado poderia fazer?'. A resposta foi imediata e rápida: 'Não
repassaremos nenhum centavo a
mais para Piracicaba'", continuou,
sobre a reunião entre os representantes das duas esferas de governo, ocorrida em novembro.
Ferrato disse que assumir o
déficit de R$ 40 milhões faria o
município "subsidiar o Estado"

no fornecimento da merenda e
que "a Secretaria Municipal de
Educação não teria esse dinheiro", equivalente ao orçamento
anual de órgãos importantes da
estrutura da cidade, como a Guarda Civil Municipal e a Câmara.
Segundo Ferrato, o Estado
manteve-se irredutível, levando à
não-renovação do convênio, porque, se aumentasse os recursos para
Piracicaba, "teria de fazer para outros municípios". "De fato, essa
foi a decisão da Secretaria Estadual da Educação; tentou ver se
havia alternativa, e não havia",
declarou. "Se em algum momento o Estado decidir nos repassar
os recursos, estamos dispostos a
refazer isso, retomar o trabalho
conosco. Mas tem que passar os
recursos suficientes para isso",
completou o secretário municipal.
A Luciano Almeida, a Secretaria Estadual da Educação garantiu a manutenção do fornecimento
da merenda escolar. "Nunca houve uma resposta oficial do Estado,
apenas uma conversa posterior
com o prefeito de que 'Fiquem tranquilos, vamos resolver isso aí; vamos licitar, servir e fazer, não se preocupem com isso, que agora é problema do Estado'", relatou Ferrato.
Vereadores presentes na audiência pública manifestaram preocupação quanto aos impactos do
fim do convênio na organização
das escolas. Com várias perguntas
ao secretário municipal de Educação e ao representante da Diretoria Regional de Ensino, os parlamentares questionaram se a qualidade da merenda oferecida irá se
manter, se os estabelecimentos contam com equipe e espaço físico suficientes e se especificidades do serviço, como a alimentação para alunos alérgicos, serão respeitadas.
"Quantas refeições eram e
quantas serão? Qual a preocupação com os estudantes da nossa
cidade? Por que não houve transparência para a ruptura unilateral do convênio? Não houve análise dos impactos gerados na rotina das escolas? Há algo positivo com essa arbitrariedade?" foram algumas das perguntas feitas por Paulo Campos, para quem
atribuir a responsabilidade pela
gestão da merenda aos diretores
das escolas "é inadmissível".
"Prejudica o trabalho das direções das escolas; os profissionais
vão estar com certeza sobrecarregados, principalmente neste momento tão delicado que a sociedade e a educação estão vivendo. Vão

Guilherme Leite

Câmara realizou audiência pública na noite desta segunda-feira (10)

ter mais essa responsabilidade, isso
nos preocupa", endossou Pedro
Kawai, que também chamou a
atenção para possíveis mudanças
no cardápio e a necessidade do
acompanhamento dos casos que
requerem alimentação específica.
Representando a Diretoria
Regional de Ensino, o diretor técnico Jean Henrique Leme de Souza assegurou que o governo paulista se encarregará do fornecimento da merenda a todas as unidades de ensino estaduais em Piracicaba com o retorno das aulas.
Ele informou estar visitando as
escolas para conversar com os diretores e que os casos de dificuldades em aumentar o espaço para
armazenagem dos gêneros alimentícios estão sendo resolvidos.
De acordo com Jean, estão
previstas 82 mil refeições diárias a 29.046 alunos matriculados
nas unidades estaduais da cidade (incluindo as Etecs). Até o próximo dia 12, todas as escolas terão recebido os mantimentos
"secos" (como arroz, feijão e
macarrão), em quantidade para
manter estoque por quatro a cinco semanas. "São muitas entregas. Receberam de 1,5 a 4 toneladas para o primeiro mês de aula."
A partir do dia 17, serão entregues os gêneros perecíveis,
como carnes congeladas e hortifrútis, em periodicidade semanal.
A mão de obra será fornecida pela
empresa vencedora do pregão eletrônico realizado na semana passada, a qual receberá R$ 7 milhões por um período de 30 meses. "Os parâmetros do PNAE
[Programa Nacional de Alimentação Escolar] serão respeitados e os
alunos serão bem atendidos como
sempre foram", destacou Jean.
Pedro Kawai disse que, diante
do cenário apresentado na audi-

ência pública, "cabe a união de forças para que se resolvam as pendências". Ele propôs duas ações
para reverter o quadro: articular
em nível estadual uma parceira que
permita ao município dar suporte
operacional ao Estado nesse modelo que vigorará em 2022, a fim
de "amenizar o impacto" das mudanças, e remanejar o Orçamento
local para 2023, com o intuito de
garantir recursos que cubram o
déficit que inviabilizou a continuidade do convênio. "Por que não
aumentar o Orçamento da Educação? Este é o nosso papel como
legisladores", afirmou. "Dá para
a gente fazer isso. Basta o prefeito
aceitar as alterações e sugestões."
Paulo Campos defendeu o diálogo com o governo paulista, por
meio dos deputados estaduais de
Piracicaba, para que seja revista
a decisão. "Percebo que é irreversível, que não tem o que fazer
mais. Acredito que ainda exista a
possibilidade de reverter essa situação a nível estadual. Houve
falta de diálogo com os diretores
sobre o contrato, e eles não tiveram tempo hábil para se preparar
para essa nova administração."
Também com questionamentos, participaram da audiência pública os vereadores Cássio Luiz
Barbosa (PL), Rai de Almeida (PT),
Thiago Ribeiro (PSC), Silvia Morales (PV), Ana Pavão (PL) e Zezinho Pereira (DEM). Estiveram
presentes o procurador-geral do
município, Fábio Dionísio, integrantes de conselhos municipais
da Educação e da Alimentação
Escolar e membros de entidades
estudantis e de docentes. Pessoas
que assistiram à discussão desde a
galeria do plenário usaram o microfone para expressar suas posições. Cartazes segurados pelo público criticavam o fim do convênio.
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Visita avalia melhorias
em parque histórico

Moradores pedem drenagem
para rua no bairro Cecap
Internet/Reprodução
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S AÚDE

Câmara sedia reunião para debater
problemas na rede municipal
Vereadores, profissionais de
saúde, líderes comunitários, sindicatos e sociedade civil irão se
reunir na Câmara Municipal de
Piracicaba, nesta terça-feira (11),
a partir das 19h30, para discutir
soluções para os problemas que
a saúde municipal vem enfrentando. A iniciativa do encontro
é do vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL), que
visa buscar uma maneira de “solucionar o caos que atualmente
a cidade vem enfrentando”.
Intitulado “Em defesa dos
servidores públicos – Funcionários da Saúde”, a reunião irá abordar os temas: terceirização de ser-

viço essencial sem critério, sem
transparência e sem necessidade;
saída de médicos sem possibilidade de contratação; sucateamento
das unidades; falta de funcionários; computadores obsoletos, impressoras quebradas ou inoperantes, ar condicionado sem manutenção e cadeiras quebradas nas unidades; insalubridade; férias vencidas; descaso do SESMT (Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e em Medicina do
Trabalho); e falta de segurança.
“A união nesse momento é muito importante para
alcançarmos nosso objetivo”, destacou o vereador.

Pedro Kawai fez indicação à Prefeitura para resolver
o problema de poça de água no Cecap
Moradores solicitaram a reforma do playground e pista de skate

Na sexta-feira (7), os vereadores Thiago Ribeiro (PSC) e Anilton
Rissato (Patriota) visitaram o Parque Histórico do Quilombo Corumbataí, na região de Santa Terezinha, para avaliarem a veracidade
de denúncias recebidas em suas
redes sociais sobre as péssimas condições estruturais no local e a falta
de iluminação pública por quase
toda extensão do parque.
“O roubo de fiação elétrica em
patrimônios públicos vem se tornando algo comum em nossa cidade”,
destaca Thiago Ribeiro. Outros espaços públicos também tiveram fios
recentemente furtados, lembra o

parlamentar, “como exemplo, o Parque da Rua do Porto, onde ficam os
caminhos do Mirante, além de algumas escolas municipais, que acordaram sem energia elétrica”, disse.
Na ocasião, os moradores e
frequentadores do Parque Histórico do Quilombo Corumbataí também solicitaram a reforma do
playground, da pista de skate, do
campo de futebol de areia, e a manutenção de bancos, da pista de
caminhada e a reforma de calçamento. Anilton Rissato encaminhou ao Executivo o pedido
de melhorias estruturais, por
meio da indicação 3881/2021.

