
OSMIR
Depois de acidente com car-

ro na Rodovia Piracicaba-São
Pedro, o advogado e jornalista
José Osmir Bertazzoni — sindi-
calista histórico em Piracicaba e
no Brasil — está se recuperando
bem, com repouso especial. E,
pelas redes sociais, o caipiracica-
bano define-se bem: “Estou que-
brado no meio, mas sou cana de
canavial, resisto ao vento, à chu-
va, à seca, ao fogo e, se me corta-
rem no pé, broto novamente e
venho para a vida”. Saúde e paz.

FILIAÇÃO
O médico Paulo Serra deixou

o Partido Cidadania, do deputa-
do estadual Roberto Morais, e fi-
liou-se ao Republicanos, liderado
na cidade pelo vereador Paulo
Henrique. Ele deve disputar uma
vaga na Câmara Federal. O que
não faltará, em 2022, em Piraci-
caba, é candidato. E isso é bom.

CANDIDATOS
Até agora, há pré-candidatos

a deputado federal e a deputado
estadual na cidade, além de um
ousado pré-candidato a governa-
dor do Estado. O que não se co-
menta, nos partidos com Diretório
em Piracicaba, é a apresentação de
pré-candidatos ao Senado Fede-
ral. Wilson Trindade, com parti-
do a definir, anuncia que será
candidato a prefeito em 2024.

EUFORIA — I
Claro que é uma brincadei-

ra, mas não param na rede social
os memês pela fala mal interpre-
tada ou distorcida do prefeito
Luciano Almeida (DEM) sobre
chá com limão e mel. Porém, este
Capiau entende, mas não pode
deixar de registrar o fato. E o
Capiau fica com os antigos, já que
é idoso e está bem cansado.

EUFORIA — II
Muitos agricultores de Pira-

cicaba estão entusiasmados com
a possibilidade de ampliar a pro-
dução de limão para combater o
coronavírus, aproveitando a re-
ceita do prefeito Luciano Almei-
da (DEM). Não é um plano ruim.

ÉRICA
A ex-candidata a deputada

federal e a prefeita Érica Gorga pa-
rou de escrever para os jornais da
cidade (especialmente no JP). Os
amigos perguntam por onde ela
anda e se vai mesmo apoiar Bolso-
naro nas eleições presidenciais deste
ano. Questão de tempo, já aparece.

VISITA
Um visitante ilustre esteve se-

mana passada com Fernando Fa-
voreto, presidente do Diretório do
MDB local: o ex-prefeito Du Alti-
mari, de Rio Claro, que é um eme-
debista histórico na Região. Fernan-
do Favoreto, presidente do Conse-
lho de Pastores de Piracicaba, é
pré-candidato a deputado federal.

PARTIDO?
Podemos, PL ou MDB? Com

que roupa o deputado estadual
Alex Madureira (atualmente no
PSD) virá para o baile eleitoral des-
te ano. Que todos façam suas apos-
tas, já que os parlamentares têm
tempo para decisão: março. Na se-
mana passada, ele viajou a Bauru,
acompanhado pelo vereador Pau-
lo Campos, que também tem inten-
ção de ser candidato este ano. Mas
a deputado federal. E os dias, ago-
ra, para os políticos, são mais lon-
gos, porque é ano de eleição.

E O PSD?
Com isso, o Partido Social

Democrático (PSD), presidido na
cidade pelo ex-deputado estadu-
al pastor Dilmo dos Santos, da
Assembleia de Deus-Ministério
Madureira, como ficará. Terá
candidato também, seja a esta-
dual ou a federal? Coisas da polí-
tica. O pastor Dilmo dos Santos é
mais tranqüilo do que a média
dos políticos, e aguarda as ordens
superiores da AD-Madureira.

VOLTA
Depois de 15 dias de férias com

a família pela América do Sul, Fran-
cys Almeida chegou ontem em Pi-
racicaba. Pré-candidato a governa-
dor pelo PCdoB, Francys está em
ritmo de campanha para conven-
cer seus correligionários para lhe
garantirem apoio. “Campanha é
sempre difícil, mas me sinto feliz
em estar nessa jornada, porque
penso nessa ação como exercício de
cidadania”. É que Francys não con-
corda com as “chapas prontas”.

VILSON
Falando em PCdoB, o presi-

dente dos comunistas de Piracica-
ba, médico Vilson Dorneles, está
melhorando cada vez mais. Dese-
jamos saúde e paz para todos. Abra-
ços do Capiau, idoso e cansado.

LARANJAL
A Avenida Laranjal Paulista

continua à espera de decisões da
Administração Municipal, especi-
almente em relação ao trânsito por
causa do cruzamento com a Rodo-
via Cornélio Pires. Todos sabem
dos problemas atuais e também
todos sabem que, ao longo dos
últimos 30 anos, o crescimento
para as bandas do Bairro Cam-
pestre nunca teve planejamento.
O pagamento dessa conta fica
para os tucanos, incluindo o atu-
al vice-prefeito Gabriel Ferrato,
que foi prefeito pelo PSDB.

DOBRADINHA
A dobradinha entre Lula e Al-

ckmin, pensando nas eleições pre-
sidenciais, mesmo que o ex-gover-
nador indique um partido de es-
querda para sua filiação, parece que
não terá muitas bênçãos petistas.
Lula está articulando, mas está di-
fícil. Há um grupo do número 13
que apóia e há outro grupo do nú-
mero 13 que rejeita. Com isso, abre-
se o caminho em favor de Fernan-
do Haddad para o Palácio dos Ban-
deirantes.

SERVIDORES
Em Brasília, servidores fede-

rais estão, aos poucos e em gru-
pos, fazendo manifestação pela
falta de aumento nos salários e
também pela  insatisfação com as
ações do Governo Federal. Isso
quer dizer que, para os servido-
res federais, com função de Esta-
do, o Brasil não está indo bem.
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Foi rejeitado o pedi-
do de liminar para afas-
tamento do vereador
Cássio Luiz Barbosa, o
“Fala Pira” (foto), por su-
posto esquema de ra-
chadinha em seu gabi-
nete com o objetivo de
manter uma estrutura
fora das dependências da
Câmara Municipal de Pi-
racicaba. A decisão é do
juiz Wander Pereira Ros-
sette Júnior, da 1a Vara
da Fazenda Pública. A6

Covid-19: Piracicaba abre
agenda de vacina para
crianças de 5 a 11 anos

O agendamento para vacina-
ção contra Covid-19 de crianças de
cinco a 11 anos foi aberto ontem
(18), em Piracicaba. Nesta etapa,
serão vacinadas crianças nessa fai-
xa etária, com comorbidades ou
com deficiência permanente, indí-
genas e quilombolas. A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) libera
as vagas por meio do VacinaPira.
A aplicação das doses nesse grupo
será feita nas unidades por meio
do agendamento e começa hoje,
19. Como marco para o início da
vacinação infantil contra Covid-
19 no município, a SMS vai reali-
zar ainda cerimônia no Centro de
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Ampliando sua base em Pi-
racicaba, visando as eleições
de 2022, o pré-candidato a de-
putado estadual Helinho Za-
natta (partido a definir) agre-
gou mais um apoio. É o do
ex-vereador Marcos Abdala,
com Helinho na foto (à es-
querda), que foi prefeito em
Charqueada e em São Pedro
em dois mandatos consecu-
tivos nos dois municípios.
Agora, caminha para ser um
dos representantes do Esta-

do de São Paulo na Assem-
bleia Legislativa do Estado de
São Paulo. “Piracicaba e Re-
gião precisam de uma nova
força política de trabalho, vi-
brante, com objetivos e Heli-
nho Zanata se encaixa perfei-
tamente nesse perfil, estarei
junto pra contribuir com esse
projeto”, assegura o ex-vere-
ador Abdalla, cuja barbearia
continua um dos mais desta-
cados pontos dos comentá-
rios políticos da cidade.

PRÉ-CANDIDATO

A aplicação será feita por meio do agendamento e começa nesta quarta-feira;
amanhã, cerimônia no Centro de Reabilitação Piracicaba (CRP) marcará o início

Reabilitação Piracicaba (CRP),
amanhã, no período da manhã,
onde serão vacinadas crianças
acompanhadas pelo CRP e que
atendem aos critérios desta pri-
meira etapa da campanha. O even-
to será restrito para as crianças
que serão vacinadas, profissio-
nais da saúde e a imprensa. A6

LÍDER — O líder do Gover-
no na Câmara, vereador Josef
Borges (SD), declara que o plano
desenvolvido pelo secretário da
Saúde, Filemon Silvano, vai
atingir a todas as crianças, e é
mais uma importante etapa para
o controle da pandemia. A8
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Guilherme Leite

Justiça
rejeita
pedido para
afastamento
de “Fala Pira”

O HFC Saúde recebeu o Selo
“Empresa Limpa” do Instituto
Ethos de Empresas e Res-
ponsabilidade Social, que é
uma organização que tem
como objetivo encontrar em-
presas parceiras na constru-

ção de uma sociedade justa
e sustentável. “É a confirma-
ção que estamos desempe-
nhando o nosso papel com
transparência e honestidade”,
aponta o presidente do HFC
Saúde, José Coral (foto). A5

FHC TEM SELO “EMPRESA LIMPA”
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Camilo Irineu
Quartarollo

Eu poderia dei-
xar este texto
para o Dia do

índio, mas há gritos na
mata. Matam impie-
dosamente curumins
e cunhatãs, delapidam
o ambiente mais rico
do planeta, que Ailton Krenak
diz “quero ver como os brancos
vão se virar sem a natureza!”.
Nossos rios têm nomes indíge-
nas, nossas plantas batizadas
por eles. Deles o conhecimento
inigualável e prático das nume-
rosíssimas miniaturas chãs e
arbóreas, cujo pisar é de reve-
rência, cujo ar é dos aromas mais
diversos enquanto os ventos aca-
riciam a aura de urucum e jeni-
papo. “Nós sabe cuidar da flo-
resta”, diz Davi Yanomami”.

Entretanto, são perseguidos
e mortos pelos cristãos brancos.
Em Goiás e Tocantis, estão os
Avá–canoeiro com cinco pessoas

restantes. O povo Piri-
pkura de Mato Grosso
tem ainda três mem-
bros, dos quais Rita
teme pelos parentes Bai-
ta e Tamanduá, indefe-
sos frente aos invaso-
res. Da nação Juma, dos
quinze mil no século XX
sobrara somente um,
Aruká, no qual entu-

charam cloroquina e ivermectina,
dando-se causa de óbito por Co-
vid em fevereiro de 2021. Por fim,
há no oeste de Rondônia um in-
dígena solitário por vinte e dois
anos, de etnia desconhecida, re-
ferido como “índio do buraco”.

De quando chegaram aqui os
corsários, aventureiros e Compa-
nhias mercantis para rapinas, ha-
via onze milhões de habitantes ori-
ginários e duas mil nações indíge-
nas. Atualmente, os silvícolas re-
presentam menos de meio por cen-
to da população brasileira e das
duas mil nações indígenas apenas
trezentas e cinco ainda sobrevivem.

Depois de mais de trezentos

anos da carta do escrivão real Pero
Vaz de Caminha e de muitas guer-
ras e lutas na Costa e matas, o mito
do Descobrimento se consolida no
Império, sob D. Pedro II. O impera-
dor, inclusive, manda Victor Meire-
lles pintar A Primeira missa no Bra-
sil, no qual os indígenas aparecem
embevecidos e mansos. O Bragança
quer, por certo, legitimar o trono
pela continuidade histórica oficial.

Mas no mundo real, indíge-
nas de várias etnias ou nações en-
trecruzam nas matas e rios. Pisam
e ultrapassam os mapas minucio-
sos, urdidos nos gabinetes e con-
chavos com o papa e reis com seus
tratados. Os silvícolas o fazem para
chegar aos lugares mais propícios
à subsistência ou de culto, sem-
pre preservando, sem se apossar.

Para os povos originários a
terra é viva, e mãe, uso de todos
os viventes. Não podemos comprar
a nossa mãe, ela que nos gera,
como comprar uma mãe? Um in-
dígena não acredita que a terra
possa ser negociada. A indígena
Marta Guarani afirma: “nós índi-
os somos como plantas e não po-
demos viver sem a nossa terra”.

Ailton Krenak se irrita
com a pergunta de como o in-
dígena vê a posse de terra.
Para esse intelectual indígena
brasileiro, a terra é de uso co-
munitário e bem espiritual, na
mesma linha do chefe indíge-
na americano, Seattle, categó-
rico na carta do século XIX que
enviou ao presidente dos EUA.

A terra clama aos céus ama-
zônicos o sangue dos seus filhos.

———
Camilo Irineu Quarta-
rollo, escrevente, escri-
tor independente, au-
tor de nove livros, den-
tre os quais “A ressur-
reição de Abayomi”

Uma decisão acer-
tada: todos devem exi-
gir o passaporte vaci-
nal. As recomendações
valem para eventos
públicos e privados.
Outra medida de bom
senso é que os municí-
pios devem continuar
com autonomia para
decidir de acordo com

a sua situação epidemiológica
local. Cada cidade vive uma re-
alidade diferente da outra, mes-
mo estando muito próximas.

TERMÔMETRO - Os Shop-
pings também se preparam para
enfrentar essa nova onda e cogi-
tam a redução do horário de aber-
tura das lojas. É necessário que
decisões como essas sejam adota-
das após diálogo com os trabalha-
dores e suas representações, para
preservar os direitos dos comerci-
ários e proteger a sua saúde e se-
gurança. Apoio a volta de uma
prática que já foi adotada quan-
do as primeiras ondas de Covid-
19 assustaram muita gente: a
medição da temperatura das pes-
soas na porta de entrada dos es-
tabelecimentos comerciais.

DOZE MILHÕES DE CO-
MERCIÁRIOS - A categoria co-
merciária, representada por mais
de 12 milhões de trabalhadores
em todo o Brasil, é a que mais se

Luiz Carlos Motta

O momento é de
 preocupação
entre os traba-

lhadores, em função do
alastramento dos casos
de infecção pela varian-
te Ômicron, da Covid-
19 e pela gripe H3N2
(influenza). Grande
parte dos trabalhadores está sen-
do contaminada, inclusive pelos
dois vírus, simultaneamente, o que
constitui a chamada coinfecção.
Os novos números divulgados
voltam a subir. Nas últimas se-
manas, houve aumento de 58%
de pessoas internadas em leitos
de UTI, com ocupação de mais de
90 por cento das enfermarias, se-
gundo o Governo do Estado de
São Paulo. O cenário exige mais
diálogo e medidas urgentes por
parte das entidades que defen-
dem os trabalhadores, patro-
nais e governos, nos três níveis.

BOM SENSO - O governo
paulista anunciou novas medidas
de restrição. O principal objetivo é
impedir eventos com aglomera-
ções. A princípio, os setores de
comércio e serviço não devem
ser afetados. A recomendação
feita pelo Estado é que eventos
como show e jogos de futebol re-
cebam 70% da capacidade total.
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Coinfenção ameaça o trabalhador

expõe durante uma situação de
pandemia. Estes, para atende-
rem ficam fisicamente próximos
aos clientes, manuseiam dinhei-
ro, cartões e produtos. São ações
que favorecem o alastramento
das contaminações, seja da vari-
ante Ômicron ou de H3N2.

Por este motivo, os sindica-
tos dos comerciários em todo o
Brasil, suas Federações e a Con-
federação Nacional dos Traba-
lhadores no Comércio (CNTC),
desenvolvem um intenso traba-
lho para que sejam adotadas (e
mantidas) todas as regras de pro-
teção à saúde dos trabalhadores
em seus locais de trabalho. Além
das medidas aqui citadas, deve-
mos continuar mantendo impor-
tantes atitudes como o uso de más-
caras, álcool em gel e distancia-
mento físico. Elas protegem a saú-
de dos trabalhadores, dos consu-
midores e dos próprios patrões.

AFASTAMENTOS - Nas
últimas semanas temos obser-
vado um aumento expressivo
no número de afastamentos de

trabalhadores devido à conta-
minação. A maioria util iza
transporte público superlotado
o que facilita a transmissão
dos vírus. Ainda não há nú-
meros e estatísticas sobre esse
aumento, mas ele é visível.

Esses afastamentos prejudi-
cam todo mundo: as empresas
que têm menos gente para aten-
der a clientela e passam a ter me-
nos receita, os comerciários,
principalmente os que recebem
comissionamentos e os governos
que recebem menos impostos.

Por isso, as entidades de
classe estão atuantes em suas
bases sindicais para que a segu-
rança e a saúde dos trabalhado-
res sejam preservadas nos locais
de trabalho. Ao mesmo tempo,
em suas redes sociais, estas enti-
dades estão fazendo um traba-
lho de conscientização mostran-
do que os cuidados de preven-
ção ainda precisam ser tomados.

É urgente haver um amplo
diálogo entre trabalhadores, pa-
trões, governos e instituições mé-
dicas respeitadas, em busca de
soluções que preservem empre-
go, renda e a vida de todos.

———
Luiz Carlos Motta, depu-
tado federal (PL/SP),
presidente da CNTC e
da Fecomerciários

Tech e Moderna permi-
tiram obter lucros “de
US$ 1.000 por segundo
e criar cinco novos bili-
onários”. Ao mesmo
tempo, "menos de 1% de
suas vacinas chegaram
a pessoas em países de
baixa renda." A por-
centagem de pessoas
com COVID-19 que

morrem do vírus nos países em
desenvolvimento - relata a ONG -
é cerca do dobro dos países ricos.

Segue a ONG: “A pandemia
também atingiu mais as mulheres,
que perderam US$ 800 bilhões em
renda em 2020. Ainda assim, en-
quanto o emprego masculino
mostra sinais de recuperação,
estima-se que 13 milhões de mu-
lheres a menos estejam empre-
gadas até 2021 do que em 2019.”

Todos os dias, a Oxfam rece-
be pedidos de socorro, a organiza-
ção social juntando-se com outras
têm colaborado com o pouco que
conseguem e compartilham ajudas
com esforços pessoais também dos
seus membros, no instinto de aju-
dar quem mais precisa, conquan-
to a organização sente-se impo-
tente diante de tantas famílias
que sofrem o dissabor da falta
de trabalho, renda e solidarie-
dade, desta forma o mundo se
aprofunda na miséria humana.

Como podemos acreditar em
uma nação cujos filhos se preocu-
pam mais com a desgraça alheia
do que as conquistas coletivas? O
egoísmo vertido pela política nefas-
ta do atual governo macula a sen-
sibilidade de compartilhar o pão e
impõe odiar os que não concordam
com sua perseguição ideológica.

———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado; e-
mail: osmir@cspb.org.br

José Osmir
Bertazzoni

Deparamo-nos
com informa-
ções que, nos

dois primeiros anos da
pandemia, os 10 ho-
mens mais ricos do
mundo mais que do-
braram suas fortunas,
de US$ 700 para US$ 1.500 bi-
lhões, a uma taxa de US$ 15.000
por segundo, US$ 1,3 bilhão por
dia. No mesmo período, 163 mi-
lhões de pessoas caíram na pobre-
za como resultado da pandemia.

Mais trabalho, menos direitos
e a economia acima da vida huma-
na, como pensa e trata Jair Messi-
as Bolsonaro e seus seguidores.

Oxfam, órgão internacional
que pesquisa a desigualdade social
no mundo, nomeou a atual situa-
ção vivida pelos brasileiros e ou-
tros países do mundo como “A pan-
demia da desigualdade”, publica-
do na segunda-feira, 17 de janeiro.
O tema refere-se a uma elite com-
posta por mais de 2.600 super-ri-
cos, cujas fortunas (riqueza agre-
gada líquida) aumentaram, desde
o início da emergência da Covid-
19, mais de 5.000 bilhões de dóla-
res em termos reais. Todos os nú-
meros do relatório referem-se aos
primeiros 21 meses da pandemia.

Em direção oposta, “os mais
pobres do mundo, até o momento,
esses 10 super-ricos têm seis vezes
a riqueza dos 3,1 bilhões de pesso-
as mais pobres do mundo, ou 40%
da população mundial. E mesmo
que o valor de suas fortunas ca-
ísse 99,993%, eles ainda seriam
mais ricos do que qualquer cida-
dão colocado entre os 99% mais
pobres da população mundial.”

Como exemplo, esclarece: “Ape-
nas para Jeff Bezos, o número um
da Amazon, com faturamento de-
colou com a Covid-19, a Oxfam cal-
cula um "excedente de capital" nos
primeiros 21 meses da pandemia
de 81,5 bilhões de dólares, o equi-
valente ao custo estimado da vaci-
nação (duas doses e reforço)
para toda a população mundial.”

No relatório da Oxfam, os mo-
nopólios detidos pela Pfizer, BioN-
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Os miseráveis em
um mundo desigual

Nome empresarial

O empresário, pessoa natu-
 ral ou jurídica, tem seu
nome empresarial, é aque-

le com que se apresenta nas rela-
ções econômicas. O nome em-
presarial é um elemento do pa-
trimônio do empresário, um
bem incorpóreo integrante do
estabelecimento empresarial.

O nome empresarial não se
confunde com outros elementos
identificadores, que permeiam o
comércio e a empresa, que têm
também proteção jurídica como
a marca, o nome empresarial,
o título do estabelecimento.

O Direito contempla duas
espécies de nome empresarial: a
firma e a denominação. Quanto
à função, os nomes empresariais
se diferenciam porque a firma,
além de identidade do empresá-
rio, é também sua assinatura, ao
passo que a denominação é ele-
mento de identificação do exer-
cício da atividade empresarial.

O empresário individual, que
se obriga juridicamente, deve
assinar o respectivo instrumen-
to com seu nome empresarial.
Portanto, por exemplo, se José
Gomes é empresário individual,
inscrito sob a firma “José Gomes
Livros Técnicos”, assinatura
apropriada para os instrumen-
tos obrigacionais relacionados ao
seu giro econômico, deverá re-
produzir essas expressões, inclu-
sivamente “Livros Técnicos”.

A sociedade limitada está
autorizada, por lei, a girar sob
firma ou denominação. Optan-
do por firma, poderá nela in-
cluir o nome civil, de um sócio
ou de todos os sócios que a
compõem, por extenso ou abre-
viadamente, valendo-se da
partícula “& Cia.” sempre que
omitir o nome de um deles.

A identificação do ramo de
atividade, no nome empresari-
al, é optativa quando a limita-
da adota firma e obrigatória
quando adota denominação. O
Direito protege o nome empre-
sarial, com vista à tutela de dois
diferentes interesses do empre-
sário: a) de um lado o interesse
na preservação da clientela e b)
a preservação do crédito.

O titular do nome empre-
sarial tem direito à exclusivi-
dade de uso, podendo impedir
o uso por outro empresário,
com nome idêntico ou seme-
lhante e que possa provocar
confusão no meio empresarial.

No Direito Penal,  a lei
define a usurpação do nome
empresarial como crime de
concorrência desleal.

———
Frederico Alberto Bla-
auw é mestre em Direi-
to Empresarial, advo-
gado e consultor de em-
presas, professor de
Direito Empresarial

Acreditávamos no
aperfeiçoamento do
processo eleitoral, a
partir da abolição das
coligações proporcio-
nais, artifício que pro-
piciava a escolha de
candidatos sem ex-
pressão, puxados por
perfis de densos esto-
ques de votos. Mas

uma janelinha foi aberta para
permitir a continuidade de siglas
ameaçadas de extinção. Criou-se
a federação de partidos que vai
funcionar como um teste para
eventuais fusões ou incorpora-
ções. Os partidos de poucos votos
serão arrastados pelos grandes.

Doações serão permitidas. O
desgastado modelo de propagan-
da eleitoral voltará a buzinar em
nossos ouvidos. Fulanos, sicra-
nos e beltranos(as) desfilarão um
rosário de promessas, sem aten-
tar que a comunidade política
não quer mais ser azucrinada. A
crise política, que se finca nas es-
tacas da franciscana modelagem
do “é dando que se recebe”,
acabou produzindo um antiví-
rus que combate a demagogia,
o populismo e as falsidades.

Candidatos abusarão da in-
ternet, massificando mensagens
pelas redes sociais, desconhecen-
do que uma comunicação bem-fei-
ta é aquela que consegue intera-
ção entre os polos emissor e recep-
tor. Sem diálogo, não haverá in-
ternalização das propostas. E, ape-
sar dos cuidados do Tribunal Su-
perior Eleitoral para conter a onda

Gaudêncio Torquato

O que o TSE pode
fazer para evitar
o uso da máqui-

na pública e a antecipa-
ção de campanha elei-
toral? Para começar,
definir limites entre
função administrativa e
função eleitoreira. Os
espaços entre ambos se imbricam,
mas é possível distinguir palan-
que eleitoral de canteiro de obras.
Não dá para enganar. Mas tal de-
finição não serve como imunizan-
te para preservar o pleito de on-
das corruptivas que costumam
inundar os vãos eleitorais.

Analisemos. As eleições deste
ano serão as mais ancoradas em
dinheiro dos últimos tempos. Os
cofres partidários estarão abarro-
tados com os recursos públicos do
fundo eleitoral, cuja previsão é de
cerca de R$ 5 bilhões. As margens
serão contempladas com o progra-
ma Auxílio Brasil, que terá R$ 89
bilhões, além do Benefício de Pres-
tação Continuada e a Renda Men-
sal Vitalícia, que pagam um salá-
rio-mínimo aos idosos e às pessoas
de extrema pobreza. Os pacotes
constituem a “bengala eleitoral” do
presidente, com a qual pretende
conquistar regiões carentes.

Significa que, mesmo em uma
economia depauperada e sofrendo
uma pandemia sem previsão de fi-
nal, o Brasil entrará numa “farra
eleitoral”, deixando ao largo com-
promissos com as metas de con-
trole de gastos e crescimento.
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TTTTTribunaisribunaisribunaisribunaisribunais
EleitoraisEleitoraisEleitoraisEleitoraisEleitorais
estarão a postosestarão a postosestarão a postosestarão a postosestarão a postos
para controlar apara controlar apara controlar apara controlar apara controlar a
enxurrada deenxurrada deenxurrada deenxurrada deenxurrada de
pesquisaspesquisaspesquisaspesquisaspesquisas
encomendadasencomendadasencomendadasencomendadasencomendadas

Ameaças cercam o pleito

de fake news, com retirada de
mensageiros mentirosos do siste-
ma, veremos uma campanha cheia
de versões, meias verdades, acusa-
ções e denúncias. Será a campanha
mais mentirosa de nossa história.

E a lei da ficha limpa apro-
vada em 2010? Lembremos que
passou a ser aplicada nas eleições
municipais de 2012. Ganhou a as-
sinatura de quase 2 milhões de
pessoas e o apoio do Movimento
de Combate à Corrupção Eleito-
ral (MCCE), criado em 2010. No
Congresso, a norma foi aprova-
da com 14 dispositivos à Lei Com-
plementar nº 64/1990 (Lei de
Inelegibilidade), aumentando as
hipóteses de inelegibilidade.

Seu eixo é a garantia da pro-
bidade e da moralidade adminis-
trativa, com o impedimento can-
didaturas de políticos que tiveram
mandato cassado ou contas refe-
rentes ao exercício do cargo rejei-
tadas por irregularidades. Proíbe
que pessoas condenadas em pro-
cessos criminais disputem eleições.

A partir do dia 1 de janeiro, as
pesquisas de intenção de voto de-
vem ser registradas no sistema de

registro de pesquisas até 5 dias
antes da divulgação, não havendo
controles prévios da Justiça Eleito-
ral. A questão é saber se os Tribu-
nais Eleitorais estarão a postos para
controlar a enxurrada de pesqui-
sas encomendadas, disfarçadas,
bancadas por organizações.

Após as insinuações do presi-
dente Bolsonaro para desacredi-
tar o voto eletrônico, o TSE tomou
todas as precauções para desfazer
as correntes críticas, chegando, in-
clusive, a contratar o general da
reserva Fernando Azevedo, que
comandou o Ministério da Defe-
sa de Bolsonaro até março deste
ano, para o posto de novo dire-
tor-geral do Tribunal. Uma espé-
cie de salvo-conduto contra even-
tuais tiroteios do bolsonarismo.

Mais uma medida de contro-
le: os códigos-fonte – programas
inseridos na urna para permitir a
votação e a totalização dos votos –
foram abertos aos partidos e técni-
cos das legendas, que terão tempo
ano para avaliar os softwares que
rodam no aparelho. Outra medi-
da: a criação de uma comissão ex-
terna com membros da sociedade
civil e instituições públicas para
fiscalizar e acompanhar o funcio-
namento do sistema eleitoral.

Há sabão de sobra para lim-
par as impurezas. Dúvida: será
usado?

———
Gaudêncio Torquato, jor-
nalista, escritor, profes-
sor titular da USP e con-
sultor político Twitter@
gaudtorquato; blog www.
observatoriopolitico.org
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Um pouco da
história do Fórum

Dr. Francisco Morato (I)
Barjas Negri

No início dos
anos 1970, a
sede do Fórum

de Piracicaba, localiza-
do na rua do Rosário
esquina com a rua Pru-
dente de Moraes, ao
lado da Igreja São Be-
nedito, não comporta-
va todo atendimento de Piracicaba
e região, em especial devido aos
expressivos crescimentos populaci-
onal e industrial da nossa cidade e
da economia brasileira denomina-
do “milagre econômico”, bem como
das políticas de descentralização
industrial do governo estadual.

Muitas lideranças locais se
movimentaram para conseguir a
aprovação de uma nova sede para
o Fórum. Havia uma comissão, que
fez uma boa articulação, formada
por representantes do Ministério
Público, do Poder Judiciário, da
OAB e da Prefeitura. Em 1972, Pi-
racicaba elege o jovem engenheiro
civil Adilson Maluf, como prefeito.
Ele estimulado por uma entrevista
do radialista Nadir Roberto com o
presidente do Tribunal de Justiça
divulgou a intenção de se construir
uma nova sede para o Fórum, mas
era necessária a participação da
Prefeitura na doação do terreno.

Dado o mote, o prefeito Adil-
son Maluf providenciou o terreno
e articulou com a Câmara Munici-
pal a doação do quadrilátero for-
mado pela avenida Saldanha Ma-
rinho e as ruas Bernardino de Cam-
pos, Campos Salles e Visconde do
Rio Branco, no bairro dos Alemães.