A fim de evitar o constante acúmulo de água, no cruzamento entre
a avenida Eurico Gaspar Dutra e a
rua Benedito Dias, no Cecap, moradores do entorno solicitaram ao vereador Pedro Kawai (PSDB), que
encaminhasse para a prefeitura,
um pedido para reparar o local.
No final da semana passada,
Kawai conversou com alguns moradores que explicaram o problema. Segundo eles, o empoçamento de água é frequente, o que representa risco à saúde, especialmente em períodos de proliferação de mosquitos e pernilongos.
Na indicação nº 36/22, que será
encaminhada à Semob (Secretaria

Municipal de Obras), para uma
análise preliminar e possível execução da obra, Kawai sugere que seja
implantado um sistema de drenagem, composto por uma galeria de
água pluvial. “Compreendo que toda
obra tem sua complexidade e custo,
mas se trata de um pedido justo,
que acredito ser possível de a prefeitura atender”, observou o vereador.
Embora a indicação seja um
expediente parlamentar que não
impõe a necessidade de uma resposta da prefeitura, o vereador entende que ela é um importante instrumento que ajuda a administração municipal a conhecer os problemas existentes na cidade.
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Faculdade do Comércio está
com as matrículas abertas

Vereador pede reforço na
sinalização da avenida
Assessoria Parlamentar

A mensalidade para associados da Acipi (e seus dependentes) será
de R$ 129,50 e para não-associados, com desconto inicial, R$ 148,00
Pensar no seu futuro profissional é fundamental, ainda mais
nos tempos atuais. Com o objetivo de oferecer, além de oportunidade de qualificação, valores que
possam ser acessíveis, a Acipi (Associação Comercial e Industrial
de Piracicaba) traz para a cidade, a Faculdade do Comércio
(FAC) Acipi, já com matrículas
abertas. As aulas têm previsão de
início para fevereiro de 2022.
Com uma proposta inovadora, serão oferecidos quatro
cursos EAD (Ensino à Distância)
com notas máximas pelo MEC
(Ministério da Educação): Gestão Comercial, Gestão em Recursos Humanos, Gestão em Logística e Sistemas Para Internet. As

inscrições podem ser feitas pelo
site: https://www.facsp.com.br/
A mensalidade para associados
da Acipi (e seus dependentes) será
de R$ 129,50 e para não-associados, com desconto inicial, R$ 148,00.
A Faculdade, uma iniciativa
da Acipi junto à FACSP, vinculada
à Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São
Paulo), foi planejada com o propósito de ser um meio de qualificação
inovador e inteligente do comércio,
varejo e serviços, conectando e preparando o profissional para as novas demandas do mundo digital.
Por estarem vinculados à Acipi, que representa as empresas associadas do comércio, indústria e
serviços, os alunos são inseridos

em um ambiente empresarial, desenvolvendo-se como gestores e
empreendedores, que dominam
as necessidades do mercado.
“Quando aumentamos o nível de conhecimento dos colaboradores, a empresa ganha, a qualidade do emprego no município
aumenta. Piracicaba, agora como
Região Metropolitana merece que
uma instituição desse nível, com
conteúdo especializado e voltado ao varejo”, enfatiza o presidente da Acipi, Marcelo Cançado.
O vice-presidente Jorge Aversa Junior, responsável pela área de
educação da entidade, lembra que
os profissionais que atuam no Varejo, normalmente, não buscam
uma carreira. “E, inclusive, os pró-

prios empreendedores, a grande
maioria das lojas, não têm sucessão e isso faz com que o Varejo fique sem especialização. Outra questão é que, muitas vezes, não se encontra profissionais qualificados
para uma determinada função,
como um gerente, porque não há
essa preparação. Temos que fortalecer a nossa região e não há melhor ferramenta de fortalecimento do que a educação”, ressalta.
SERVIÇO
Matrículas e inscrições
abertas para a Faculdade
do Comércio (FAC) Acipi. Informações pelo WhatsApp:
(19) 99805-4694 ou e-mail:
fernanda@acipi.com.br.

E SPORTES

Vereador pede melhorias na academia do Estádio Barão da Serra Negra
Na manhã desta terça-feira
(11), o vereador Fabrício Polezi (Patriota) participou de uma reunião
com o Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motora
(Selam), Hermes Balbino, e com
Maria Angélica Gonçalves da Silva, assessora da pasta, na sede da
secretaria. Na ocasião, Polezi entregou, em mãos, um documento com solicitações de usuários
pedindo melhorias nos aparelhos
de musculação e nas bicicletas ergométricas da academia do Estádio Barão da Serra Negra.
"A reunião foi muito proveitosa", disse o parlamentar, que
apresentou aos presentes fotos dos
aparelhos da academia. Segundo
Polezi, as os aparelhos e as bicicletas ergométricas estão "hoje, inutilizadas, pois todas estão quebra-

das, não por mal uso, mas sim pelo
tempo, que normalmente acarreta deterioração dos equipamentos, uma vez que a academia é
muito bem cuidada, tanto pelos
professores como pelos alunos".
O secretário recebeu os pedidos e, prontamente, colocouse à disposição para solucionálos. “É importante termos parlamentares que nos indicam onde
estão os problemas da cidade, isso
facilita e muito nosso trabalho
como um todo”, ressaltou Balbino.
Por fim, Polezi agradeceu a
atenção dos participantes e disse: “estamos aqui para unir forças, somos a voz da população.
Tenho certeza de que estas demandas, assim que forem atendidas, quem ganha é o munícipe piracicabano” destacou o vereador.
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Kawai pede placas refletivas e pintura das lombadas

Até que a prefeitura retome
seu projeto de revitalização da avenida Laranjal Paulista, no bairro
Campestre, o vereador Pedro Kawai (PSDB) espera que algumas
medidas para aumentar a segurança no trânsito daquele local
sejam adotadas rapidamente.
Esta semana, o parlamentar foi até o local para conferir
o estado de conservação daquela via, que é um dos principais
acessos aos bairros Terra Rica,
Jardim Belvedere, Minas Novas,
Chácaras Unidas, de empresas
e condomínios residenciais.
Além da sujeira junto às guias e bocas de lobo, os moradores
relataram que um dos problemas
da avenida é o trânsito, especialmente o noturno, quando alguns
motoristas não conseguem visualizar as diversas lombadas existentes ao longo de sua extensão.
Júlio Demétrio, morador de
um dos conjuntos residenciais, disse que já presenciou acidentes,
como o de um motociclista que, ao
frear próximo à lombada, derrapou na areia acumulada no asfalto
e foi ao chão, sofrendo ferimentos
leves. Seu vizinho Luiz Cláudio de

Souza, conta que o perigo é grande
também para os pedestres que
atravessam a avenida: “...os carros passam em alta velocidade e
não param nas lombadas”, relatou.
Diante dos relatos, o vereador protocolou a indicação nº
92/22, que solicita reforço na sinalização de solo junto às lombadas, e a nº 93/22, que sugere
a substituição das placas indicativas de lombadas, por placas refletivas, mais visíveis à noite.
“A avenida Laranjal Paulista tem sido objeto de várias
ações do nosso mandato e de
outros colegas vereadores, pois
o aumento populacional no seu
entorno revelou seus principais
problemas”, observou Kawai.
Ele lembrou que, no ano passado, a Câmara de Piracicaba fez
uma audiência pública, proposta
pelo vereador André Bandeira, do
seu partido, e uma reunião que
contou com a presença de quatro
vereadores e de um deputado estadual. “Esperamos que, brevemente, a prefeitura apresente a
sua proposta de melhoria para a
avenida, pois as reclamações são
recorrentes e justas”, concluiu.
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Demandas foram apresentadas ao Secretário municipal de Esportes
pelo vereador Fabrício Polezi (Patriota), na manhã desta terça (11)

Vereador quer encontro ciclístico
contra pedofilia em Piracicaba

C OVID -19

Assessoria Parlamentar

Mais agências fechadas em Piracicaba e Região
O avanço da covid-19 neste
início de ano está pegando em
cheio a categoria bancária. Nesta terça-feira, o Sindicato foi notificado de que a agência do Bradesco de Santa Bárbara D’Oeste
está fechada para sanitização.
Quatro funcionários foram contaminados com a covid-19. O
banco só reabre depois do resultado dos testes de todos os
trabalhadores da agência.
A agência do Banco Itaú da
Praça José Bonifácio também ficou fechada nesta terça (11) por

motivo de contaminação de
funcionário pela covid-19. Em
São Pedro, as agências do Bradesco e do Itaú também estão
fechadas pelo mesmo motivo.
APELO – O Sindicato dos
Bancários de Piracicaba e Região
(Sindban) faz um apelo. Um para
que a população evite ao máximo
a ida até as agências bancárias.
Os locais são fechados, com arcondicionado e com grande aglomeração de pessoas. Esse é o ambiente muito propício para a proliferação do vírus. Tanto clientes

quanto bancários estão expostos
aos riscos de contaminação da
covid-19 e da influenza H3N2.
COBRANÇA — O Sindban
está cobrando os bancos para
que reforcem os protocolos sanitários que foram estabelecidos
durante a pandemia depois de
intensa negociações. “O lucro
não pode estar acima da vida.
Temos que proteger os bancários e clientes. Além disso, é um
contra senso negligenciar os
protocolos. Sem eles, a chance
de fechamento das agências au-

menta muito, o que traz prejuízos aos bancos e aos clientes”, comentou José Antonio Fernandes
Paiva, presidente do Sindban.
CASOS — Se somados, nos
primeiros onze dias de 2022, pelo
menos 36 bancários já foram contaminados pela covid-19. Desde o
início da pandemia, a categoria foi
uma das mais afetadas. “Se forem
considerados os dados da base do
Sindban, com metade de bancários em home office, a contaminação nas agências chegou quase a
45% da categoria”, avaliou Paiva.

"A RENINHAS "
Divulgação

Vereador acompanha implantação
de programa estadual na cidade
Assessoria Parlamentar

Paulo Henrique Paranhos Ribeiro (à direita) busca apoio do deputado
estadual Sebastião Santos para evento ciclístico contra a pedofilia

O vereador Paulo Henrique
Paranhos Ribeiro (Republicanos), em recentes conversas
com o deputado paulista Sebastião Santos (Republicanos), solicitou ao parlamentar estadual apoio para a realização, em
Piracicaba, do 1º Encontro de
Ciclismo contra a Pedofilia.
Segundo Paulo Henrique, o
encontro - que ainda não possui data definida - buscará angariar grupos de ciclismo da cidade em prol da conscientização das pessoas acerca do crime de pedofilia, "prática hedionda que tem destruído a vida

de inúmeras crianças e adolescentes", disse o vereador.
De acordo com Ribeiro, a
busca de apoio ao evento junto
ao deputado estadual é bastante importante, já que Sebastião
Santos participa ativamente de
discussões parlamentares envolvendo o tema ciclismo.
Paulo Henrique Paranhos Ribeiro, que já participou da organização de eventos envolvendo grupos de ciclistas da cidade, a exemplo
do Natal Solidário do ano passado,
irá propor a inclusão do "Encontro
de Ciclismo contra a Pedofilia" no
calendário oficial do município.

MEC

Piracicaba é contemplada em
programa de escolas militares
AGENTES DE TRÂNSITO VACINADOS
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) e da Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran), vacinou, ontem (11), com a 3ª dose da
vacina contra a Covid-19, os
agentes de trânsito na sede
da Semuttran, seguindo todos os protocolos de segurança. Na ação de hoje, 27
agentes foram vacinados
com a 3ª dose. Outros profissionais já haviam recebido a
dose adicional por meio de

agendamento. Esses profissionais também foram vacinados com a 1ª e 2ª doses
na sede da Semuttran, respectivamente, nos meses de
junho e setembro. “O trabalho dos agentes de trânsito
não parou nos últimos dois
anos, mesmo com a pandemia, sendo a vacinação contra
Covid-19 uma segurança a
mais para que continuassem
a exercer a atividade de facilitadores da mobilidade urbana
no município”, afirma a titular
da Semuttran, Jane Franco.

Paulo Henrique Paranhos Ribeiro conversou com deputado
estadual Sebastião Santos sobre implantação em Piracicaba
de programa da Secretaria Estadual de Esportes

O vereador Paulo Henrique
Paranhos Ribeiro (Republicanos) solicitou ao deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos) o acompanhamento
da implementação, em Piracicaba, do programa "Areninhas".
Promovido pela Secretaria
de Esportes do Estado de São
Paulo, o "Areninhas" busca a implementação, segundo informações do site da pasta, de "campo
de futebol society e quadra de

basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada".
Paulo Henrique, em julho do
ano passado, reuniu-se com o deputado para falar sobre este e outros projetos voltados ao esporte.
De acordo com o vereador, os
trâmites para a implementação do
"Areninhas" em Piracicaba - processo que contou com a participação de
técnicos da Selam (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras) - estão na fase final.

O vereador Fabrício Polezi
(Patriota), ao tomar conhecimento da divulgação pelo MEC (Ministério da Educação) de uma lista com os estados e municípios
contemplados com Escolas Cívico-Militares (Ecim) em 2022, encaminhou na manhã desta terçafeira (11) ofício ao Diretor de Políticas para Escolas Cívico-Militares, Gilson Passos de Oliveira,
buscando mais informações sobre
as próximas etapas de implementação do projeto no município.
Polezi também encaminhou
ofício à prefeitura de Piracicaba em

que a parabeniza pela contemplação
e, igualmente, renova compromissos assumidos desde o início do seu
mandato em relação a esta pauta.
"Fiquei extremamente contente com essa notícia e faço questão de ir atrás de todo o possível
para que Piracicaba tenha, o
quanto antes, uma escola CívicoMilitar em pleno funcionamento.
Sei que em todos os lugares onde
esse tipo de escola existe, os resultados são realmente impressionantes, e Piracicaba não pode
ficar para trás e deixar de ter uma
aqui também", disse o vereador.
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Procon inicia operação sobre
venda de material escolar
Justino Lucente

TORRINHA-SANT
A M ARIA
ANTA

Trecho de serra é interditado por
risco de desabamento de rocha
Técnicos da concessionária estão analisando a situação e trabalhando para viabilizar
a melhor alternativa para o local e, assim que possível, liberar este trecho da rodovia

O procurador-geral do município, Fábio Dionísio,
se reuniu com a equipe de fiscalização do Procon

O Procon-Piracicaba iniciou
ontem, dia 11, a Operação Material
Escolar, que se estenderá até o próximo dia 31/01 e antecede o início
das aulas. Serão visitados os estabelecimentos localizados na área
central e nos corredores comerciais da cidade. Determinada pelo
procurador-geral do município e
diretor do Procon, Fábio Dionísio,
a operação tem caráter orientativo
e, em caso de descumprimento do
Código de Defesa do Consumidor,
o estabelecimento será autuado.
Estarão envolvidos na operação quatro viaturas, sendo
duas no período da manhã e outras duas no período da tarde,
envolvendo no total quatro fiscais, dois em cada período.
O principal objetivo da Operação, segundo Dionísio, é proteger o consumidor nessa época
em que os pais saem para comprar material escolar para os filhos e podem se deparar com situações que terão de saber lidar,
para que não sejam lesados.
DICAS - Entre as principais
dicas do Procon aos pais estão a
necessidade de, antes de saírem
às compras, verificar se alguns dos
itens da lista não possuem em
casa, para evitar compra desnecessária e onerar ainda mais o or-

çamento familiar; estimular a troca dos livros didáticos entre os
alunos, sem a necessidade de comprar um novo, pois o consumidor
não é obrigado a comprar os materiais em estabelecimentos que constam da lista fechada da escola.
É garantido ao consumidor a
liberdade de comprar os itens solicitados conforme suas possibilidades econômicas, por meio de pesquisas de preço; checar se os estabelecimentos praticam preços diferenciados e procurar solicitar desconto, principalmente no pagamento à vista e, se for a prazo, negociar
maior quantidade de parcelas; checar sempre o prazo de validade dos
produtos e se for importado, conferir se as informações estão em
português, para que ele possa ter
conhecimentos dos detalhes e sempre exigir nota fiscal, para que caso
necessário, tenha possibilidade de
reclamar e exigir o seu direito,
como a devolução do produto.
SERVIÇO
O Procon está instalado no
Térreo 2 do Centro Cívico e
funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às
16h30, sendo que o atendimento presencial é realizado somente com agendamento pelo telefone 151.

S EMA

Conversa com agricultores
discute restauração florestal
Divulgação

Por motivo de precaução, a
Eixo SP Concessionária de Rodovias interditou por prazo indeterminado o trecho de serra
entre Torrinha e Santa Maria da
Serra, na SP 304. A interdição
passa a valer a partir de hoje e
será no trajeto entre os quilômetros 225 e 245. A concessionária
informa que a medida é preventiva, pois foi constatada uma
possível rachadura em uma das
rochas localizadas na encosta no
trecho de serra, na altura do km
235. Como há aparente risco de
queda de parte da rocha, a Eixo
SP decidiu interromper o tráfego
de veículos naquele local para garantir a segurança dos usuários.
Técnicos da concessionária
estão analisando a situação e
trabalhando para viabilizar a
melhor alternativa para o local
e, assim que possível, liberar este
trecho da rodovia. Enquanto
isso, os motoristas terão algumas
alternativas de acesso a Torrinha e Santa Maria da Serra. Conforme mostra o mapa, o acesso a
Torrinha poderá ser feito pela SP
304 - Rodovia Deputado Amauri

Barroso de Souza (Jaú - Torrinha) e pela SP 197 - Rodovia Doutor Américo Piva (Brotas - Torrinha), cujo acesso se dá pela SP
225 - Rodovia Engenheiro Paulo
Nilo Romano (Jaú - Itirapina).
Já o acesso a Santa Maria
da Serra poderá ser feito pela
SP 191 (Rio Claro - São Pedro)
seguindo pela SP 304 - Rodovia
Geraldo de Barros (São Pedro Santa Maria da Serra). A outra
alternativa é a SP 191 (São Manuel - Santa Maria da Serra).
SOBRE A EIXO SP - A
Eixo SP Concessionária de Rodovias administra mais de 1.221 km
de estradas que passam por 62
municípios da região de Rio Claro, no centro do Estado, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O
maior contrato sob supervisão da
Artesp (Agência Reguladora de
Transportes do Estado de São
Paulo) terá investimentos na ordem de R$ 14 bilhões em obras
de ampliação, conservação, além
da modernização de serviços ao
usuário. Para mais informações
acesse: www.eixosp.com.br.