Durante o governo de Paulo
Maluf, as obras são iniciadas, mas
devido à grande recessão econômi-
ca que se inicia no período, que pro-
vocou uma severa crise fiscal, as
obras ficaram paralisadas, apesar
de toda insistência do deputado
estadual Jairo Mattos, que repre-
sentava Piracicaba na Assembleia
Legislativa. As obras ficaram mui-
tos anos paradas, até que o novo
governador Franco Montoro toma
a decisão de criar o programa “Fim
do elefante branco”, em alusão a
centenas de obras públicas parali-
sadas ou inconclusas espalhadas
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pelo Estado: escolas,
campos de futebol, gi-
násios poliesportivos,
casas populares, unida-
des de saúde, fóruns, vi-
cinais e diversas outras.

Por que sei desses
detalhes? Na época tra-
balhava na Secretaria de
Economia e Planejamen-
to do Estado, no Palácio

dos Bandeirantes, e coordenei boa
parte do projeto para concluir obras
inacabadas, incluindo o Fórum e o
Ceasa de Piracicaba. Na ocasião,
trabalharam muito para a reto-
madas das obras o prefeito Adil-
son Maluf, os deputados João
Herrmann Neto, João Pacheco
Chaves e Ary de Camargo Pedro-
so. E, também, o ex-deputado
Francisco Antonio Coelho, presi-
dente do MDB de Piracicaba.

Foi organizada uma reunião
com o governador Franco Mon-
toro, da qual participaram vári-
os juízes, promotores e autorida-

des públicas que lotaram um
micro-ônibus. Na comitiva, dois
juízes que foram alunos de Mon-
toro no curso de Direito da PUC-
SP. Estive presente e acompanhei
o diálogo. Decisão tomada, as
obras foram retomadas e conclu-
ídas em 1988, no segundo man-
dato do prefeito Adilson Maluf.
Em 1974, o diretor do Fórum era
o dr. Alfredo Migliori e, em
1998, o dr. Octávio Helene Júni-
or. Foram 15 anos de trabalho.

A partir daí, os processos no
novo Fórum ficaram mais ágeis, a
cidade e a região ganharam muito,
mas os maiores ganhadores foram
os profissionais da área do Direito
e também o bairro dos Alemães, que
foi valorizado com esse novo em-
preendimento público no bairro
onde sempre morei. Essa história
continua na próxima semana
(edição do dia 26 de janeiro).

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba
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Não conquistamos o Fundeb
para financiar ensino militarizado

Professora Bebel

Desde a eleição de
 Jair Bolsonaro,
os militares têm

invadido todos os re-
cantos da vida naci-
onal. E não é dife-
rente na educação.

Há assessores mi-
litares no Ministério
da Educação e recursos das áre-
as sociais, inclusive da educação,
são constantemente desviados
para o orçamento das Forças
Armadas e para as políticas de
segurança, financiando gordos
salários para pessoas nem sem-
pre qualificadas para as funções
que ganharam no atual governo.

Bolsonaro criou o Programa
Nacional das Escolas Cívico-Mi-
litares (PECIM), articulando com
governos estaduais e municipais
afinados com seu discurso ideo-
lógico a implementação dessas
unidades escolares. O objetivo é
utilizar o máximo de dinheiro
público para financiar escolas de
perfil autoritário, baseado nos
padrões e modelos pedagógicos
empregados por Colégios do
Exército, das Polícias Militares
e dos Corpos de Bombeiros.

Esse modelo educacional se
caracteriza pela chamada “disci-
plinar militar” e pela exclusão de
estudantes e professores que a

ele não se ajustam, fe-
rindo assim o caráter
universal da escola
pública, direito de to-
dos e dever do Estado.
Na realidade, é um pa-
drão educacional alta-
mente ideologizado,
que leva ao extremo os
princípios do famige-
rado movimento “es-

cola sem partido”, rejeitado em
todos os locais onde se preten-
deu implementar e vetado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF).

Agora chega a Piracicaba a
tentativa de implementar esse
modelo de escola. De acordo
com notícia veiculada pela im-
prensa local, a solicitação da
Prefeitura de Piracicaba para
adesão ao programa foi aceita
pelo Ministério da Educação.

Ora, com base em que a Pre-
feitura fez essa solicitação? Houve
consulta aos pais, debate democrá-
tico e participativo com as comu-
nidades escolares e com a socie-
dade?  Aliás, causa espécie a par-
ticipação da Diretoria de Ensino
de Piracicaba, vinculada à Secre-
taria Estadual de Educação neste
projeto. Com que finalidade?

De fato, todo mundo sabe
que as supostas divergências
do governo Doria com Bolso-
naro é coisa para inglês ver,
não é? As críticas são apenas

para finalidade eleitoral, por-
que eles concordam em tudo.

Pai, mãe, não se engane: a
finalidade da escola cívico-mi-
litar é formatar o pensamento
de seus filhos e filhas, impedi-
los de pensar, de construir au-
tonomia intelectual para deci-
dir seu próprio futuro e contri-
buir para transformar nossa
sociedade tão injusta. O retro-
cesso é tão grande que nesse tipo
de escola há até mesmo nota de
comportamento, algo que resga-
taram da ditadura militar.

Não tenho nada contra es-
colas militares. Quem optar por
dar a seus filhos uma formação
militar, para seguir essa carrei-
ra, tem todo o direito de fazê-lo.
O que é inaceitável, e contará com
toda a nossa resistência, é trans-
formar escolas públicas em esco-
las militares, utilizando a estru-

tura construída com dinheiro
público, os profissionais que nela
trabalham (submetidos a um
sistema de trabalho ditatorial) e
recursos públicos oriundos do
FUNDEB (Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação)
permanente, uma grande con-
quista dos educadores, dos estu-
dantes e da sociedade brasileira.

Escola cívico-militar em Pira-
cicaba, não! Aqui, como em todo
o Estado e no Brasil tem que pre-
valecer o direito universal à edu-
cação pública, gratuita, laica, de
qualidade. Para isso lutamos tan-
to e não vamos permitir que ti-
rem esse direito da população.

Nas escolas tem que prevale-
cer a gestão democrática, com li-
berdade para ensinar e aprender,
como assegura a Constituição Fe-
deral. Escola é espaço de liberda-
de, de debate, de aquisição e pro-
dução de conhecimento. Não acei-
taremos esse retrocesso. Em vári-
os locais a justiça já proibiu a
transformação de escolas públicas
em escolas cívico-militares. Não
será diferente aqui em Piracicaba.

———
P r o f e s s o r a  B e b e l ,
presidenta da Apeo-
esp, deputada estadu-
al  pelo  PT,  l íder  da
bancada na Alesp

te nada! Viram as cos-
tas, tapam os ouvidos
com incríveis displicên-
cias, e remidos pela fal-
ta de caráter e honra,
dão créditos aos bandi-
dos e criminosos de
plantão que ficam so-
mente esperando as or-
dens superiores política
para começarem agir.

E agora para piorar nosso que-
rido governo federal liderado por
Dilma Rousseff, aprovou a mudan-
ça no CPP (Código de Processo Pe-
nal), que simplesmente dá um pou-
co mais de campo ao já extenso
mundo do crime. Vejam só: a pre-
ocupação do governo brasileiro
para com a nossa segurança, pes-
soas honradas e de respeito, é de se
tirar o chapéu para a política que
visa a segurança pública do Brasil.

Real e tristemente vivemos em
uma verdadeira “insegurança pú-
blica”. Quantas e quantas pessoas,
por exemplo, foram assassinadas
sem a mínima explicação na traje-
tória de suas casas para o trabalho
ou escola, e qual foi a atitude da
justiça para com as famílias em re-
lação a esses casos? Muitos desses
crimes talvez ocorridos na faixa de
dez anos atrás, até hoje estão aí
como se nada tivesse acontecido.

Douglas S. Nogueira

Infelizmente esta-
mos aí a mercê do
banditismo, da

criminalidade e em
conseqüência “inse-
gurança pública”.

O cidadão de bem
já não pode mais andar
pelas ruas seja de dia ou
de noite tranquilamente, os bandi-
dos e criminosos estão por aí soltos
fazendo o que bem entendem, da
maneira mais confortável para eles.
Assassinatos, estelionatos, latrocí-
nios, saques a mão armada, seqües-
tros, clonagens de cartões bancári-
os, entre outros tantos crimes
que são cometidos a todo momen-
to, sem hora ou dia tendo como
resultado, nenhuma punição. In-
competência da polícia? Sim pode
ser, porém o maior fator é a “in-
segurança pública” oriunda do
governo federal que tem deixado
milhões de cidadãos de bem nas
mãos de bandidos e criminosos.

Em toda época de eleição seja
presidencial ou para prefeito e ve-
readores, as promessas de corre-
ção e ajuste da segurança pública
são lançadas aos ares e logo após
eleitos o que fazem tais políticos em
relação a isso? Nada! Simplesmen-
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A “Insegurança Pública”

Pode-se imaginar e afirmar que
aqui no Brasil o dinheiro traz não
apenas felicidade como também
justiça, a pessoa tem recursos fi-
nanceiros, beleza! Tudo é resol-
vido da forma mais rápida e sa-
tisfatória, do contrário, meus
amigos, o caso se estende até que
Deus resolva dar um fim.

Com a atual reforma do CPP
(Código de Processo Penal), an-
tes de sairmos de casa o melhor
a fazermos é pedir a Deus que
nos proteja e livre nossas vidas
das armadilhas do crime, por-
que se depender da segurança
pública brasileira que pratica-
mente creditou os bandidos e
criminosos a praticarem atos de
toda a espécie, seremos mais al-
gumas vítimas da extensa histó-
ria de criminalidade do país.

O corpo policial brasileiro pa-
rece também já estar dominado
pelas ações do crime, tanto que

agora não nos cansamos de ver
ou ouvirmos notícias de policiais
que se renderam à propinas para
fazerem vistas grossas ou pior,
acabaram participando de assas-
sinatos, estelionatos ou latrocíni-
os. Além do que por medo e co-
modidade, acabam por abordan-
do cidadãos que nada tem a ver
com o banditismo e criminalida-
de pessoas de bem, simplesmente
para mostrarem a sociedade o
mínimo de serviço. Ridículo!

Quando vamos poder andar
pelas ruas tranquilamente, sem o
mínimo de receio? Em que data
poderemos chegar em nossas ca-
sas de madrugada e abrirmos nos-
sos portões, sem que bandidos e
criminosos nos abordem? Tais
questões parece estarem nas men-
tes dos milhões de brasileiros, que
vivem cercados pelas ações do ban-
ditismo e do crime. A solução? In-
felizmente por continuarmos
indo às urnas eletrônicas de dois
em dois anos, a deixamos nas
mãos dos displicentes políticos.

———
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planejamen-
to da Manutenção, Blog:
www.douglassnogueira.blog
spot.com ; e-mail: douglas_s
nogueira@yahoo.com.br

al, sem cobranças ou
consequências, não
será mais aceito na
nossa gestão. Quem
consumir terá que pagar.

Tivemos - e ainda
temos - a perda de mi-
lhares de litros de
água tratada em vaza-
mentos, tubulações
com vida útil ultrapas-

sada, obras mal realizadas ou
conduzidas, que fazem ir para os
ralos montantes que deveriam ter
outro destino de investimento. A
atual gestão é acusada pela falta
de investimentos em infraestrutu-
ra das outras gestões, que deixa-
ram diversos problemas, os quais
estamos trabalhando para resolver,
porém, algo que leva tempo, requer
muito dinheiro e planejamento.

Convivemos, em 2021, com
um dos anos de  maior estia-
gem em Piracicaba, que nos le-
gou um leito dos mananciais
Piracicaba e Corumbataí com
baixa vazão e pedras aparentes,
promovendo insegurança e preo-
cupação para abastecer a cidade.

Para manter a distribuição e
a qualidade da água, temos tra-
balhado arduamente, mesmo com
falta de recurso, para que não fal-
te água nas torneiras, além da co-
leta e tratamento de esgoto, reali-

Maurício Oliveira

Aimagem de pri-
mo rico que o
 Semae sempre

representou na cidade,
foi se exaurindo com a
falta de gestão na últi-
ma década. 2021 foi um
ano de estruturantes
mudanças, mas ainda
vai precisar de um bom tempo para
recuperar sua saúde financeira.
Tivemos que emprestar dos cofres
públicos cerca de R$ 22 milhões,
em 2021, para fecharmos nossas
contas e já adiantamos um novo
empréstimo de outros R$ 16 mi-
lhões para este ano, para poder-
mos honrar os compromissos com
o funcionalismo, os credores, for-
necedores, e por último, mas não
menos importante: captar, tratar
e distribuir água para os muní-
cipes. Trata-se de um novo en-
frentamento da realidade, com
seus problemas e instabilidades.

Tivemos que aplicar inúme-
ras multas na cidade por consu-
mo ilegal de água, os famosos “ga-
tos” feitos por gente simples da pe-
riferia e até por pessoas que mo-
ram em condomínios de luxo na
cidade. Abusos de ambos os lados
da pirâmide social. Mais do que
um crime, furtar água, em especi-

TTTTTemos trabalhadoemos trabalhadoemos trabalhadoemos trabalhadoemos trabalhado
com afinco ecom afinco ecom afinco ecom afinco ecom afinco e
pretendemos darpretendemos darpretendemos darpretendemos darpretendemos dar
continuidade aoscontinuidade aoscontinuidade aoscontinuidade aoscontinuidade aos
enfrentamentosenfrentamentosenfrentamentosenfrentamentosenfrentamentos
necessáriosnecessáriosnecessáriosnecessáriosnecessários

Faltou gestão e o primo rico virou primo pobre

zado por meio da PPP (Parceria
Público-Privada), que atua em Pi-
racicaba desde 2012. Tentamos
sempre nos manter alinhados no
intuito de promover uma excelên-
cia das prestações dos serviços.

Além das limitações citadas,
em 2021 ainda enfrentamos cons-
tantes furtos de cabos e equipa-
mentos das nossas unidades,
ações que acarretaram não só
prejuízos financeiros, com a re-
posição rápida de materiais, como
também o transtorno pela falta
de abastecimento, prejudicando
também os usuários que não pos-
suem reservação (caixa d’água)
nos bairros atingidos pela ação.

Mas, para além destas difi-
culdades, temos algum alento,
com a perspectiva de construção
de uma grande reserva de água
nos próximos anos no rio Corum-
bataí, fruto de parceria entre o
Governo do Estado, a Prefeitura
de Piracicaba, por meio do Semae,
e o amparo técnico do PCJ. Esta-
mos trabalhando para a constru-

ção da barragem, que tem como
orçamento preliminar em torno
de R$ 50 milhões e deve estar con-
cluída em três anos, a partir dos
quais a cidade e outras cidades da
nossa região sentirão com menor
gravidade os períodos de estiagem.

Há também novos investi-
mentos previstos para os seguin-
tes setores da nossa autarquia,
que deverão ser desenvolvidos
neste ano, como a implantação de
quilômetros de redes adutoras e a
reforma do reservatório Marechal,
parceria realiza com contraparti-
da das construtoras da cidade.

Enfim, temos trabalhado
com afinco e pretendemos dar
continuidade aos enfrentamentos
necessários para que consigamos
conquistar o respeito dos nossos
cidadãos e retomarmos uma fase
de prestação melhor de serviços
aos munícipes. Peço, por fim, de
forma humilde aos moradores da
nossa cidade, que continuem nos
auxiliando com críticas, sugestões
e, em especial, apontando os res-
ponsáveis por atos ilícitos contra
a nossa autarquia, uma verda-
deira afronta ao honrado e tra-
balhador povo de Piracicaba.