Divulgação

Concessionária informa que a medida é preventiva. Foi constatada
uma possível rachadura em uma das rochas na encosta da serra

P REVENÇÃO

Eleitos os membros de comissão da Prefeitura
Os membros da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Piracicaba, eleitos por seus pares,
foram conhecidos na última segunda-feira (10), dia de apuração da eleição realizada de 15/
12/2021 a 7/01/2022 em formato totalmente online, pelo Portal
do Servidor. Foram contabilizados 6.099 votos de servidores
concursados e comissionados que
escolheram nove representantes
entre funcionários concursados
para representá-los na Cipa. Outros nove membros serão indicados pelo empregador. Houve 18
inscritos no total e nove deles
aguardam em lista de espera.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) - obrigatória legalmente para empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da adminis-

tração direta e indireta, instituições
beneficentes, associações recreativas, cooperativas - tem como objetivo, segundo texto do edital de
eleição, “a prevenção de acidentes
e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível
permanentemente o trabalho com
a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador”.
A presidência da Comissão
é escolhida entre os membros
indicados e a vice-presidência
entre os membros eleitos. O
mandato tem duração de um
ano e só é permitida uma recondução ou reeleição ao cargo.
ELEIÇÃO ON-LINE – A
votação online, segundo a Comissão Eleitoral, é um ganho para o
processo, conforme explica Salvina das Dores Nunes Coelho Esteves, que integra a comissão. “Todo
o processo fica mais fácil e a ade-

ELEITOS
TITULARES
Angélica Rodrigues Maciel - Secretaria Municipal de Educação
Marcelo Pimenta Donato - Secretaria Municipal de Saúde
Edson Márcio Rizzi de Oliveira - Secretaria Municipal de Finanças
Franciane Lima Cladas - Secretaria Municipal de Finanças
Walleria Malagolli - Secretaria Municipal de Educação
SUPLENTES
Daisy Aparecida Isidoro - Secretaria Municipal de Saúde
Carlos Marcelo Yamakawa - Secretaria Municipal de Educação
Suzana Zanin Souza - Secretaria Municipal de Saúde
Alexandre da Silva Tobias - Secretaria Municipal de Educação

são dos funcionários é muito maior. Nunca na história de uma eleição havíamos conseguido um número tão expressivo de votantes.
Na última eleição 5.080 servidores votaram, nesta alcançamos
6.099. Quando o processo era feito de forma presencial, tínhamos
dificuldade de atingir o quórum
necessário e, por vezes, precisáva-

mos prorrogar a eleição. Com o
processo via Portal do Servidor,
mais servidores tomaram ciência
do processo eleitoral. Foi gratificante participar deste processo e
contar com a ajuda de Comissão
Eleitoral e dos servidores do Centro de Informática e Centro de Comunicação Social, importantes para
que a eleição fosse um sucesso.”

U RGENTE
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“Não podemos perder o Ilumina”, alerta Kawai Hemonúcleo
Encontro contou com equipe da Sema e representantes
da Esalq/USP, Imaflora e do projeto H2A HUB Agroambiental

Para tratar sobre restauração florestal e compensação ambiental nas propriedades rurais
de Piracicaba, a equipe da Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento), esteve em reunião com agricultores
na noite de ontem, segunda-feira,
10/01, na sede da Coopihort, uma
cooperativa de produção e processamento de hortaliças, localizada no bairro Pau Queimado.
Representantes da Esalq/USP,
Imaflora e do projeto H2A HUB
Agroambiental também participaram da conversa com os produtores da região. Foram apresentadas
as possibilidades de participação
nos futuros programas de compensação ambiental, restauração florestal e no programa PSA (Pagamento por Serviços Ambientais),
oferecido pela Sema, a fim de tirar
dúvidas e levantar demandas.
"A reunião com os produtores
foi muito importante nessa etapa
do projeto, pois conseguimos sanar

dúvidas e ter certeza de que há interesse deles em realizar a restauração ambiental das APPs (Áreas
de Preservação Permanente) em
suas propriedades, sendo este um
ponto crucial para avançarmos
nesse processo", disse Zenilda
Ledo, pesquisadora do Geolab/
Esalq (Laboratório de Planejamento de Uso do Solo e Conservação).
Para a secretária Nancy
Thame, da Sema, é importante
desenvolver políticas públicas
em conjunto com o público interessado, que neste caso é diretamente o agricultor.
“Esses temas têm ficado muito em pauta com a implementação
do Novo Código Florestal e a necessidade de discutir os impactos
ambientais no setor agrícola. Com
isso, nós temos a oportunidade de
acelerar todo esse processo de recomposição das matas ciliares e
proteção de nascentes por meio
dessa união de esforços das instituições e o apoio dos agricultores e produtores locais”, destaca.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) manifestou-se solidariamente à "Carta Aberta à População", divulgada nesta semana na
imprensa e nas redes sociais pela
Associação Ilumina, e que fala sobre a suspensão do repasse de
recursos pela prefeitura ao hospital mantido pela entidade,
voltado ao rastreio e atendimento de pacientes com câncer.
Kawai disse que a relevância
do hospital e da associação são
incontestáveis, já que desenvolvem importantes programas de
prevenção e diagnóstico precoce
de vários tipos de cânceres. Ele

também afirmou que a prefeitura precisa manter convênios que
complementem o atendimento, de
forma a otimizar e acelerar a qualidade dos serviços, e não cortar
recursos, dificultando o acesso.
Ele se solidarizou com a equipe
gestora, funcionários e, especialmente, com pacientes e seus familiares.
Afinal, como destacou o parlamentar, “quem tem câncer tem pressa”.
No manifesto, a Ilumina afirma que, ao não renovar o convênio, a Prefeitura “descumpre a lei e
condena o cidadão piracicabano
que não possui plano de saúde”.
No Ilumina, os exames, segun-

do os gestores, são realizados em até
72 horas, “daí a importância de se
manter o Rastreamento Ativo Organizado (RAO), que já salvou mais de
800 vidas em Piracicaba e região”.
Para Pedro Kawai, é lamentável que o Executivo municipal
não reconheça a importância do
Ilumina para Piracicaba, a ponto
de não demonstrar esforço o suficiente para buscar uma solução
para o problema. “Quando se trata de salvar uma vida, a prefeitura não pode vacilar, tem que se
posicionar sempre a fim de dar
condições para um atendimento
rápido e de qualidade”, finalizou.

precisa de
doação
de sangue
O Hemonúcleo de Piracicaba está precisando urgentemente do apoio de pessoas que puderem doar sangue. No mês de
janeiro, o espaço está passando por uma nova onda da “continuidade da pandemia” do
novo coronavírus e, junto,
agora com o surto de gripe.
Para fazer o agendamento, é só
acessar o site agendamento:
hemocentro.unicamp.br. Informações pelo telefone 3422.2019.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado. A duas quadras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417 Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas maiores informações 19 991911944.
-----------------------------------------VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
-----------------------------------------VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162
DISTRATO SOCIAL
INSTITUTO EDUCACIONAL
ERANOS EIRELI, CNPJ
27.422.363/0001-71, sito a
rua Oscar Lorenço Fernandes, 245, Bairro Parque
Santa Cecília, PiracicabaSP, declara para os devidos
fins o encerramento de suas
atividades em 20/08/2021,
conforme Distrato Social.