———
Maurício Marques de
Oliveira é presidente
do Semae

O tema tão atual e
controverso resultou
também num artigo do
Dr. Eudes Quintino,
caro mestre dos tem-
pos de minha vida
acadêmica na Fadir.
Discorre ele, sobre o
reconhecimento foto-
gráfico e sintetiza:
“Procedimento deve

ser observado com o máximo ri-
gor e pode ser imprestável se a
regra não é obedecida”.

E para fechar com chave de
ouro o tema, o doutor Evandro
Pelarin nos desafia em seu arti-
go, A relatividade da certeza, da
relatividade da certeza e cita Fer-
nando Pessoa, um dos meus po-
etas preferidos: “Deve-se tomar
cuidado com a certeza. O homem
mentalmente são não está certo
de nada, isto é, vive numa in-
certeza mental constante “.

E é esse o perigo que está por
trás da fotografia. A certeza: se
pobre ou negro?, se pobre e negro?

Evidentemente, que há os que
delinquem, mas se tivermos um
olhar mais atento, vamos perce-
ber que aqui também somos racis-
tas, preconceituosos e desta for-
ma, poderemos perder a oportu-
nidade de salvarmos alguém como
nos conta o autor, que conclui:
que fica a certeza de que temos que
duvidar da própria certeza.

Por trás das fotografias.
Sejam elas, quais forem!

———
Merli Diniz, professora,
advogada, especialista
em Direito do Consumi-
dor, poeta e cronista

Merli Diniz

Assisti a um filme
chamado “Luta
 por Justiça”, em

que Bryan Stevenson
(Michael B. Jordan) é
um advogado negro,
recém-formado em
Harvard que abre mão
de uma carreira lucra-
tiva em escritórios renomados da
costa leste americana para se mu-
dar para o Alabama e se dedicar
a prisioneiros condenados à mor-
te que jamais receberam assis-
tência legal justa. O referido fil-
me trata também do preconcei-
to estrutural contra os negros
nos EEUU, eleitos aleatoriamen-
te para serem responsabilizados
por crimes que não cometeram
e condenados por “testemu-
nhas” escolhidas a dedo, para
afirmarem o que a polícia de lá
impunha, a fim de responsabi-
lizá-los e mandá-los à cadeira
elétrica. Lá, ao contrário daqui,
nem reconhecimento fotográfi-
co era necessário, a não ser o
fato de ser negro. O filme é ba-
seado em uma história real e
deixou-me com os nevos à flor
da pele ante as cruéis violações
aos direitos do cidadão, com
base em testemunhos falsos.
Perdi o sono e fui reler Guima-
rães Rosa, quando só quase o
dia raiar, dormi um pouco.

O filme ainda martelava
em minha cabeça e numa incrí-
vel coincidência, deparei-me
com o Editorial do Diário da
Região, com o título Por trás da
fotografia, em que “dá voz a qua-
tro casos de rio-pretenses que lu-
tam pela sua inocência e que fo-
ram detidos sem pelo menos te-
rem o direito ao benefício da dú-
vida” e não coincidentemente, o
fato de serem negros e pobres.

Fica a certezaFica a certezaFica a certezaFica a certezaFica a certeza
de que temosde que temosde que temosde que temosde que temos
que duvidar daque duvidar daque duvidar daque duvidar daque duvidar da
própria certezaprópria certezaprópria certezaprópria certezaprópria certeza

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555

Por trás da fotografia
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Vereador visita Campestre e pede
melhorias na estrada Jacob Canale
A estrada Jacob Canale liga os bairros Campestre e Pau Queimado, e dá
acesso à rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147) e à Estrada do Anhembi

O vereador Fabricio Polezi
(Patriota), na tarde desta segun-
da-feira (17), a pedido de mora-
dores, vistoriou a estrada muni-
cipal Jocob Canale, na região do
Campestre, e encaminhou à pre-
feitura solicitação para que ela seja
totalmente asfaltada e iluminada.

Considerada uma impor-
tante via de escoamento do
trânsito da avenida Laranjal
Paulista, a estrada Jacob Cana-
le liga os bairros Campestre e Pau
Queimado, e dá acesso à rodovia
Deputado Laércio Corte (SP-
147) e à Estrada do Anhembi.

Polezi, por meio do ofício 216,
protocolado na prefeitura, solicita

Assessoria Parlamentar

Polezi solicitou à Prefeitura asfaltamento e iluminação na estrada
Jacob Canale, que liga os bairros Campestre e Pau Queimado

urgência tanto no asfaltamento
quanto na iluminação de toda a
extensão da estrada municipal,
uma demanda antiga de morado-
res e motoristas que, segundo o
parlamentar, há anos reclamam
de obras inacabadas no local.

“Tenho a convicção de que os
pedidos da população irão pro-
porcionar maior segurança no
trânsito, melhor qualidade de
vida e bem-estar aos moradores
do bairro. Aproveito para me co-
locar à disposição do Executivo e
ajudar no que for possível com
todos os esforços necessários do
Legislativo para atender tais de-
mandas”, destacou o vereador.

SSSSSMADSMADSMADSMADSMADS

Estação Idoso, Centro Pop e Cras
têm atendimento remanejado

A Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (Smads) informa que o
atendimento presencial no Cen-
tro Pop (Centro de Referência
Especializado para População
em Situação de Rua), Cras (Cen-
tro de Referência de Assistên-
cia Social) Mário Dedini e Esta-
ção Idoso passará por mudan-
ças neste momento, após funci-
onários dos equipamentos tes-
tarem positivo para Covid-19.

No Centro Pop, as ativida-
des ficam suspensas, mas os
usuários poderão buscar aten-
dimento no Núcleo de Atendi-
mento Jardim Califórnia.

No Cras Mário Dedini, os
usuários com agendamentos
prévios serão atendidos via te-
lefones 3413-8031 / 3421-8077
ou 99753-3016 (WhatsApp).

Já na Estação Idoso, as
atividades ficam suspensas,
porém, os idosos poderão en-
trar em contato via telefones
3422-2919 ou 98145-0672,
caso necessitem de informa-
ções e outros atendimentos.

O retorno dos atendimen-
tos presenciais nas unidades
da Estação Idoso, Cras Mário
Dedini e Centro Pop será reto-
mado prontamente após a re-
cuperação dos funcionários.

ANIVERSÁRIO DO EFRAIM

"E o menino cresceu em graça e sabedoria  diante de Deus e da
sociedade."
Parabéns  príncipe  lindo. Você é e sempre  será querido e ama-
do pelo  Senhor  e por todos que te cercam e te conhecem.
Amigo, companheirinho, sempre distribuindo amor e amizade.
Desejo, neste dia,  que haja chuva, muitas chuvas de bênçãos
sobre sua vida e seu futuro  que está  guardado  sob a potente
mão do Altíssimo .
Beijão da vovó Débora Tavares e do vovô Francisco Balbino.

EFRAIM CALEBE, 06 ANOS - 18/01/2022EFRAIM CALEBE, 06 ANOS - 18/01/2022EFRAIM CALEBE, 06 ANOS - 18/01/2022EFRAIM CALEBE, 06 ANOS - 18/01/2022EFRAIM CALEBE, 06 ANOS - 18/01/2022

PRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRA

SEM SOLUÇÃOSEM SOLUÇÃOSEM SOLUÇÃOSEM SOLUÇÃOSEM SOLUÇÃO
Quando a chuva é forte ou

persistente em Piracicaba, ime-
diatamente surge a preocupação
devido aos vários pontos de ala-
gamentos. A única vantagem é
que todos conhecem os locais pro-
blemáticos e evitam.  O ruim é não
existir nenhuma expectativa e nem
mesmo esperança de resolução.
Por serem obras custosas, os go-
vernantes preferem ignorá-las.

CRÍTICAS EXAGERADASCRÍTICAS EXAGERADASCRÍTICAS EXAGERADASCRÍTICAS EXAGERADASCRÍTICAS EXAGERADAS
O prefeito Luciano Almeida

teve que enfrentar comentários
maldosos e irônicos. Por que o
prefeito não pode tirar férias? A
indicação para um chá, motivo
para ironia, a propósito, um fato
normal, diariamente apresentado
por profissionais da saúde, e cor-
riqueiro dentro de uma casa, re-
ceita de nossos pais e avós. Nada
de errado, a não ser oportunis-
mo. A crítica para ter valor pre-
cisa ser construtiva e coerente.

UMA SEMANAUMA SEMANAUMA SEMANAUMA SEMANAUMA SEMANA
Faltam, sete dias para a es-

treia do XV no Campeonato Pau-
lista 2022.  Para variar, a expec-
tativa de sempre: elenco desco-
nhecido (como acontece no iní-
cio de toda disputa), havendo ne-
cessidade de se dar tempo ao
tempo. Acreditar e apoiar, é a re-
ceita já conhecida e indicada.

POSTURA COBRADAPOSTURA COBRADAPOSTURA COBRADAPOSTURA COBRADAPOSTURA COBRADA
Com a cidade enfrentando

problemas e o governo municipal
cada vez mais visado, a Câmara
Municipal de Piracicaba é desa-
fiada a provar que realmente co-
nhece a sua função. Para muitos,
momento de realmente fiscalizar
(além de legislar) deixando de
lado preocupações com as home-
nagens que fazem do salão nobre
do legislativo um salão de festa.

JOIO&TRIGOJOIO&TRIGOJOIO&TRIGOJOIO&TRIGOJOIO&TRIGO
Piracicaba foi incluída no

Programa Nacional de Escola Cí-
vico-Militar, que é oferecida
pelo governo federal. É preciso
primeiro que o tema seja trata-
do e trabalhado por educadores
e, sem risco de interferência po-
lítica. A única coisa que interes-
sa é saber se a mesma vai ou
não contribuir para com o ensi-
no de crianças e jovens. O resto
é politicagem ou hipocrisia.

BURABURABURABURABURACO E MACO E MACO E MACO E MACO E MATTTTTOOOOO
Sobra em Piracicaba buraco

nas vias públicas e mato, inclusi-
ve nas calçadas. Privilégio não é
dos bairros, ou seja, você encon-
tra por toda a cidade. O mato
oferece uma imagem de aban-
dono e o buraco, perigo eminen-
te. É costume jogar a culpa na
temporada de chuva, mas lim-
peza e piso em ordem, indepen-
de de circunstâncias. O mato,
principalmente na área central,
emporcalha a cidade e o buraco

Situação da saúde pública em Piracicaba preocupa. As críticas
aumentam, e os vereadores estão começando a se sentir incomoda-
dos e pressionados pela população que cobra providências. Ao lado
de dois colegas do legislativo, outro vereador desabafou: “O pior é
a falta de diálogo entre o prefeito e vereadores, o que tira as chan-
ces pela busca conjunta de uma solução”. Além de uma reação
popular, os vereadores temem possível revolta dos funcionários da
saúde. “Se isso acontecer, não sei o que pode acontecer. Aliás,
pode acontecer de tudo”, finalizou o parlamentar. Já na Prefeitura,
11.o andar, mais precisamente no gabinete do prefeito, é possível
observar estar tudo tranquilo, clima de perfeita normalidade.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

O piracicabano Rober-
to Cabrini, com justiça
considerado um dos
melhores, senão o me-
lhor repórter do jorna-
lismo nacional, conti-
nua fazendo sucesso
com matérias impor-
tantes e empolgantes
na televisão brasileira.
As reportagens de Ca-
brini mostram talento,
independência e cora-
gem. Sem receio de
perguntar, ele vai até o
limite colocando o (a)
entrevistado (a) no “pa-
redão”, numa busca im-
placável pela verdade,

garantindo pontos importantes para a audiência da TV Record  (Domin-
go Espetacular). Seus trabalhos prendem a atenção do telespectador
que normalmente vê muitos assuntos ou acontecimentos mal explora-
dos pela mídia.  E, exatamente ajudar quem vê televisão a entender, é
a preocupação do ótimo profissional piracicabano Roberto Cabrini.

Na semana passada, última quarta-feira (12), relatamos episódio
envolvendo Pepe, e  o lateral palmeirense e quinzista Dema. Hoje
(19), mais um pouco do ponta do Santos com gente de Piracicaba.
Antes de se apresentar para testes na Vila Belmiro, isso em 4 de maio
de 195l, Pepe jogava no São Vicente Atlético Clube e tinha como
companheiros no ataque, o menino Meni que depois se consagrou
como Del Vechio, e Pecente, que deixando o granado foi para a
quadra e se tornou campeão do mundo. É ele mesmo, o nosso querido
Pedro Vicente da Fonseca, da Seleção Brasileira, que se mudou para
Piracicaba, defendeu o campioníssimo basquete do XV, e escolheu a
Noiva da Colina para viver. Pepe e Pecente nasceram em São Vicente
e no esporte se tornaram ídolos vestindo a amarelinha brasileira.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

nas avenidas (principalmente) e
ruas preferenciais, expõe riscos.
É preciso encontrar uma forma
ou maneira de agir com rapidez.

E, A TE, A TE, A TE, A TE, A TARIFARIFARIFARIFARIFA?A?A?A?A?
A Prefeitura Municipal de

Piracicaba deve ao Conespi, uma
resposta sobre o aumento da tari-
fa do transporte coletivo. Sindi-
calistas exigem reavaliação do
valor, até mesmo, se possível,
anulação da decisão. A constata-
ção, a princípio, é por uma res-
posta negativa por parte do Po-
der Executivo. Nada vai mudar.

NOSSO BISPONOSSO BISPONOSSO BISPONOSSO BISPONOSSO BISPO
Para Roberto Morais, o bis-

po Dom Devair Araújo da Fonse-
ca, tem tudo para marcar de for-
ma positiva sua missão em Pira-
cicaba. O deputado diz ver e sen-
tir muita disposição e preocupa-
ção por parte de Dom Devair no
sentido de fazer o melhor. Rober-
to Morais é um católico pratican-
te e sempre acompanhou de per-
to os compromissos dos bispos em
Piracicaba e Região. Muito pró-
ximo do saudoso Dom Eduardo
Koiak, um amigo e admirador do
deputado estadual, o político  re-
cebia conselhos e pedidos. Um
insistente:  queria que jamais de-
sistisse de ser Prefeito de Pira-
cicaba. A propósito, Dom Deva-
ir, nascido em Franca, que com-
pletou um (1) ano na Diocese
de Piracicaba (celebrou com a
Santa Missa na Catedral de San-
to Antonio), estará fazendo ani-
versário dia 1 de fevereiro. O jo-
vem bispo completará 54 anos.

TRIO MUDATRIO MUDATRIO MUDATRIO MUDATRIO MUDA
Pulinho (da dupla sertaneja

Cezar&Paulinho) e Valéria dei-
xam o Murilo Urbano (rádio Edu-
cadora AM 1060),  para formar
um novo trio na Difusora FM
(102.3) a partir de 7 de feverei-
ro. Com o Leandro Hercoton vão
apresentar “Chique no Úrtimo”.
Abraço a todos, inclusive ao meu
eterno e competente gerente Luiz
Gonzaga Hercoton. Mais abraço:
ontem (18), foi aniversário do Ce-
zar, responsável por muitos boni-
tos e grandes sucessos ao lado
do Paulinho. Felicidades a to-
dos que, através do rádio, pra-
ticam a magia da comunicação.

DESFDESFDESFDESFDESFALQUESALQUESALQUESALQUESALQUES
PREOCUPPREOCUPPREOCUPPREOCUPPREOCUPANTESANTESANTESANTESANTES
São muitas as empresas que

sentem as consequências da Co-
vid-19 (Ômicron). Altamente
transmissível, ela tem provocado
significativas baixas no setor pri-
vado e público. Sofre todo segui-
mento comercial e industrial.
Correios é apenas mais uma ins-
tituição que se vê com serviços
prejudicados. Entrega de corres-
pondências é a grande preocu-
pação, notadamente os boletos
bancários. Portanto, olho nos
seus compromissos. Ou contas.

A Tribuna Piracicabana
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Palestra aborda reflexos da
pandemia na saúde mental
“Muitas pessoas tiveram sua saúde mental abalada pela situação extrema trazida pela
pandemia. Sentimentos como medo, ansiedade, insegurança, solidão”, afirma psicóloga

O fim da pandemia do novo
coronavírus ainda não pode ser
anunciado, mas os reflexos dessa
situação sobre a saúde mental de
grande parte da população é uma
realidade incontestável. É sobre
Saúde Mental Pós-pandemia e Seus
Reflexos na Capacidade Laboral
que a psicóloga Cristiane Zulini
vai falar, em palestra promovi-
da pelo Simespi. O evento é alu-
sivo ao Janeiro Branco, de consci-
entização sobre a saúde mental.

Voltada a gestores, empre-
sários, profissionais de RH e de-
mais interessados, a palestra,
que acontece no próximo dia 28,
das 8h30 às 10h30, no auditó-
rio da sede da entidade (rua Al-
mirante Barroso, 150 – Bairro
dos Alemães), trará abordagens
sobre A Importância da Aten-
ção e do Cuidado Durante e
Pós-pandemia; O Agravamento
de Sintomas Relacionados à
Saúde Mental; Lutos da Pande-
mia e Seus Reflexos na Capaci-

Palestra com a psicóloga Cristiane Zulini será no dia 28

Divulgação

dade Laboral; e Dicas para Cui-
dar da sua Saúde Mental.

“Muitas pessoas tiveram sua
saúde mental abalada pela situa-
ção extrema trazida pela pande-
mia. Sentimentos como medo, an-
siedade, insegurança, solidão, an-
gústia foram muito constantes no
dia a dia das pessoas. Isso sem
contar o luto decorrente das per-
das de amigos e parentes” explica
a psicóloga Cristiane, destacan-
do que é muito importante que as
empresas desenvolvam a capaci-
dade de acolher e ajudar esses co-
laboradores que voltaram ao tra-
balho presencial emocionalmen-
te abalados, em sua maioria.

Cristiane Zulini é formada em
psicologia pela Unimep (Universi-
dade Metodista de Piracicaba), es-
pecialista em cinesiologia psicoló-
gica pelo Sedes Sapientie;  com cur-
so de extensão sobre comportamen-
to suicida pela Unicamp (Universi-
dade Estadual de Campinas);tem
formação básica de intervenção em

situações traumáticas e luto; atua
nas áreas clínica e organizacional.

As inscrições para a palestra,
que vão até dia 26 de janeiro pelo e-

mail simespi@simespi.com.br , são
gratuitas, mas os inscritos podem
colaborar com a doação de um
quilo de alimento não-perecível.

Fechado desde o início da pan-
demia de covid-19, o programa traz
uma novidade: estão abertas as
inscrições à toda comunidade que
visa aprender ou aprimorar seu
relacionamento com cavalos.

O Projeto Equoterapia da Es-
cola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz(Esalq/USP) retorna no
próximo dia 20 de janeiro, os aten-
dimentos gratuitos, suspensos des-
de 2020 por conta da pandemia.

Idealizada, em 2001, pelo
professor Cláudio Maluf Had-
dad, do Departamento de Zootec-
nia da Esalq/USP, a iniciativa ofe-
rece tratamento terapêutico e
educacional complementar utili-
zando o cavalo como instrumen-
to de reabilitação de pessoas com
deficiência física ou mental.

Sila Carneiro da Silva, do De-
partamento de Zootecnia, e um dos
administradores do projeto, desta-
cou a importância da retomada das
atividades. “A expectativa para a re-
tomada das atividades é bastante
positiva. Durante a pandemia, im-
possibilitados de realizar atividades
presenciais, buscamos estabelecer
parcerias com empresas de ração,
produção de alimentos e sal mine-
ral, para ajudar na alimentação dos
cavalos. A grande novidade desse
retorno é a realização de atividades
pagas, como equitação lúdica, Ha-

PPPPPROJETOROJETOROJETOROJETOROJETO

Equoterapia retoma atividades a partir desta quinta-feira, 20

ppy Horse Day (Um dia com cava-
los) e equoterapia solidária”.

Atualmente, a equoterapia re-
cebe 12 praticantes, com idade a
partir de 3 anos, realizando ativi-
dades com fim educacional, espor-
tivo e recreativo, ministradas em
aulas individuais e coletivas, que
proporcionam inúmeros benefíci-
os aos participantes. As práticas
acontecem ao ar livre, nas depen-
dências do Setor de Equinocultu-
ra da Esalq em Piracicaba (SP),
sendo conduzidas por uma equi-
pe multidisciplinar. Durante as

atividades, são desenvolvidas
habilidades físicas, emocionais e
sociais entre os participantes.

Em duas décadas, foram mais
de 30 mil atendimentos realizados
no campus e muitas vidas trans-
formadas. O projeto é voltado a
pessoas com deficiência, principal-
mente crianças, e busca, dentro de
uma abordagem multidisciplinar
nas áreas de saúde, educação e
equitação, o desenvolvimento biop-
sicossocial das pessoas assistidas.

Sob gestão administrativa dos
professores, Sila Carneiro da Silva

e Gerson Barreto Mourão, ambos
do Departamento de Zootecnia da
Esalq/USP, e gestão técnica da
professora Roberta Ariboni Bran-
di (Zootecnia da FZEA/USP), a
iniciativa é mantida com apoio da
Fundação de Estudos Agrários
Luiz de Queiroz (Fealq) e conta
também com auxílio de voluntá-
rios, estudantes de graduação de
diferentes cursos, além de empre-
sas que patrocinam a ação.

Os agendamentos para as
atividades devem ser feitos pelo
site fealq.org.br/equoterapia.

Iniciativa oferece tratamento terapêutico e educacional complementar
utilizando o cavalo como instrumento de reabilitação

Divulgação

do o número de órgãos judiciári-
os destinados a julgá-los, sempre
a velocidade processual é insufici-
ente. Acumulam-se numa luta
surda para serem julgados - uns
antes dos demais, obviamente.

Ante o drama de tornar a Jus-
tiça brasileira mais célere e efetiva,
o atual Código de Processo Civil -
de 2016, que substituiu o de 1973 -
criou, com a melhor das intenções,
um critério denominado "ordem
cronológica" para prolação de sen-
tenças e acórdãos. Pensou-se que,
chegados os processos, os juízes e
tribunais encarregados dos julga-
mentos, observando a anteriorida-
de e posterioridade, e assim emi-
tindo suas sentenças e acórdãos,
estariam respeitando a impessoali-
dade e a igualdade - nenhum pro-
cesso saltaria sobre o outro, evitan-
do-se apadrinhamentos. Entretan-
to, simplesmente esqueceu-se de
que cada processo fala de uma ocor-
rência singular e diversa, é dizer,
cuida de assuntos desiguais. To-
dos são urgentes. E cada conjun-
tura reclamando julgamento mais
ou menos imediato. Ao criar um
critério único, os legisladores de
2016 se esqueceram de que a igual-
dade é o tratamento de situações
desiguais na medida de sua desi-
gualdade. E não se pode dizer, por
exemplo, que o julgamento de um

Amadeu Garrido de Paula

Ocorrido um fato da vida que
tem consequências jurídi-
cas e que gera conflito de

interesses entre duas ou mais
partes, a contenda deva ser re-
solvida pelo Estado Democráti-
co de Direito. Mas especificamen-
te, pelo que se denomina Esta-
do-Juiz, o Poder Judiciário. E
ainda estamos longe de conquis-
tar a necessária sabedoria no ato
de ver os processos julgados.

Falamos especialmente dos
processos que se destinam a re-
solver os conflitos de direito civil.
Numa palavra, o autor da deman-
da a propõe, segundo as normas
adequadas, para transformar o
fato em direito. Diz, primeira-
mente, o Judiciário, que esse fato
tem uma conotação jurídica; se
procedente a ação, por exemplo,
o vencedor tem o direito de exigir
do vencido que cumpra uma con-
denação, ou observe uma decla-
ração de sua existência ou ine-
xistência; ou ainda se comporte
de acordo com um "status quo"
construído por uma sentença.
Agora, o direito deve vir a ser
fato, neste mundo circular.

Neste Brasil de população
imensa, é imenso o número de pro-
cessos. E, por mais que seja eleva-
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A ordem – ou a desordem – cronológica
dos processos judiciais

usucapião, em que a parte alega que
está há vinte anos na posse man-
sa e pacífica de um imóvel, e quer
a declaração de domínio (proprie-
dade), seja mais urgente, somente
pelo critério de tempo, do que uma
demanda originária de um recente
contrato descumprido, ou do paga-
mento de uma nota promissória.

A situação se torna ainda
pior quando os Juízos (órgãos ju-
diciários) ampliam, por indevida
analogia, o critério da cronologia
aos atos dos servidores, para
além de sentenças e acórdãos.
Uma carimbagem no sentido de
que um processo foi encerrado
segue na frente da expedição de
uma carta de citação. A iniquida-
de veio prevalecer no terreno do
andamento dos processos. O dece-
nário processo do leitor, que não é
considerado "preferencial", ficará
atrás de outro, iniciado ontem.

Um estudo sociológico da bu-
rocracia - a começar de Max We-

ber - faria muito bem a nossos ilus-
tres jurisconsultos que se debru-
çam sobre a trama dramática dos
acontecimentos jurisdicionais. E a
juízes e servidores. Aprendam
equidade, tão vinculada à Justi-
ça, cansou-se de dizer Aristóteles,
e modernamente John Rawls ("A
Justiça como Equidade"). Vejam
as capas e os conteúdos dos pro-
cessos antes de movimentá-los.
Ouçam com atenção os advoga-
dos que clamam por justiça.

———
Amadeu Garrido de Pau-
la é poeta e ensaista lite-
rário, é advogado, atuan-
do há mais de 40 anos em
defesa de causas relaci-
onadas à Justiça do Tra-
balho e ao Direito Cons-
titucional, Empresarial e
Sindical. Fundador do
Escritório Garrido de
Paula Advocacia e autor
dos livros: "Universo In-
visível" e "Poesia & Pro-
sa sob a Tempestade" e
do blog: Ambos à venda
na Livraria Cultura e
também um dos ganha-
dores do "Concurso Na-
cional de Novos Poetas
de 2020" e do "Concurso
Sarau Brasil 2020", am-
bos da editora Vivara.

A Associação dos Funcionári-
os Públicos do Estado de São
(AFPESP) realizou na última quar-
ta-feira (12), em sua Sede Social,
em São Paulo, a cerimônia de pos-
se dos novos membros da Direto-
ria Executiva para o triênio 2022/
2024, Conselho Fiscal, para o mes-
mo período, e Conselho Delibera-
tivo, para os seis anos compreen-
didos de 2022 a 2027. Na opor-
tunidade, também foi declarada
a vitaliciedade dos conselheiros
que alcançaram essa condição.

O novo presidente é Artur
Marques da Silva Filho, desembar-
gador aposentado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo,
doutor em direito pela USP, livre-
docente pela Unesp e professor da
PUC-Campinas. É membro da Co-
missão de Constituição e Justiça do
Conselho Deliberativo da AFPESP.
Os demais membros da Diretoria
Executiva são os seguintes: 1º vice-
presidente - Antonio Luiz Pires
Neto, também desembargador apo-
sentado; 2ª vice-presidente - Rosy
Maria de Oliveira, assessora técni-
ca procuradora do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo;
diretora econômico-financeira -
Lizabete Machado Ballesteros, as-
sessora técnica de Gabinete/Chefe
de Gabinete aposentada; 1º tesou-
reiro - Adherbal Silva Pompeo,
agente fiscal de rendas aposenta-
do; e 2ª tesoureira - Rosely Duarte
Corrêa, que trabalha no Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo.

Artur Marques da Silva Fi-
lho, presidente empossado da en-
tidade, ressaltou que a nova equi-
pe assume com um olhar visio-
nário, que conduzirá a associa-
ção com determinação e trabalho
eficiente, de acordo com os prin-
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AFPESP empossa nova diretoria

Da esquerda para a direita: Rosy Maria de Oliveira (2ª vice-
presidente), Antonio Luiz Pires Neto (1º vice-presidente), Artur
Marques da Silva Filho (presidente da AFPESP), Lizabete Machado
Ballesteros (diretora econômico-financeira), Adherbal Silva
Pompeo (1º tesoureiro) e Rosely Duarte Corrêa (2ª tesoureira)
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cípios daqueles pioneiros que a
formaram. “A AFPESP caminha
rumo ao seu centenário. É uma
honra assumir a direção da enti-
dade e tenho plena convicção de
que a equipe que assume junto a
mim é formada por pessoas expe-
rientes, leais e dispostas a levar
adiante os ideais da entidade.”

Os integrantes do novo
Conselho Fiscal são Antonio de
Jesus da Silva, Dalmar Cassa-
pula, Glória Della Monica Tre-
visan, Luiz Sérgio Schiachero e
William Marinho de Faria.

O Conselho Deliberativo, com-
posto por 26 membros, tem a se-
guinte composição: Álvaro Rodri-
gues Bueno Fernandes; Ana Ma-
ria Villela Alvarez Martinez; Ana
Paula Carlos Simões Guerra; Apa-
recida de Fátima Bosco Benevenu-
to; Carlos Alberto Sato; Carmen
Silvia Pedroni Benatti; Claudia
Cristiane da Costa Carlos; Concei-
ção Maria de Oliveira Padilha; Es-
ter Mirian Belo Rodrigues; Fernan-
da do Amaral Zaitune; Helena
Niskier; Isabel Aparecida Duarte;
Isabel Cristina de Oliveira Rosso;
Leda Regina Machado de Lima;
Luciana Corrêa; Marcelo Hideo
Nakahara; Maria Auxiliadora
Murad; Maria Regina Freire Mar-
tins; Matheus Falconi Fialho; Mei-
re Eveli Tamen; Pedro lssamu
Tsuruda; Rita de Cassia Silva;
Rosangela Santana Shigemoto;
Ruy Galvão Costa; Silvana Togni-
ni; e Vera Lúcia Pinheiro Morgado.

Os associados que se torna-
ram conselheiros vitalícios são
Antonio Carlos de Castro Macha-
do, Antonio Luiz Pires Neto, Be-
nedito Vicente da Cunha, Cassio
Juvenal Faria, Luiz Reynaldo Te-
lles e Romeu Benatti Júnior.
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HFC Saúde recebe o
Selo “Empresa Limpa”

Divulgação

O HFC Saúde sabe da impor-
tância ética de ser um hospital que
preza pela transparência na saúde,
por isso trabalha na missão de pro-
mover assistência à saúde de ex-
celência com responsabilidade
social, humana e ambiental.