SRA. LUCINEIA BATISTA DUARTE ALVES faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 42 anos,
filha do Sr. Jose Lucio Fernandes
Duarte e da Sra. Maria Luzia Fernandes Batista, era casada com o
Sr. Noel Alves; deixa as filhas:
Emanuele Duarte Alves e Rafaela
Duarte Alves. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 da sala 01 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARILEIDE MARIA LIRA SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha do Sr.
Herme Francisco Lira, já falecido e
da Sra. Julia Maria da Conceição,
era casada com o Sr. Jose Pereira
da Silva; deixa os filhos: Maria de
Fatima da Silva, casada com o Sr.
Valdomiro Bampi; Jose Marcos da
Silva; Maria Jose Pereira da Silva,
casada com o Sr. Matheus Fred dos
Santos e Maria Aparecida da Silva.
Deixa netos, bisneto, demais fami-

liares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 da sala 02 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
CAPITÃO DA PM: NATANAEL
JESIEL ALVES DE SOUSA faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 81 anos, filho dos finados Sr. Apolinario Alves de Sousa e da Sra. Dolores da Costa de
Sousa, era casado com a Sra.
Clary Mary Dias de Sousa; deixa
os filhos: Leonito Alves de Sousa,
casado com a Sra. Gisele da Silva
Alves de Sousa; Charles Robson
de Sousa, casado com a Sra. Juliana Dionisia Costa de Sousa; Jeidson Vitor Alves de Sousa, casado
com a Sra. Aline Bispo Zanateli Belo
de Sousa e Nathanael Alves de
Sousa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do
Velório da Saudade, sala 07 para
o Cemitério Municipal da Vila Re-

zende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CUSTODIO PEREIRA DA ROCHA faleceu ontem, nesta cidade,
contava 74 anos, filho dos finados
Sr. Luiz Pereira da Rocha e da Sra.
Maria de Oliveira, era casado com a
Sra. Terezinha de Jesus Xavier Rocha; deixa os filhos: Daniela Pereira
da Rocha Ferraz, casada com o Sr.
Alexandre Rodrigues Ferraz; Danilo Pereira da Rocha, casado com a
Sra. Helen Cristine Sierra Righi Rocha e Dayane Pereira da Rocha
Barbosa, casada com o Sr. Rodrigo Barbosa de Lima. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00 do
Velório do Cemiterio Municipal de
Pereiras – SP, para a referida necropole em jázigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE FLAVIO GERMANO faleceu ontem, nesta cidade, contava
76 anos, filho dos finados Sr. Antonio Germano e da Sra. Verginia Dal
Monte, era casado com a Sra. Eli-

sabete de Fatima Tartaglia Germano; deixa os filhos: Sabrina Tartaglia Germano; Luana Tartaglia Germano e Flavia Tartaglia Germano,
já falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal de Campo Limpo
Paulista/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA DO CARMO CARMELO RODRIGUES faleceu ontem,
nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Antonio Carmelo
e da Sra. Rosa Justi Carmelo, era
viúva do Sr. José Ademir Rodrigues,
deixa os filhos: Danilo Jose Rodrigues; Daniela Simone Rodrigues,
casada com o Sr. Adilson de Queiroz Miguel e Henrique Luiz Rodrigues. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala
“03” para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. CLAUDIA MARIA DO AMARAL FISCHER faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de
idade e era casada com o Sr. Claudinei Fischer. Era filha do Sr. Pedro
Franco do Amaral, já falecido e da
Sra. Junietta de Lima Amaral. Deixa

os filhos: Nadia Juliana Fischer casada com Thiago Costa, Claudinei
Fischer Junior e Antonio Fischer
Neto. Deixa também neto e demais
parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EDITAL DO ART. 605 DA CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS DO TRABALHO
Pelo presente edital, que se publica para cumprimento do
disposto no art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, as indústrias metalúrgicas, mecânicas, de material elétrico, eletrônico, siderúrgicas e fundições sediadas na base
territorial das cidades de Piracicaba-SP, Saltinho-SP e Rio
das Pedras-SP, vinculadas a este SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERÚRGICAS E FUNDIÇÕES DE PIRACICABA, SALTINHO E RIO DAS PEDRAS – SIMESPI (art. 579
da CLT), associadas ou não-associadas, ficam comunicadas
para o recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista
na Consolidação das Leis do Trabalho, em seus artigos 580,
inciso III e parágrafos e 587. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL é
facultativa aos empregadores nos termos do art. 579 da CLT,
devendo ser calculada sobre o valor do capital social (art.
580, III da CLT), a ser recolhida preferencialmente junto à Caixa
Econômica Federal, ou ainda, em estabelecimentos bancários integrantes do Sistema de Arrecadação de Tributos Federais, ou em Casas Lotéricas, até o dia 31 de janeiro de 2022,
impreterivelmente (art. 587 da CLT), sob pena de ficarem impedidos de participar de Concorrências Públicas Administrativas e de obterem registro ou licença nas Prefeituras Municipais para funcionamento dos seus estabelecimentos, conforme art. 607 e 608 da CLT, bem assim de sofrerem cobrança judicial acrescida das penalidades legais (art. 606 da CLT).
As empresas deverão emitir a guia para recolhimento da
contribuição sindical patronal através do site do SIMESPI
(http://www.simespi.com.br). Em caso de dúvidas quanto ao
preenchimento da guia, especialmente quanto ao cálculo
do valor devido, deverão entrar em contato com o Depto.
Financeiro do SIMESPI, através do telefone (19) 3417-8600.
Piracicaba, 10 de janeiro de 2022
EUCLIDES BARALDI LIBARDI
Presidente

da Saudade sala - 04, seguindo
para o cemitério da Saudade, onde
será inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA MARCIONILA DA
SILVA BARBIERI faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 86 anos
de idade e era viúva do Sr. Benedicto Barbieri. Era filha do Sr. José
Vitorino da Silva e da Sra. Tereza
Marcionila da Conceição, falecidos.
Deixa os filhos: Edileuza Maria Cezario Francisco, Josefa Maria Cezario Carvalho, Antônio Vicente
Cezario, Severina Maria Cezario,
Maria Marcionila Cezario e Severino Vicente Cezario, falecido. Deixa também genros, noras, netos
e bisnetos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende – Sala 03
para a referida necrópole, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LOURDES CHETUKO MORI
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 76 anos de idade e
era viúva do Sr. Sadao Mori. Era filha do Sr. Tetsuzo Mori e da Sra.
Kiyo Mori, ambos falecidos. Deixa
os filhos: Claudinei Mori casado com
Rochelle Nagamine Mori, Eliana Mori
Penatti casada com Carlos Alberto
Avellaneda Penatti e Raquel Mori.
Deixa os netos: Natalia e Heitor, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 14:30

hs, no Cemitério da Saudade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. EDMOND APARECIDO SOARES
faleceu anteontem na cidade de Rio
Claro/SP aos 64 anos de idade era
casado com a Sra. Laurinda Silva
da Costa Soares. Filho do Sr. Sebastião José Soares e da Sra. Generosa Maria de Jesus. Deixa os filhos: Rodrigo, Simone casada com
Lázaro e Cristiano. Deixa também 03
netos, familiares e amigos. O seu
sepultamento dar-se-a hoje às 13:30
hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/SP seguindo para Cemitério Memorial Cidade Jardim - Rio Claro/
SP para referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANSELMO ANTONELLI faleceu ontem na cidade de Rio Claro/SP aos 109 anos era viúvo da
Sra. Maria Salvi Antonelli, filho da
Sra. Deolinda da Costa e do Sr.
Gildo Antonelli. Deixa 1 filha: Miriam Tomazella viúva de José Geraldo. Deixa também 03 netos, 03
bisnetos, familiares e amigos. O
seu sepultamento dar - se - a hoje
às 10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal - Rio
Claro/SP seguindo para Cemitério São João Batista - Rio Claro/
SP para referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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AGENDA CULTURAL

CURTIDINHAS

Rafael Roncato é o mais novo "garoto
propaganda" do Teatro Erotides de Campos
- Engenho central. Ultimamente vem gravando vídeos divulgando a programação
cultural do teatro, fato este que deu muito
certo e se tornou marca registrada.

A diretora cultural de Iracemápolis, Dalilla Lamour
juntamente a Ricardo Pereira
lançaram o treinamento via
vídeo da primeira turma de
desenvolvimento palhaçal
que estreou na ultima
terça feira no Espaço da
Aciai Iracemápolis.

A Cia Finibus de Teatro de Americana
SP comemorou a passagem do ano
numa confraternização bastante badalada, depois de tantas mudanças, de
tantas reinvenções e desafios!

Gerson Tomazzini anuncia
as novidades da + show "a
diferentona do seu rádio"
para este ano. Convida a
todos para ouvirem a nova
programação da emissora
via Web.

A jornalista Debora
Shirley está aproveitando
as férias no Nordeste, mas
especificamente em Ponta
Negra no estado do Rio
Grande do Norte.