Por trabalhar pela integrida-
de, o HFC Saúde recebeu o Selo
“Empresa Limpa” do Instituto
Ethos de Empresas e Responsa-
bilidade Social, que é uma orga-
nização que tem como objetivo
encontrar empresas parceiras na
construção de uma sociedade jus-
ta e sustentável. “O Selo é a con-
firmação que estamos desempe-
nhando o nosso papel com trans-
parência e honestidade. O HFC
Saúde se destacou nas ações de
combate à corrupção com a cria-
ção e a implantação do Compli-
ance, que tem como objetivo criar

um ambiente de trabalho mais
íntegro e ético”, disse o presiden-
te do HFC Saúde, José Coral.

Esse selo é um reconheci-
mento de ações e experiências
bem sucedidas de entidades que
trabalham pelo Pacto empresari-
al, pela Integridade e contra a cor-
rupção, e assim, promovem um
ambiente ético e sem corrupção.

O HFC Saúde passa a ser
um signatário do pacto. “Com
esse selo assumimos o compro-
misso de divulgar a legislação
brasileira anticorrupção para os
colaboradores e parceiros, com
o objetivo que ela seja respeita-
da e cumprida. Continuaremos
zelando pela transparência nas
informações, e trabalhando
com ética e respeito”, disse a
superintendente do HFC Saú-
de, Lucimeire Ravelli Peixoto.

Lucimeire Ravelli Peixoto, superintendente do HFC Saúde



A6
A Tribuna Piracicabana

Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022

VVVVVEREADOREREADOREREADOREREADOREREADOR

Justiça rejeita pedido para
afastamento de “Fala Pira”
Magistrado justificou que a “decisão (de afastar o vereador) é prematura” e
que “há de se obter mais informações sobre os fatos narrados inicialmente”

O juiz Wander Pereira Ros-
sette Júnior, da 1a Vara da Fa-
zenda Pública, rejeitou, no últi-
mo dia 13, pedido de liminar para
afastamento do vereador Cássio
Luiz Barbosa (PL), o “Fala Pira”,
que está sendo investigado por
suspeita de realizar “rachadi-
nha” com salários de assessores
comissionados em seu gabinete.

No despacho, Rossette Jr. jus-
tificou que a “decisão (de afastar o
vereador) é prematura” e que “há
de se obter mais informações sobre
os fatos narrados inicialmente”. Ele
avalia ainda que apenas pelo que
se depreende dos autos, “não é
possível asseverar a existência de
elementos que autorizem a conces-
são da medida cautelar”, confor-
me foi pleiteada neste momento.

O juiz aponta que a presun-
ção deve ser em favor do man-
dato do parlamentar, já que
ainda é necessária a realização

Cassio Luiz Barbosa é conhecido pelo perfil “Fala Pira”

Fabrice Desmonts

de oitiva de testemunhas e bus-
ca por demais provas. Um pedi-
do de liminar para afastamento
do parlamentar já havia sido
negado, pelo juiz Rossette Jr.,
em outubro do ano passado.

Na ocasião, o juiz conside-
rou necessária a manifestação
de defesa e destacou o risco de
“dano inverno”, apontou, “so-
mente após a resposta será pos-
sível decidir sobre as questões
envolvendo afastamento”.

CASO – A denúncia do Mi-
nistério Público aponta indícios
de dois casos de rachadinha no
gabinete do parlamentar, em
que os assessores seriam obri-
gados a entregar, mensalmen-
te, parte do salário para custear
o funcionamento de um escri-
tório de atendimento à popula-
ção fora da Câmara Municipal.

Vereador mais votado na elei-
ção de 2020, com 3814 votos, Cás-

sio Luiz Barbosa se tornou conhe-
cido na cidade por manter um per-
fil em rede social denominado
“Fala Pira”, atualmente com cerca
de 22 mil seguidores. Caso seja
condenado, o parlamentar pode

perder o mandato e os direitos
políticos, além de pagar multa.

A defesa do vereador Cás-
sio Luiz Barbosa informou que
o parlamentar só irá se pro-
nunciar ao fim do processo.

A vereadora Ana Pavão (PL)
percorreu, na tarde desta segun-
da-feira (17), as estradas rurais
da região do bairro Campestre.
Ela conferiu o atendimento a in-
dicações que fez ao Executivo no
início do mandato para manu-
tenção das vias, já que recebe
muitas demandas da população
que transita por esses locais.

Foram vistoriadas as estradas
municipais Antônio Dias Rodri-
gues, Antonia Lídia de Almeida
Barros, final da Estrada Laranjal
Paulista e Anselmo Fornaziero.
Durante o percurso, a parlamen-
tar observou que algumas vias re-
ceberam cascalho e tiveram os bu-
racos fechados. “Colocaram casca-
lhos e não mais restos de constru-
ção, como tinham colocado das
outras vezes, o que furava os pneus
dos carros e era a principal recla-
mação dos moradores”, explicou.
Na ronda, a parlamentar obser-
vou que alguns pontos das estra-
das ainda apresentavam buracos
com água da chuva. Um trecho
do acesso à Estrada Municipal
Antonio José Guide via Piracica-
ba/Saltinho estava intransitável.

Ana Pavão concluiu que ain-
da há necessidade de intervenções
nas pontes rurais que ligam Piraci-
caba ao município de Saltinho. A
dona de casa Ariane Souza é mora-
dora do local e contou que o pro-
blema da manutenção das pontes
é antigo. “Os caminhões pesados
passam carregados de tijolos e a
ponte não aguenta”, explicou.
“Quando a ponte afunda e tem
muitos buracos, a gente tira o cal-
çado e tem que pular o córrego”.
Ela contou que passam pelo local
muitas crianças e trabalhadores
a pé e de bicicleta em direção ao
trabalho. A moradora disse que
foi realizado um reforço na pon-
te, mas o madeiramento da par-
te de baixo não foi substituído.

A vereadora reforçou os pe-
didos feitos à Semob (Secretaria
de Obras) e à Sedema (Secreta-
ria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente), que já promoveram
alguns serviços e informaram
que esta semana dariam conti-
nuidade à manutenção das pon-
tes rurais, em parceria com a
Prefeitura de Saltinho. Segundo
a parlamentar, o município vizi-
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Vereadora faz vistoria em estradas rurais na região do Campestre
Guilherme Leite

Ana Pavão (PL) concluiu que ainda há necessidade de intervenções
nas pontes rurais que ligam Piracicaba ao município de Saltinho

nho já teria enviado materiais
para a realização dos serviços.

“O vereador Wagner Lopes
(Cidadania, de Saltinho) está nos
ajudando vendo as demandas de
Saltinho para que não haja aque-
le negócio de falar que Saltinho
fez ou não fez ou que está demo-
rando. Então ele tem esse traba-

lho com o prefeito e vice-prefeito
da cidade nos mantendo informa-
dos do que está sendo feito do lado
de lá”, contou a parlamentar.

Ela disse que vai refazer a vis-
toria nos próximos dias para ave-
riguar se o cronograma apresen-
tado pelo Executivo foi cumprido
e se os serviços foram executados.
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Piracicaba abre agendamento para vacinação de crianças

A pedido de moradores, o
vereador Anilton Rissato (Pa-
triota) esteve no residencial
Alto da Boa Vista, conferindo
a atual situação que está a área
de lazer do bairro. O local se
encontra em completo abando-
no, com mato alto alcançando
quase um metro e meio de al-
tura, abrigando diversos ani-
mais peçonhentos e comprome-
tendo o uso pelos moradores.

"Eu fico pensando se isso re-
almente é um campo de futebol
ou uma área ambiental de prote-

O agendamento para vacina-
ção contra Covid-19 de crianças de
cinco a 11 anos foi aberto ontem,
18, em Piracicaba. Nesta etapa, se-
rão vacinadas crianças nessa faixa
etária, com comorbidades ou com
deficiência permanente, indígenas
e quilombolas. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) libera as va-
gas por meio do VacinaPira. A apli-
cação das doses nesse grupo será
feita nas unidades por meio do
agendamento e começa hoje, 19.

Como marco para o início da
vacinação infantil contra Covid-
19 no município, a SMS vai reali-
zar ainda cerimônia no Centro de
Reabilitação Piracicaba (CRP),
amanhã, no período da manhã,
onde serão vacinadas crianças

acompanhadas pelo CRP e que
atendem aos critérios desta pri-
meira etapa da campanha. O even-
to será restrito para as crianças
que serão vacinadas, profissio-
nais da saúde e a imprensa.

De acordo com o PEI (Plano
Estadual de Imunização), nesta
primeira etapa da campanha de
vacinação contra Covid-19 em cri-
anças serão vacinadas aquelas com
cinco a 11 anos com comorbidades
ou com deficiência permanente e
crianças indígenas e quilombolas
também na mesma faixa etária.

A vacinação deste grupo será
feita com a vacina Pfizer adaptada
para doses pediátricas (frasco com
tampa laranja) e recomenda-se que
as crianças estejam acompanha-

das por um adulto responsável le-
gal ou apresentem termo de as-
sentimento (documento estará
disponível no VacinaPira, no local
do agendamento para esse grupo).

DOCUMENTOS – Para
que a criança seja vacinada, será
obrigatório apresentar CPF, docu-
mento de identificação com foto,
comprovante de residência (não ne-
cessariamente no nome da pessoa
que será vacinada) e documento
que comprove que tem comorbi-
dade ou deficiência permanente.

Para comprovar o estado de
saúde, é preciso apresentar com-
provante em versão original que
demonstre a comorbidade, como
laudos, declaração, prescrições
médicas ou relatórios médicos

com descritivo do CID (Classifi-
cação Internacional de Doenças)
da doença ou condição de saú-
de, assinado e carimbado, cons-
tando CRM do(a) médico(a).

Para comprovar a deficiência
permanente, é preciso apresentar
um dos documentos a seguir: lau-
do médico que indique a deficiên-
cia, cartão de gratuidade no trans-
porte coletivo que indique a defici-
ência, documentos comprobatóri-
os de atendimento em centros de
reabilitação ou unidades especi-
alizadas no atendimento de pes-
soas com deficiência, documento
oficial de identidade com a indi-
cação da deficiência ou qualquer
outro documento que indique se
tratar de pessoa com deficiência.
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Moradores do bairro querem melhorias em área de lazer
ção, aonde poderia ter até onça
ou alguns animais para ser pre-
servado nesse ambiente. Porque, a
gente olha e vê a situação de aban-
dono que está o campo de futebol
e toda área", ponderou o parla-
mentar ao constatar a situação do
local reclamado pela população.

Anilton Rissato reiterou aos
moradores que já encaminhou
ofício ao Executivo cobrando uma
solução urgente, para que a área
seja capinada, limpa e que a co-
munidade possa utilizar o local
com dignidade e qualidade.

Divulgação

Acolhendo às reivindicações, Rissato encaminhou ofício ao Executivo

A concessionária Mirante e
o Município colhem resultados de
um bem sucedido projeto basea-
do nos princípios da sustentabi-
lidade e da economia circular.
Trata-se de uma iniciativa que
utiliza composto orgânico, prove-
niente do lodo das estações de
tratamento de Esgoto, no cultivo
de mudas do Viveiro Municipal.

Cerca de 9 toneladas (12 m/
3) deste sustentável composto
agrícola - gerado a partir da mis-
tura do lodo das ETE’s com ou-
tros resíduos orgânicos - foram
doadas ao Viveiro Municipal. Des-
de então, o rico composto orgâni-
co já está sendo utilizado no culti-
vo de mudas para plantio em cal-
çadas e de mudas para restaura-
ção florestal, segundo Clementina
Rossin, agrônoma responsável pelo
Viveiro Municipal, que é mantido
pela Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sedema).

“Com ele (composto agrícola)
já foram produzidas 300 mudas
de calçada de araçá-vermelho,
grumixama, manduirana e cere-
ja-do-Rio-Grande”, conta Clemen-
tina, referindo-se a algumas das
espécies que contribuem com a
arborização urbana da cidade.

De acordo com a coordenado-
ra de Operações e Serviços da Mi-
rante, Laís Fonseca Gomes, o pro-
jeto traz uma série de benefícios
ambientais, operacionais e sociais.
“A transformação do subproduto
das ETE’s em composto agrícola
gera vários benefícios diretos. En-
tre eles estão a reciclagem do
lodo, a redução de um terço do
volume de lodo que é encaminha-
do para a disposição final em ater-
ros sanitários e a diminuição da
utilização de fertilizantes minerais
na agricultura”, afirma Laís.

Iniciado em agosto de 2020, o
projeto de produção de composto
agrícola proveniente do lodo das

ETE’s foi viabilizado por meio de
uma parceria entre a concessio-
nária Mirante com a Esalq (Esco-
la Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz) e a APTA (Agência
Paulista de Tecnologia dos Agro-
negócios). Os resultados oficiais
desse projeto socioambiental ain-
da estão sendo mensurados.

COMPOSTO ORGÂNICO
- Aproximadamente 1.200 tonela-
das de lodo proveniente das
ETE’s foram misturadas a 1.800
toneladas de material orgânico es-
truturante (resíduos de podas, fo-
lhas e gramas resultantes dos ser-
viços municipais). Em seguida, essa
mistura de 3 mil toneladas iniciou
um processo de compostagem.

Na etapa de compostagem,
todo esse volume reduz aproxima-
damente 40%, observa Laís. “E os
microorganismos que estão ali en-
tram em plena atividade, elevando
bastante a temperatura neste meio
e, consequentemente, eliminando
parasitas e patógenos praticamen-
te em nível de esterilização”, expli-
ca.  “Ou seja, durante o processo
ocorre uma reação exotérmica que
além de reduzir patógenos e parasi-
tas também reduz o total de tonela-
das da mistura. E no final do pro-
cesso os nutrientes que estão ali po-
dem retornar para a agricultura em
forma de fertilizante”, acrescenta.

Outra parte das 1.800 tone-
ladas de composto agrícola pro-
duzido foi destinada a produto-
res rurais, especialmente planta-
dores de cana-de-açúcar da re-
gião. “Na agricultura a gente
consegue reduzir a dependência
de fertilizantes minerais com o
uso desse composto”, observa a
coordenadora de Operações e Ser-
viços da concessionária Mirante.

A cada mês, as 24 ETE’s que
operam em Piracicaba tratam cerca
de 3 milhões de metros cúbicos de
esgoto, gerando aproximadamente
1.200 toneladas de lodo no período.

CCCCCONCESSIONÁRIAONCESSIONÁRIAONCESSIONÁRIAONCESSIONÁRIAONCESSIONÁRIA

Mirante contribui com
arborização urbana

Cultivo de mudas acontecem no Viveiro Municipal

Divulgação

As pugilistas Fernanda Dalce-
no, na categoria até 57kg, e
Juliana de Morais, até 64kg,
disputam hoje, a partir das
19h, as finais do torneio “For-
ja de Campeões 2022”, torneio
que está sendo realizado des-
de o último dia 3 no Clube Pi-
nheiros, em São Paulo. Elas
representam a Associação de
Boxe “Julio Pedroso”, que par-
ticipou do evento, no masculi-

no, com os atletas Pedro Hen-
rique Araújo, até 60kg, e Thia-
go Dantas, até 56kg. Além dos
atletas de competição, a asso-
ciação também desenvolve o
projeto “Inclusão Social Atra-
vés do Boxe”, que atende gra-
tuitamente crianças e adoles-
centes de 8 a 17 anos. Os
treinos acontecem na Acade-
mia Top Boxe (rua Joaquim
André, 1432, bairro Paulista).

FORJA DE CAMPEÕES

Divulgação
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Afastamento de profissionais
é tema de 2ª reunião de GT
De acordo com representantes dos hospitais do município, mais de 390
profissionais estavam afastados devido a sintomas gripais até o fim de semana

O aumento do número de pro-
fissionais da saúde afastados de-
vido à Covid-19 e gripe no municí-
pio foi um dos temas abordados
na 2ª reunião do Grupo de Traba-
lho neste ano, realizada segunda
(17). Com o aumento de casos des-
sas doenças, o prefeito Luciano Al-
meida retomou na semana passada
os encontros com representantes
dos hospitais do município que aten-
dem o setor público e o privado.

De acordo com dados compar-
tilhados na reunião de ontem, 397
profissionais de saúde estavam
afastados devido à Covid-19 ou
gripe no município. Segundo repre-
sentantes dos hospitais, eram 109

profissionais da Santa Casa, 56
do Hospital dos Fornecedores de
Cana, 15 do Hospital Regional, 92
da Unimed e 125 nas unidades
de saúde da rede municipal, sen-
do 20 médicos das UPAs (Uni-
dades de Pronto Atendimento).

Os profissionais da saúde
atuam diretamente na linha de
frente contra a Covid-19 desde o
início da pandemia, em março de
2020. Com o surto de gripe e a
explosão de novos casos de Co-
vid-19, motivados devido às fes-
tividades de fim de ano e à vari-
ante Ômicron, que é mais trans-
missível, os hospitais e unidades
de saúde têm apresentado aumen-

to expressivo nos atendimentos de
pacientes com sintomas gripais,
colocando os profissionais da
saúde novamente mais expostos.

“Estamos vendo recordes de
novos casos diários de Covid-19
em Piracicaba, com média de mais
de 400 novos casos confirmados
todos os dias. E isso está afetan-
do diretamente o nosso sistema
de saúde, em especial os profissi-
onais que atuam nele. Precisamos
então redobrar todos os cuidados
que já conhecemos, como usar
máscara, manter o distancia-
mento e evitar aglomerações”, lem-
bra o prefeito Luciano Almeida.

ATENDIMENTOS – Para

atender a demanda de casos de sín-
dromes gripais, a Prefeitura am-
pliou o atendimento a esses paci-
entes e retomou o projeto RespirAr,
de acompanhamento dos casos
positivos de Covid-19 visando o
atendimento no tempo certo para
não agravamento do quadro clíni-
co. Desta forma, no período da tar-
de, das 13h às 16h, as equipes das
51 USFs (Unidades de Saúde da
Família) atendem exclusivamente
pacientes com sintomas gripais. Os
Crabs Vila Rezende e Vila Cristina
e a UBS Centro também realizam
esse tipo de atendimento de segun-
da a sexta, das 7h às 19h (Crabs) e
das 16h às 20h (UBS Centro).

O Código Tributário de Pira-
cicaba possibilita o incentivo fis-
cal para a realização de projetos
culturais ou relativos ao esporte
amador de competição no muni-
cípio. A proposta de regulamenta-
ção de tais incentivos foi apresen-
tada, na manhã desta terça-feira
(18), pela vereadora Silvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo A Cida-
de é Sua, ao secretário de Esportes,
Lazer e Atividades Motora (Se-
lam), Hermes Balbino, em reunião
realizada na sede da secretaria.

As condições para o incenti-
vo fiscal destinados à realização
de projetos culturais e esportivos
estão descritas entre os artigos
152 a 158 da lei complementar
224/2008, que dispõe sobre a
consolidação das leis que disci-
plinam o Sistema Tributário Mu-
nicipal. A pessoa física ou jurídi-
ca que promover tais eventos por
meio de doação, patrocínio ou in-
vestimento receberá os incentivos
fiscais na forma de certificados
expedidos pelo Poder Público.

Tais certificados serão admi-
tidos para pagamento de até 25%
do valor devido do IPTU (Impos-
to Sobre a Propriedade Territori-
al Urbana) com relação ao imó-
vel e tratando-se de clubes ou as-
sociações esportivas, recreativas
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Vereadora propõe a regulamentação de incentivos para cultura e esportes

Silvia Morales apresentou ao secretário de Esportes, Lazer e
Atividades Motora (Selam) proposta de regulamentação de
incentivos fiscais que constam no Código Tributário

Assessoria Parlamentar

e sociais, os certificados serão ad-
mitidos para pagamento de até
100% do valor do imposto.

“Trouxemos para o secretário
uma proposta do Código Tributá-
rio onde tem um incentivo de usar
parte do IPTU para incentivo tan-
to do esporte como da cultura. Ele
colocou que até estava procuran-
do e estudando uma legislação.
Porém, essa legislação já existe
desde 2008, então é importante
que eles estudem: os secretários,
o Poder Executivo, e que a gente
possa assessorar nesse processo
todo”, declarou Silvia Morales.

SKATE – Silvia Morales e
o secretário de esportes fizeram
um balanço do 1º. Circuito de
Skate de Piracicaba, realizado
nos dias 15 e 16 de janeiro, na
programação do Sesc Verão.

“Essa programação do skate
começou com uma indicação para
reformas, reparos de iluminação,
lixeira, e da própria pista que esta-
va trincada. E a gente junto com o
secretário de esportes e com a As-
sociação dos Skatistas achou que
podia ser uma coisa maior, não só
uma ação pontual”, afirmou Sil-
via Morales, que destacou a ne-
cessidade de fortalecer o esporte
que hoje é olímpico e "tem a ver
com o social e com o educacional".

Para o secretário Hermes Bal-
bino, o Circuito de Skate resultou
em algo muito positivo e produti-
vo. “A gente entende que também
esse tipo de ação quando voltada
para comunidade, com envolvi-
mento das pessoas, ressoa como
uma forma de atribuir a res-
ponsabilidade das pessoas à
produção do evento”, afirmou.

O Mandato Coletivo tam-
bém abordou com o secretário a
necessidade de um incentivo
municipal para uma Associação

de Boxe que está sendo desen-
volvida na cidade com o intuito
de fornecer aulas de boxe gra-
tuitas para a comunidade.

Participaram da reunião a
vereadora Silvia Morales (PL),
o secretário da Selam, Hermes
Balbino, os membros do Man-
dato Coletivo, Jhoão Scarpa e
Pablo Carajol, a chefe do núcleo
de apoio administrativo da Se-
mac, Dayane Bortoleto e a asses-
sora de relações sócio-educacio-
nais do Selam, Elaine Medeiros.

O Fórum Municipal Perma-
nente de Educação Financeira,
Empreendedorismo e Empregabi-
lidade promove, de 19 a 21 de ja-
neiro, no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Piracicaba, um ciclo
de palestras com o objetivo de pre-
parar os participantes para os de-
safios de 2022. Criado pelo Decre-
to Legislativo N° 31/2019, o Fó-
rum é presidido pelo vereador
André Bandeira (PSDB), autor da
propositura, e discute assuntos
relacionados a planejamento fi-
nanceiro e empregabilidade. Nes-
te ciclo, o workshop tem como
tema “Esteja preparado para um
mercado de trabalho competitivo
e para os novos desafios de 2022”.

O cronograma de palestras
terá início na quarta-feira (19), às
9h, com o tema “Mercado de tra-
balho: inserção de profissionais 50
anos +”, com as profissionais da
Carvalho RH, Liliane Carvalho, que
atua na área de treinamento e de-
senvolvimento de pessoas, e Bruna
Carone, formada em Recursos
Humanos, selecionadora e grafó-
loga. Às 10h, os participantes po-
derão obter informações sobre
“Como ter excelência na entrevista
de emprego”, com a abordagem da
empreendedora, gestora comercial
e master leader coach Catarina
Paggiaro, da Via Certa Piracicaba.

Na quinta-feira (20), o tema
do workshop será “Criatividade no

mercado de trabalho”, ministrado
pelo engenheiro mecânico pós-gra-
duado em gestão estratégica de pes-
soas Renan Libardi, da Consultoria
Weemprove. Às 10h, Catarina Pag-
giaro volta para falar sobre “Redes
Sociais e o Mercado de Trabalho”.

Na sexta-feira (21), às 9h, a
palestra será sobre “O que interfe-
re no seu crescimento profissional
e pessoal?”, com a administradora
de empresas Rosana Viegas, da
Mentoria de Carreira e Lideran-
ça. O último evento do Fórum, às
10h, será “Orientação profissio-
nal: a dinâmica da escolha”, com
a participação da psicóloga clíni-
ca Meire Maria Franco Nobre.

O Fórum acontece no Salão

Nobre “Helly de Campos Melges”,
no primeiro andar do prédio prin-
cipal da Câmara, com entrada pela
rua Alferes José Caetano, 834, Cen-
tro. O evento terá transmissão pela
TV Câmara, nos canais 11.3 em si-
nal digital (TV aberta), 4 da Claro/
Net e 9 da Vivo/Fibra, com retrans-
missão pelas mídias sociais, no Fa-
cebook e no Youtube. Para partici-
par presencialmente do Fórum, é
necessário seguir os protocolos sa-
nitários de combate à Covid-19,
como uso de máscaras, distancia-
mento social, higienização das mãos,
além da apresentação de compro-
vante das duas doses da vacina ou
dose única e aferição de tempera-
tura na entrada do Salão Nobre.
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Fórum realiza workshop sobre desafios de 2022

Após inúmeras ligações de re-
clamações na demora do atendi-
mento na UPA Piracicamirim, a
assessoria do vereador André Ban-
deira (PSDB) esteve presente no
local para conversar com algumas
pessoas que confirmaram a demo-
ra para serem atendidas, até
mesmo para uma coisa simples,
que é fazer a ficha de atendimen-
to de quem procura a unidade.

O parlamentar recebeu a li-
gação de uma funcionária da saú-
de do município, que estava lá, e
informou que ficou por quatro
horas na fila para ser atendida,
sendo que tinha levado o teste que
já havia sido feito na farmácia e
tinha dado positivo e foi orienta-
da a ficar no meio de todo mun-
do aguardando o atendimento.

“É uma situação desumana,
deixar todo mundo no sol, aguar-
dando desse jeito para atendimen-
to. É triste ver essa situação, de
pessoas que talvez estejam com
problemas menos graves de saú-
de, tendo que ficar junto com pes-
soas que estão contaminadas com
a Covid”, lamentou o vereador.

O parlamentar informou
que está tentando contato com
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Usuários da rede pública de
saúde apontam problemas

Reclamações inclui depoimento de servidora da Saúde, que em
prantos lamenta perder o abono assiduidade por estar com Covid

Assessoria Parlamentar

Na manhã desta segunda-fei-
ra (17), o vereador André Bandei-
ra (PSDB) reuniu-se com o asses-
sor especial da Presidência e eco-
nomista, Ricardo Buso, com a di-
retora da Procuradoria Legislativa
da Câmara, Patrícia Kimura, e com
a funcionária do Departamento Fi-
nanceiro Luana Dornelas para deli-
near um projeto para aperfeiçoar o
sistema de prestação de informa-
ções da Prefeitura à Câmara.

A ideia é de que essas in-
formações sejam dadas não só

o secretário de saúde para pe-
dir informações sobre o assun-
to, mas até agora sem sucesso.

“A gente sabe que isso está
acontecendo em diversos luga-
res, que há superlotação até mes-
mo em hospitais particulares
aqui da cidade. Mas esses hospi-
tais buscaram se organizar para
não deixarem as pessoas ali ex-
postas ao sol ou chuva, mistura-
das, de forma que o risco de con-
taminação seja muito maior”,
explicou Bandeira. “É triste ver a
administração lidando com a po-
pulação dessa forma”, reforçou.

“Essa funcionária da prefei-
tura, que me ligou chorando,
reclamou que mais uma vez ela
vai perder o bônus de assidui-
dade dela porque positivou e
não poderá trabalhar por esses
dias”, contou o vereador.

“A lei que nós aprovamos na
Câmara, que o prefeito vetou e os
vereadores derrubaram o veto e
o Executivo judicializou, não en-
trou em vigor e por isso não está
pagando os funcionários públi-
cos. É de se lamentar o posiciona-
mento do prefeito quanto a essa
questão”, reforçou Bandeira.

OOOOORÇAMENTORÇAMENTORÇAMENTORÇAMENTORÇAMENTO

Vereador propõe prestação de
contas mensal do Executivo

Assessoria Parlamentar

Bandeira conversou sobre a possibilidade
de aperfeiçoamento do atual sistema

em audiências públicas quadri-
mestrais, mas em prestações
de contas mensais do Execu-
tivo para o Legislativo, e que
também fiquem disponíveis
para consulta da população.

"Estamos formatando o
projeto e a ideia é protocolá-lo já
na primeira sessão de 2022. Es-
peramos que seja aprovado o
quanto antes para que possamos
ter essas informações o mais bre-
ve possível e de forma mais trans-
parente", explicou o vereador.
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O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) visitou nesta terça-feira
(18) o reservatório de água “Vila
Rezende”, que pertence ao Semae
(Serviço Municipal de Água e Es-
goto de Piracicaba), localizado
na rotatória entre as avenidas
Rio Claro e Monsenhor Marti-
nho Salgot, no bairro Areião.

Na oportunidade, o parlamen-
tar constatou a necessidade de di-
versos reparos no local, como por
exemplo na mureta do prédio, com
a reconstrução de trechos danifi-
cados, a troca de reboco e pintura,
reparos no calçamento e pintura
geral das grades externas do pré-
dio. Trevisan também destacou a
necessidade de reparos nas tam-
pas das caixas de inspeção - haja
vista que algumas grades estão sol-
tas, outras estão danificadas e em

Assessoria Parlamentar

Laércio Trevisan Jr. (PL) visitou o reservatório "Vila
Rezende", e pedirá ao presidente da autarquia municipal
de água e esgoto, via ofício, reparos no prédio

algumas destas caixas não há ne-
nhum tipo de proteção- , a limpeza
geral do local, bem com a retirada
de terra e entulho nas áreas inter-
nas e externas, com replantio de
grama. Ele também pediu que vaza-
mentos internos sejam reparados.

“Trata-se de um local de in-
tensa circulação de veículos, uma
das principais entradas da cidade
e, infelizmente, tal situação, de-
monstra um aspecto de abandono,
de má conservação do patrimônio
público, um visual desagradável e
poluído para os motoristas e pedes-
tres que por ali transitam”, desta-
cou Trevisan. “Encaminharei um
ofício ao presidente do Semae,
Maurício Oliveira, para que ele
tome as devidas providências
quanto à manutenção urgente do
local”, finalizou o parlamentar.

LLLLLIMPEZAIMPEZAIMPEZAIMPEZAIMPEZA

Árvores dificultam visibilidade
de pedestres na rua do Rosário

Pedro Kawai já solicitou que a Prefeitura realize poda nos galhos

Assessoria Parlamentar

Depois de acolher o pedido
de um aposentado, que na se-
mana passada quase foi atro-
pelado ao atravessar a rua do
Rosário, na região central da
cidade, o vereador Pedro Ka-
wai (PSDB) protocolou a indi-
cação 140/2022 para que a Se-
cretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente providencie
poda nos galhos de árvores que
estão dificultando a visibilida-
de de pedestres e motoristas.