NOTÍCIAS PPCULT 2022

A

comissão do Prêmio Pirarazzi de Cultura PPCULT,
informa que para segunda edição referente ao ano
de 2022 será inserido outras categorias como:
Digital influencer, curta metragem, aderecista, figurinistas,
diretor teatral, ativista cultural, drag queen, revelação do
ano na música, teatro, dança etc. A partir de janeiro
nossos "olheiros" já estarão em ação no intuito de
acompanhar tudo que acontece no cenário artístico e
cultural piracicabano. #dezembro/2022 #eventoentrega
#ppcult #troféu #festa #glamour #oscarpiracicabano
#arte/cultura #pirarazzi #ATribuna

NA ESTREIA DA
#TBTAZZI DESTAQUE PARA
COLUNISTA RITA MAZIEIRO

C

asamento religioso de Edenilson
Maziero, gerente contábil e
Rita Maziero, colunista social. A cerimônia foi realizada no dia 9 de dezembro de 1989, pelo Monsenhor
Jorge Simão Miguel na igreja Imaculada Conceição, Piracicaba SP.
Fotos: arquivo pessoal
Instagram @ritamazieiro
O antes

E o depois

PERFIL DA SEMANA: NANAH D`LUIZE
Nanah D´Luize é fotografa
de espetáculos há 12 anos.
Começou de forma despretensiosa e em poucos meses já
tinha a agenda cheia. Hoje,
atende 54 escolas de ballet e
é fotógrafa oficial de algumas
companhias e competições.
Fotografou mais de 2800 espetáculos, incluindo escolas de
ballet, shows musicais, teatros,
competições de dança e ginástica rítmica no Brasil e exterior. Na pandemia, quando os
eventos foram cancelados no
mundo todo, sentiu a necessidade de continuar exercitando
sua grande paixão pela fotografia e projetou um estúdio
fotográfico voltado para bailarinos, ginastas, músicos e atores. Com a ajuda do arquiteto
e amigo Thiago Passarelli,
criou um espaço com iluminação cênica, aparelhos aéreos
para acrobacias, pole dance,
máquina de chuva e fumaça, e
tudo mais que sua mente criativa pôde imaginar. E as invenções não param. Pensar fora
da caixinha´ sempre foi uma
característica desta fotógrafa
piracicabana, que gosta de dizer que cada trabalho é diferente do outro, mesmo que
você coloque tudo no papel
como será feito. No caso dos
ensaios, os fotografados têm
um questionário detalhado
para responder, para que o
ensaio seja elaborado especialmente para ele, porém, na
hora, tudo pode mudar. "É
como a cobertura e o recheio
de um bolo. A massa é básica,
mas na hora a energia, o andamento, minha intuição e a
´abertura´ de quem está sendo fotografado pode mudar
tudo! Cada ensaio é único, nunca sai igual ao outro, memo
que a pessoa me peça. Muitas
pessoas falam que nunca imaginavam fazer aquilo daquela
maneira, mas que era exatamente aquilo que queriam! É
química, entrega e paixão!"
Nanah, além dos palcos, tem
outra paixão: a fotografia macro. Na pandemia realizou projetos de fineart para clientes,
com detalhes vistos de outra
maneira, como penas, matos,
insetos, gotas de água, areias
e outros. Desde ensaios, teve
uma foto escolhida como menção honrosa em um concurso
de fotografia, escolhida entre
mais de 164 mil fotos. A fotografia aérea e subaquática
também entrou em sua vida na
pandemia, com a mesma intensidade. Em 2022, entre seus
projetos, está incluído portfolios especiais para bailarinos e
atores que pretendem ingressar em companhias e trabalhos
diferenciados como navios e
outros, onde fotos e vídeos são
exigidos. Alguns bailarinos já
fizeram para audições e o resultado foi muito positivo. "É
muito bacana mostrar o talento de outras pessoas com o ´básico´ e o não convencional. Melhor ainda é fazê-los enxergar um
potencial que nem eles sabiam
que existia dentro deles", diz Nanah. Outros projetos estão engatilhados, mas ainda são sigilosos. Nanah gosta de dizer
que agora, nem o céu é o limite para ela criar.
Studio Nanah D´Luize
Member of the International
Dance Council
Piracicaba - SP - Brasil
Whatsapp: (19) 99346.5273
Facebook: Studio Nanah
D´Luize
Studio Nanah D´Luize
Instagram Studio Nanah
D´Luize
Studio Nanah D´Luize
Nome profissional:
Nanah D´Luize
Nascido em que cidade:
Piracicaba

Qual é sua maior qualidade?
Sinceridade e dedicação
E seu maior defeito? Teimosia
Qual é a característica mais
importante em um ser humano? Empatia
O que mais aprecia em seus
amigos? Lealdade e bom humor
Sua atividade favorita é:
fotografar
Qual é sua ideia de felicidade?
Paz e realização
E o que seria a maior das tragédias?
Ficar longe de quem amo
Quem gostaria de ser se não
fosse você? Um pássaro
Qual é sua viagem preferida?
Qualquer uma que caiba
meu equipamento na mala,
e com minha família.
Qual é sua cor predileta?
Lilás
Uma flor? Flor de Cera
Um animal? Cavalo
E seu prato favorito?
Salmão grelhado
Quais são seus autores preferidos? Mario Sergio Cortella, Rhonda Byrne, Michael J. Losier
Quais são seus atores preferidos? Morgan Freeman, Meryl
Streep, Robin Williams,
E seus cantores (as)? Frank
Sinatra, Gavin DeGraw, Ed
Sheeran, Dave Matthews,
e outros
Seus filmes? Sempre ao Seu
Lado, Cavalo de Guerra, Coração Valente, Até o Ultimo Homem, Farol das Orcas, O Diabo Veste Prada,
Antes de Partir
Que superpoder gostaria de
ter? De desaparecer de vez
em quando
O que mais detesta? Mentira
Se pudesse viajar no tempo, para
onde iria? Minha infância
Como gostaria de morrer?
Dormindo
Qual é seu atual estado de espírito? Feliz
Que defeito é mais fácil perdoar? Gula
Qual é o lema de sua vida? Não
faço para os outros o que
não quero que façam para
mim; O plantio é opcional, a
colheita obrigatória.
Momento preferido do dia?
Pôr do sol
No que pensa quando acorda?
Em tudo o que tenho para
fazer.
Uma mania? Arrumar coisas
em caixinhas e bolsinhas e
olhar tudo como uma foto-

grafia
Gasta muito com? O que posso usar no trabalho
Sonho de consumo não realizado? Entrar numa loja de
artigos fotográficos de NY
e ´fazer a festa´ lá!
Lembranças de infância? Sentada no colo do meu pai,
vendo fotos e ouvindo a
história delas.
Em que ocasião mente?
Quando não quero machucar alguém.
O primeiro beijo? O na minha
filha, quando ela nasceu.
Uma vaidade? Dormir até
mais tarde quando possível
Qual é seu maior pecado?
Preguiça (de acordar cedo)
O que é sagrado para você?
Fidelidade
Do que não gosta no seu corpo? Tornozelos
O que faria com um prêmio de
milhões de reais? Montaria
um santuário para cavalos
resgatados de maus tratos.
Qual foi a maior tristeza de sua
vida? Perder meu pai e minha avó materna
Como foi seu início de carreira? Surpreendente
Um ponto turístico da sua cidade? Mirante
Uma personalidade da sua cidade: Alessandro Penezzi
Um fato ocorrido na sua cidade?
Inauguração do Teatro Erotides de Campos, onde fotografei pela primeira vez a Ana
Botafogo
Um cantor e uma cantora da
sua cidade? Janu Adonai e Pa
Moreno
Um ator e uma atriz da sua cidade? Washington Poppi,
Romualdo Sarcedo (Roma)
e Mariana Barros
O que falta na sua cidade?
Mais opções culturais
Uma frase de incentivo: Vai ficar tudo bem!
Seu projeto mais recente é:
Meu novo Studio, voltado especialmente para bailarinos,
ginastas, atores e músicos,
com iluminação cênica e tudo
mais que sonhei!
Quem será Nanah D`Luize pós
pandemia? Acho que uma pessoa que compreende mais o
tempo das coisas. Sou ansiosa, imediatista, agitada, e nessa pandemia perdemos um
pouco o controle de tudo. As
coisas acontecem quando
têm que acontecer. A vida
tem vida própria...
Ilustração: Erasmo Spadotto
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Pirarazzi comemora
10 anos em 2022
com evento
comemorativo
e agenciamento
de artístas
E

ste ano a Pirarazzi entretenimento além dos serviços pres
tados à sociedade através da promoção de visibilidade artística também está aberta a agenciamento de artistas que
desejam divulgar seus trabalhos nas mídias. A Miss São Paulo
Mirim 2022 Camila Contieri é a mais nova agenciada e já é
figura constante na mídia e eventos da cidade. Este ano a
Pirarazzi estará completando 10 anos de existência e no segundo semestre estará comemorando esta data tão significativa para o cenário piracicabano e região. Entre em contato conosco e venha ser divulgado pela vitrine cultural de
Piracicaba e região. Contato: pirarazzi@gmail.com

Show com as lendas
do funk em Piracicaba

N

o último sábado aconteceu em Piracicaba uma verdadeira
festa do funk, que contou com os megas MCs, ou as lendas
do funk do cenário nacional como: MC Guime, MC Rodolfinho, MC Lon, MC Nego Blue, MC Boy Do Charmes e MC
Danado. O evento aconteceu no Clube dos Saudosistas
de Piracicaba. A produção foi de David Peres Junior da
Faz Festa Produtora e Cartel do funk. Credito fotográfico: Paulinho Cano Site Girona Night

Série Aplauso apresenta o
projeto meu Brasil brasileiro
Um projeto que iniciou em 2016 com aulas de capoeira,
dança afro e musicalização, e em 2019 tornou-se também
um espetáculo, desenvolvido por Mestre Marquinho e a
musicista Elaine Teotonio. Mestre Marquinho
completou 34 anos de idade, destes 29 foram dedicados
a Capoeira. Formado por seu Pai Mestre Valter que
tem como legado ter seus filhos, genros, noras, netos e
sobrinhos envolvidos com a capoeira, que em 2002 criou
o GEACAP (Grupo Estilo Acrobático Capoeira) junto aos
seus filhos. Elaine Teotonio iniciou suas aulas de música
e primeiras apresentações aos 13 anos e aos 18 iniciou
sua carreira. Em 2005 começou a dar aula de música
particular e em escolas de ensino fundamental, levando
as salas de aulas as bandinhas de sucata. Hoje está à
frente do AfroEcologia uma proposta de ritmos afros
executadas com grupo (bate-lata) e o Bloco Afropira
que apresenta ritmos afro-brasileiros como baião, Ijexá,
samba reggae e samba. O casal se conheceu em 2012,
e a partir deste ano desenvolveram diversas ações
culturais e sociais em conjunto onde se destaca o Festival
Afropira e este Projeto Meu Brasil Brasileiro que ocorre
há 05 anos com os alunos do Parque Primeiro de Maio e
região, unindo as aulas de capoeira e dança afro

A PERSONALIDADE E A FRASE
"Eu espero, de verdade, que em
2022 você não cometa o mesmo
erro que cometeu este ano.
Erro de esperar uma vida diferente sem fazer aquilo que é necessário para mudar a sua realidade. O fato é que é simplesmente impossível criar sua melhor versão 2022 se você continuar com
os mesmos padrões de pensamento que teve em 2021."
@elainecuriacos Palestrante, coach e mentora motivadora
CELEBRIDADES,
PERSONALIDADES E BELDADES

Iniciamos a publicação da primeira edição da Coluna do
ano com muitas novidades pelas comemorações dos
10 anos do Projeto Pirarazzi. Informamos que no
segundo semestre de 2022 estaremos realizando um
evento comemorativo por esta significativa data e por
tudo que a ação cultural contribuiu para sociedade local.
Nesta edição lançamos várias sessões que são elas: o
Perfil a partir desta data virá com uma ilustração ou
desenho ou caricatura da personalidade em destaque
que terá meia página para divulgar seus trabalhos.
Além da ilustração no Jornal iremos disponibilizar em
PDF para a personalidade emoldurar. Nesta edição
convidamos o ilustre caricaturista Erasmo Spadotto. Se
você tiver interesse em ser o grande destaque da
semana entre em contato no email pirarazzi@gmail.com
Estamos lançando também as sessões: #TBTazzi, todo dia nasce um artista, espaço pod cast,
turistando pela cidade, direto do story, a personalidade e a frase e série aplauso.
Edição 137 Piracicaba SP
Elson de Belém - Artista e comunicador
cultural
#espalhepaz

desenvolvida por Mestre Marquinho e musicalização com
Elaine Teotonio. Dentro deste contexto surgiu em 2019
o espetáculo que conta com a mediação de Elaine
Teotonio apresentando o que os alunos do ensino
fundamental e médio estariam aprendendo em sala de
aula com a aplicação da lei 10.639/03, intercalando com
Dança Guerreira, Maculelê, Puxada de Rede, Artesanato
com a confecção e contação de história das Bonecas
Abayomis, História das Tranças Nagôs, Poesia, Samba
Rock e Música através do Bloco Afropira. O espetáculo
conta com Mestre Marquinho, Elaine Teotonio, Alunos
do Projeto e a participação dos demais Diretores do
Instituto Afropira: a artesã Erica Lima, o Poeta Julio
Rocha, a cabeleireira Isabel Farias e o professor
de Samba-rock Jean Bastos. No dia 05/12 o
espetáculo foi apresentado no Jardim Oriente onde
o projeto (aulas de capoeira, dança afro e
musicalização) será executado toda quarta feira a
partir do dia 19/01, e no dia 11/12 encerrou o Evento
de Batizado e Troca de Cordão do GEACAP realizado no
Parque Primeiro de Maio. Os dois eventos contaram com
a pa r c e r i a d o S E S C P i r a c i c a b a . C o l a b o r a ç ã o :
Instagram @elaine_teotônio @afropiraoficial

RÁDIODIFUSÃO INFORMA O NASCIMENTO DO

FLOW DA VIDA POD CAST
Este novo formato de comunicação está cada vez mais em evidencia no Brasil e no
mundo. Piracicaba está muito bem representada pela criatividade dos artistas e fazedores de cultura que se lançam no mercado do Pod Cast divulgando seus interesses
com seus objetivos e conteúdos no intuito de levar conhecimento ao seu público alvo.
O Flow da vida Pod cast é a reunião de MCS e produtores de todo Brasil inclusive de
Angola com a proposta de debater diversos assuntos através de vários quadros como:
troca de figurinha, caixinha de rima, politicamente falando entre outros. A ideia da Flow
é a divulgação dos artistas urbanos e independentes e reconhece los, ou seja, difundir
os trabalhos para que o grande público possa tomar conhecimento. A família Flow da
vida é formada por: @faradmani, @cleverton_cmc, @mrluckekvl, @yelareese,
@_fer.arruda, @sevem_zf_official, @grxgo, @julio_o_rocha e @gasparvinte.7
Fonte: @podcastfdv - Fotos: Instagram
DIRETO DO STORY
DO DIEGO SOUSA
O radialista Diego Sousa
publicou no seu story uma
foto ao lado da dupla TJ e
Thiago na volta do
Programa Seu Talento
pelo Portal Nova 15,
inclusive a emissora
retorna com sua
programação normal
devido as festas
de final de ano.

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar informações culturais para todos os públicos, promovendo visibilidade a classe artística de Piracicaba e região, fomentando a produção da cultura local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais
e plataformas digitais, conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade, responsabilidade e credibilidade do seu conteúdo. Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural Elson de Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.
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Arte e saúde mental
em pauta: Exposição
"uma palavra não
dita" no Museu
Prudente de Moraes

Turistando
pela nossa cidade
conheça o Museu
Prudente de Morais

A

antiga moradia do Primeiro Presidente da República, Pru
dente José de Moraes Barros, é hoje em dia o Museu
Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, desde sua inauguração, em 1957. Neste ano de 2022, completará 65 anos
de instalação institucional museal, com dedicação ao reconhecimento e redundância à história, cultura e identidades
locais, abrangendo ao mesmo tempo a urbanização de Piracicaba. Se há algo que o ano de 2021 nos ensinou foi que
idealização são extraordinárias, mas com certeza devem ter
espaço para adaptar as contingências atribuídas pelas necessidades das reflexões do ápice que permeou esse vírus
que atingiu mundialmente e até o panorama situacional do
nosso país. Com isso incidiu a mudança excessiva do trabalho museal pelo motivo principal para esta modificação consente o nome de "pandemia", com a reflexão numa frase
resumida, do luto à luta. O plano São Paulo de prevenção a
contaminação da covid 19, difundiu novos desafios à intervenção dos museus, o fechamento dos museus a visitação
pública, adaptação das atuações para as ambiente virtual,
ações educativas com o seu desenvolvimento das ações sendo articulado nas redes sociais, garantindo a interação com o
público. Novos protocolos de trabalho, abordando tanto sobre o trabalho de bastidores (administrativo, atendimento,
ação educativa, conservação, restauro, documentação) tiveram que adequarem com o contexto atual no envolvimento
de novas estratégias no campo de trabalho. No segundo semestre de 2021, pudemos reabrir o museu com atendimento
ao público, seguindo com todos os devidos protocolos sanitários vigentes, fomos se adequando com a retomada das atividades e assim abrangendo nas nossas divulgações de mídias
as programações culturais com perspectiva de atrair o público para a retomada das atividades. Com tudo isso, posso
afirmar que tivemos sucesso, através de inúmeras possibilidades nas interações entre o público presencial e virtual, atingindo 98.841 pessoas. E mesmo com todos os imprevistos
decorrentes da atual ocorrência, a equipe e os servidores,
satisfizeram suas atividades de forma competente e com êxito, nas ações do papel de trabalho dessa instituição. Iniciamos esse ano com a exposição "Uma palavra não dita", com
a curadoria de Beatriz Magosso e Mariana Santi, que envolve
arte e saúde mental, pelos diversos trabalhos de manifestações artísticas realizado pelos artistas assistidos nos serviços
da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Piracicaba, com
o lançamento de inauguração na última sexta-feira (07) até
12 de fevereiro.

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Piracicaba em parce
ria com o Museu Prudente de Moraes apresenta a partir de 07
de janeiro a exposição Uma Palavra Não Dita! A exposição "Uma
palavra não dita" apresenta diversos trabalhos e manifestações
artísticas realizadas pelos artistas assistidos nos serviços da Rede
de Atenção Psicossocial (RAPS) de Piracicaba. Os trabalhos são de
diversas linguagens e expressões, como poesias narradas, quadros, pinturas, desenhos e artesanatos, todos desenvolvidos nas
oficinas de atividades artísticas e grupos terapêuticos oferecidos
nos serviços de saúde mental. A Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS) é uma alternativa ao ultrapassado e desumano modelo
hospitalar de tratamento para pessoas com transtornos psíquicos
ou decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas. A rede
conta com sete equipamentos de saúde mental os quais buscam
fortalecer a autoestima e a cidadania, melhorar a qualidade de vida
e promover a reintegração do sujeito assistido com a sociedade.
São eles: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Bela Vista; Ambulatório de Saúde Mental (A.S.M.) Vila Cristina; A.S.M. Vila Sônia;
A.S.M. Álcool e Drogas; CAPS Infantojuvenil e Residência Terapêutica. A exposição exalta a expressividade, o potencial e a magnitude das criações e de seus autores. Fomenta a ocupação de
novos espaços para arte e saúde mental. E também provoca os
visitantes a olhar para si mesmo e a olhar outra vez para o que
nossa sociedade tacha de "loucura" e para os sujeitos excluídos e
marginalizados. Esses que estão hoje ocupando essa sala e apresentando possibilidades e modos de (r)existência.
A mostra foi realizada em parceria com o Museu Prudente de Moraes e a curadoria de Beatriz Magosso e Mariana Santi.
SERVIÇO: Exposição "Uma Palavra Não Dita" - Rede de Saúde
Mental de Piracicaba Visitação: 07 de janeiro a 12 de fevereiro
(gratuito)Funcionamento: Terça a sexta-feira das 9h00 às 17h00
/ sábado e feriados das 10h00 às 14h00 Endereço: Museu Prudente de Moraes - Rua Santo Antônio, 641 - Centro - Piracicaba/
SP https://www.instagram.com/museuprudente/

A

Por Érica Fernanda Stocco Frasson - Diretora do
Museu Prudente de Moraes
Instagram: @ericka_stocco_frasson @museuprudente

ESPETÁCULO BESTEIROL ABORDA
COTIDIANO DE HOSPITAL

TODO DIA NASCE UM ARTÍSTA
LUCAS GONZALLEZ É O DESTAQUE DA SEMANA

Nesta sessão iremos divulgar os lançamentos artísticos da região nos
mais variados segmentos como música, teatro, dança, etc. Abrindo a
vitrine apresentamos o cantor piracicabano Lucas Gonzallez que já está na
estrada a muito tempo e agradece a todos que apoiam seu trabalho:
"Primeiramente agradeço a Deus por tudo que me deu, minha família,
trabalho, alimento, amigos, e o dom que me deu, o dom da música, me
sinto muito grato por poder levar alegria pra vocês através da minha voz,
esse é meu sonho, que aos poucos tenho certeza que virará realidade.
Agradeço demais minha equipe, as pessoas que fazem acontecer, vocês
são "foda" em tudo o que fazem, obrigado por me ajudar a tornar esse
sonho realidade, vocês são profissionais que sempre pedi nas minhas orações, e Deus foi muito generoso comigo. A @ary.gonzalez.338 @joaoolandini, vocês são "foda". Agradeço demais também todas as pessoas que
me acompanham por onde eu vou, que me apoiam, aos meus amigos
que sempre me deram forças pra continuar. Sei que meu trabalho é um
pingo em meio ao oceano, mais sem ele, o oceano seria menor. O que
você pede em oração, Deus sempre dá um jeitinho, não se esqueça,
Deus está nos pequenos detalhes, não em grandes coisas onde as vezes
procuramos. Obrigado demais! Que venham muitos outros shows em
2022 pra eu botar sorriso no rosto de vocês e cachaça na cabeça!".

Release e fotos: Instagram e facebook
Instagram do artista: @lucas.gonzallez

As religiosas da (quase extinta) Ordem da Puríssima Nossa Senhora da Concepção Maior estão desesperadas com o número de
pacientes na Santa Casa de Misericórdia. A demanda por atendimento médico-hospitalar não para de crescer! A unidade de saúde, que está à beira da falência - e de um ataque iminente de
nervos -, não possui mais recursos para tantos pacientes! Por
esse motivo, Irmã Úrsula (Kate Dias) - madre superiora da Ordem
- tenta dividir a equipe para conseguir atender os pacientes. Mas
a tarefa é bem mais complicada do que parece! Não será fácil
convencer a "doce" Irmã Betany (Anselmo Dequero) a cuidar da
ala infantil, Irmã Cida (Cleiton Carlos) da ala geriátrica e a ingênua
Irmã Elspeth (Lara Oliver) da ala psiquiátrica. As confusões e
trapalhadas destas religiosas estão em Santa S.A. (Santas Sociedade Anônima), comédia do PoloAC Campinas. O espetáculo é
resultado da pesquisa cênica desenvolvida com base no Teatro
Besteirol. Você não pode perder o cotidiano das freiras mais amadas, divertidas e malucas da Santa Casa de Misericórdia. A diversão e o riso estão garantidos!
Texto e Direção: Anselmo Dequero
Elenco
Anselmo Dequero
Cleiton Carlos
Kate Dias
Lara Oliver
"Santas S.A." é uma comédia contemporânea elaborada a partir
dos fundamentos do Teatro Besteirol. Por meio do humor ríspido,
a produção apresenta questões sociais e discute o politicamente
correto. Também utiliza o humor desabrido para criticar questões
pertinentes aos cidadãos.
contato@poloac.com.br
19.99715 6060 WhatsApp

20 ANOS DE MUITO AMOR
E DEDICAÇÃO À MÚSICA
O Maestro Carlos Müller comemorou em 23 de novembro de 2021, 20
anos de carreira como pianista, e regente; além de uma dedicação exclusiva à composição para piano, instrumentos musicais em geral, coral misto
e orquestra. O início dos estudos do maestro se deu desde tenra idade,
começando com flauta-doce, canto coral e posteriormente, piano, tudo
pela Secretaria de Ação Cultural de Piracicaba. Sendo então um legítimo
representante do projeto de Ação Cultural da cidade. Müller se dedicou
nos estudos de piano, composição e regência como meta de carreira e
profissão. Profissão esta que rendeu-lhe muitos prêmios como compositor
e pianista. Formando-se pela EMPEM (Escola de Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle), seguiu seu aperfeiçoamento em Regência de Canto
Coral no Conservatório Dr. Carlos de Campos de Tatuí, onde também se
dedicou à música antiga para flautas-doce e piano. Sua paixão pelo canto
coral o incentivou a trabalhar e fundar vários corais na cidade de Piracicaba: Coral Piracicabano, como assistente do saudoso Maestro Hélio Manfrinato, Coral Rotary de Piracicaba, Corais Infantil, Infanto-juvenil e de
Adultos do IBR (Instituto Baronesa de Rezende), Coral Infantil da Escola
Waldorf Novalis, Madrigal Tom Sereno, Madrigal Tom Maior, sendo este de
cunho independente e Coral UEP (União Espírita de Piracicaba). Todos os
trabalhos realizados com muito êxito e sucesso de público, sejam em apresentações escolares, musicais ou participações em encontros de corais da
cidade e região. No ano de 2021, a convite do Apresentador Matheus
Pedroso em seu Programa de mesmo nome, o Maestro realizou um recital
exclusivo em comemoração aos seus 20 anos de carreira como pianista,
compositor e regente, tocando ao piano solo, composições de autores
clássicos como, Bach, Mozart, Beethoven, Burgmüller, Chopin e obras de
sua autoria do seu Projeto RETRATOS E DEVANEIOS que será lançado
neste ano de 2022. Além das obras clássicas, Müller presenteou com
músicas clássicas do repertório popular brasileiro e internacional, como
Tom Jobim, Richard Claydermann, Lionel Richie. O Recital de Comemoração dos 20 anos de carreira do Maestro Carlos Müller foi realizado no
Teatro Municipal de Piracicaba Dr. Losso Neto, com um seleto público convidado para o evento.
Release e fotos enviadas pelo artista
Instagram @carlosantonio.muller
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