Segundo o vereador, no
trecho localizado entre as ruas
Moraes Barros e XV de Novem-
bro, há uma sequência de ár-
vores plantadas no lado es-
querdo da via, cujos galhos pre-
cisam ser retirados para aumen-
tar a segurança das pessoas.

Kawai observa que há vá-

rios pontos da cidade nos quais
as árvores cresceram de tal
modo que já encobriram as pla-
cas de sinalização de trânsito.
"A legislação indica a obriga-
toriedade de todas essas pla-
cas serem visíveis, tanto aos
pedestres quanto aos motoris-
tas.  Ocasionalmente,  pode
ocorrer de algum motorista co-
meter uma infração por não en-
xergar tais placas", comentou.

O parlamentar compreende
que, no verão, o clima e o volu-
me de chuvas potencializam o
crescimento das árvores, assim
como do mato, que já toma con-
ta de várias ruas da cidade. Con-
tudo, ele defende que os casos
mais sérios, que podem oferecer
riscos às pessoas, devem ser tra-
tados com maior agilidade.

CCCCCOVIDOVIDOVIDOVIDOVID-19-19-19-19-19

Vacinar crianças é mais uma etapa
importante de combate, diz Josef
O líder do governo na Câmara diz que o secretário Filemon Silvano definiu
uma logística para vacinação desse público, que atenderá todas crianças

“Um alívio para os pais sabe-
rem que os filhos estarão protegi-
dos contra essa doença”, afirmou
o vereador Josef Borges ao come-
morar o início da aplicação da va-
cina contra a Covid-19 nas crian-
ças piracicabanas, com idade entre
cinco e 11 anos, que acontece hoje.

As primeiras enviadas à Pre-
feitura de Piracicaba serão des-
tinadas àquelas crianças que
possuem comorbidades, como
diabetes, doenças respiratórias,
hipertensas, entre outras doen-
ças, indígenas, quilombolas e as
que têm deficiência física, inte-
lectual e múltipla, permanente.

Para o vereador que é líder
do governo na Câmara, o secre-
tário de Saúde Filemon Silvano
definiu uma logística para a va-
cinação desse público, que aten-
derá a todas as crianças, ofer-
tando a vacina em diferentes re-
giões, permitindo que as crian-
ças sejam levadas pelos pais ou
responsáveis até as unidades

Fabrice Desmonts

Josef Borges avalia como fundamental a vacinação das crianças
para que elas também retornem com segurança às suas atividades

mais próximas de suas residên-
cias, com dia e horário definidos.

“Nesse momento que as
unidades estão lotadas com pes-
soas com sintomas de gripe ou
Covid-19, principalmente a va-
riante ômicron, o agendamento
para garantir a segurança na
imunização das crianças é fun-
damental e a disponibilização
em diversas unidades de saúde
também”, disse o vereador.

O vereador sempre defendeu
a vacinação contra a Covid e o re-
torno às aulas com profissionais de
educação e os estudantes vacina-
dos. “A vacinação das crianças de
cinco a 11 anos, permitirá que elas
retornem às suas atividades com
mais segurança e proteção em re-
lação ao coronavírus”, afirmou.

Essa primeira etapa de vaci-
nação começou o agendamento
na terça-feira (181) e hoje come-
ça a aplicação das doses nas cri-
anças. Com a chegada de novos
lotes da vacina, novos agenda-

mentos serão abertos para aten-
der as crianças no site VacinaPi-
ra, da Prefeitura de Piracicaba.

Para a vacinação é preciso
que a criança esteja acompanha-
da de um adulto, que leve o ter-
mo de assentimento (pode ser

obtido no site VacinaPira), além
de apresentar documentos com
foto, CPF, comprovante de resi-
dência e o documento (laudo, re-
latório, declaração ou prescrição
médicos) que comprove a comorbi-
dade ou a deficiência permanente.

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) participou, na terça-fei-
ra (18), no Centro Cívico, de reu-
nião com a Chefe de Gabinete do
prefeito, Daniela Molina, o depu-
tado estadual Matheus Coimbra
de Aguiar (PSL), o "Tenente Co-
imbra", Edvaldo Brito e o verea-
dor Fabrício Polezi (Patriota), para
tratar da vinda de uma Escola
Cívico-Militar para Piracicaba.

Piracicaba, assim como ou-
tros 63 municípios, é credencia-
da no Programa Nacional das Es-
colas Cívico-Militares do Gover-
no Federal - uma a iniciativa do
Ministério da Educação e do Mi-
nistério da Defesa -, e que já im-
plementou, em 26 estados, mais
de 127 escolas, que atendem cerca
de 83 mil famílias, segundo da-
dos do Ministério da Educação.

A adesão ao programa é
voluntária, mas as prefeituras
precisam manifestar interesse
para se cadastrar no programa.
Nos colégios, os militares atu-
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Vereador participa de reunião
com deputado estadual

Assessoria Parlamentar

Gustavo Pompeo participou de reunião com o deputado
Tenente Coimbra e representantes do Executivo para
tratar de criação de Escola-Cívico Militar

am no apoio à gestão escolar e
educacional, enquanto profes-
sores e demais profissionais da
educação são responsáveis
pelo trabalho didático-pedagó-
gico, traz o site da Casa Civil.

Tenente Coimbra que, se-
gundo Pompeo, realiza um tra-
balho forte no estado para que
as escolas recebam esse progra-
ma, diz que “o trabalho maior é
junto às prefeituras, pois os muni-
cípios precisam se cadastrar e es-
tar aptos a receber o programa”.

A melhoria na qualidade da
educação para nossas crianças é
um objetivo que precisa ser al-
cançado e ajudado em todas as
esferas, comentou Gustavo Pom-
peo, que ainda destacou: “trazer
qualidade de ensino para nosso
município é um privilégio e se
nossa cidade conseguir se certi-
ficar para receber o programa,
tenho certeza que nossas crian-
ças terão ótimas oportunidades
e serão muito bem preparadas”.

AAAAAUTUTUTUTUTARQUIAARQUIAARQUIAARQUIAARQUIA

Vereador solicita providências
em reservatório do Semae

Os Contabilistas e contadores
associados do Sincop - Sindicato
dos Contabilistas de Piracicaba e
região voltam a se reunir para o
encontro semanal do Centro de
Estudos hoje, às 19h. A volta foi
organizada seguindo todos os
protocolos de prevenção à Covid
19. O número de participantes é
controlado para manter o distan-
ciamento seguro, o uso de más-
caras é rigorosamente observado
por todos e a higienização com ál-
cool gel complementa os cuidados.

O Centro de Estudos é um
dos benefícios oferecidos aos
associados, promovendo capa-
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Após recesso, o centro de
estudos retoma atividades

Divulgação

No ano passado, Centro de Estudos retornou aos encontros
presenciais com todos os cuidados e protocolos de prevenção

citação e atualização por meio
de debates e troca de experi-
ências, além da participação de
palestrantes convidados.

Neste primeiro encontro do
ano será feita a escolha do coor-
denador e secretário para a vi-
gência de 2022. Silvino Hummel,
atual coordenador do programa
e o Secretário Sergio Canale, atu-
am na função há dois anos por-
que em 2021 o grupo optou pela
continuidade, devido as dificul-
dades do enfrentamento da pan-
demia e as mudanças que fo-
ram necessárias, como a adap-
tação para realização remota.

CCCCCOVIDOVIDOVIDOVIDOVID

Contaminação em agências é três vezes maior que média nacional
Levantamento do Sindicato

dos Bancários de Piracicaba e
Região (SindBan) aponta que a
taxa de contaminação por covid-
19 nas agências onde foram con-
firmados funcionários com a
doença, em 2022, chega a ser três
vezes a média nacional. O Brasil
tem hoje perto de 212,6 milhões
de habitantes e cerca de 23,1 mi-
lhões de casos de covid-19 segun-
do consórcio de veículos de im-
prensa, o que representa 10,9%
da população contaminada.

Só para se ter uma ideia,
41,17% dos bancários da agên-
cia do Bradesco da avenida Car-
los Botelho foram contaminados

este ano. Desde o início do ano
até hoje foram identificados
105 bancários com a covid-19.

“Reiteramos o que vínhamos
dizendo que os bancos são ambi-
entes propícios à transmissão da
covid-19. Os bancos precisam ur-
gentemente reforças seus protoco-
los de proteção e a população deve
evitar, ao máximo, ir até as agênci-
as. O quadro é muito preocupan-
te”, avalia José Antonio Fernandes
Paiva, presidente do SindBan.

NOVOS CASOS – Nesta ter-
ça-feira, 18, foi confirmada conta-
minação de um funcionário da Cai-
xa de Charqueada a suspeita de um
funcionário do Itaú de São Pedro.

AGÊNCIAS ACIMA DE 30% DE POSITIVADOS

Bradesco: Agência Carlos Botelho = 41,17%
Itaú Unibanco: Agência Avenida Independência = 40%
Santander: Agência Carlos Botelho = 40%
Itaú Unibanco: Agência Santa Bárbara D’Oeste = 37,5%
Santander: Agência Vila Rezende = 35,7%
Itaú Unibanco: Agência São Pedro = 33,5%

AGÊNCIAS ACIMA DE 20% DE POSITIVADOS

Banco do Brasil: Agência Escritório de Negócios = 28,6%
Caixa: Agência Vila Rezende = 25%
Itaú: Agência Piracicamirim = 25%
Bradesco: Agência Paulista = 23,07%
Itaú: Agência Varejo = 22,2%
Bradesco: Agência São Pedro = 22%
Itaú: Agência Mercado (Rua Governador) = 20%
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

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

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

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

CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arboriza-
da, play ground, área de lazer e qua-
dra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hi-
permercado 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 car-
nê, aumento de score, nome sujo,
libero do SPC e Serasa. Compro dí-
vida no cpf e cnpj ativo ou não (11)
95126-6610.
------------------------------------------
TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
------------------------------------------
EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil para
capital de giro, Antecipa seu FGTS,
Financiamento com ou sem entrada
para carro, caminhonete, caminhão
e trator. Analiso restrições. Aumen-
to de score. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

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

PASSA-SE PONTO
Comercial (confeitaria)
com lucro - E-mail: kim@
consultoriainbox.com.br

CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ 66.831.694/0001-17

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Por determinação do Síndico do Condomínio, ficam os Senho-
res Condôminos do CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE KEN-
NEDY, situado na Praça José Bonifácio, 799, Bairro Centro, Pira-
cicaba (SP), convocados a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada:

Data:  28 de janeiro de 2.022
Horário: 16:00 hs – 1ª Convocação (com a presença de 50%
das frações ideais da totalidade dos condôminos)

  16:30 hs – 2ª Convocação (com qualquer número de
condôminos presentes)

Local: Praça José Bonifácio nº 799, 4º Andar – Sala 44 – Centro
– Piracicaba (SP) – Dependências do Condomínio.

Para tratar da seguinte ordem do dia:
1º) Composição da mesa dos trabalhos com eleição de presi-
dente e secretário;
2º) Leitura e ratificação da Ata da Assembleia anterior;
3º) Aprovação das contas dos períodos 01/01/2020 a 31/12/2020,
e 01/01/2021 a 31/12/2021; 4º) Orçamento para o exercício de
2.022;
5º) Eleição de Síndico, Subsíndico e membros do Conselho Con-
sultivo e Fiscal, para o período de     29 de janeiro de 2.022 à 28
de janeiro de 2.024;
6º) Análise dos Inadimplentes;
7º) Assuntos Gerais.

Conforme Lei n.º 4.591/64, as resoluções tomadas em Assem-
bleia, serão obrigatórias para todos, mesmo para os ausentes.
Os que desejarem nomear procurador para representá-los na
ocasião, poderão fazê-lo, contudo as procurações deverão con-
ter poderes necessários para a representação pretendida e
estarem com a firma reconhecida, dentro das formalidades le-
gais dos artigos 653/654 e §§ do Código Civil Brasileiro, e se-
rem entregues antes do início da Assembleia.
Cumpre ressaltar que os condôminos inadimplentes no paga-
mento das obrigações condominiais, nos termos do Artigo 1355
do C.C item III, não terão direito a participar da Assembleia.

Piracicaba, 18 de janeiro de 2.022

Rubens Tarcísio Alexandre
Sindico

SRA. VERGILIA LEITE faleceu
anteontem, nesta cidade, con-
tava 98 anos, filha dos finados
Sr. Pedro Philippe e da Sra.
Catharina da Silva, era casada
com o Sr. Justino Leite, deixa
os filhos: Justino Luis Leite,
casado com a Sra. Terezinha de
Jesus Dias Leite; Marli Leite
Julião, casada com o Sr. Anto-
nio Eli Julião e Dalila Leite Tei-
xeira, casada com o Sr. Jose
Olimpio Teixeira. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem às 10h00 no
Cemitério Municipal da Sauda-
de, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. PERCILIA ESPERANÇA
DE JESUS  faleceu ontem,
nesta c idade,  contava 91
anos, filha da Sra. Filenila de

Jesus, já falecida, deixa os fi-
lhos: Jose Carlos Pereira Ra-
mos, casado com a Sra. Josi-
ane; João Carlos Pereira Ra-
mos, casado com a Sra. Ma-
ria Aparecida Freitas Ramos;
Claudionor Pereira Ramos,
casado com a Sra.  Maria do
Carmo; Maria das Virgens
Ramos; Maria Jose Ramos e
Maria Lucia Ramos, casada
com o Sr.  Ademar;  Laura
Rosa da Rocha  ja falecida e
Denivaldo Pereira Ramos, já
falecido. Deixa netos, bisne-
tos, tataranetos, demais fami-
liares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, sa-
indo o féretro às 10h30  da
sala 01 do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO BATISTA DE
LIMA faleceu anteontem, nes-
ta cidade, contava 52 anos, fi-
lho do Sr. João Antonio de
Lima, já falecido e da Sra. Se-
bastiana Batista de Lima, era
casado com a Sra. Cicera da
Fonseca Lima, deixa os filhos:
Cleciel da Fonseca Lima; Ala-
niel da Fonseca Lima e Anto-
niel da Fonseca Lima. Deixa
irmã, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, às 09h00 no Ce-
mitério Municipal da Vila Rezen-
de em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EDSON YONEDA faleceu
ontem, nesta cidade, conta-
va 56 anos, filho dos finados
Sr. Mario Yoneda e da Sra.
Noriko Tsukamoto Yoneda.
Deixa famil iares e amigos.

Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, às 17h00 no Ce-
mitério Municipal da Sauda-
de, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ALIRIO FRANCA DA COSTA
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 74 anos, filho dos fina-
dos Sr. Pedro Franca Coelho e
da Sra. Maria Mineiro Costa, era
viúvo da Sra. Adeir Franca de
Oliveira; deixa os filhos: José
Roberto; Maria Aparecida, já fa-
lecida; Eliana; Rosalvo; Renata
e Regina. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro
às 14h00 da sala 02 do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA DE LOURDES FER-
REIRA ARMELIN faleceu ante-
ontem na cidade de Rio das
Pedras, aos 78 anos de idade
e era viúva do Sr. Pedro Arme-
lin. Era filha do Sr. Benedito Fer-
reira e da Sra. Olga Ribeiro,
ambos falecidos. Deixou as fi-
lhas: Maria Aparecida Armelin
Righi, Silvia Aparecida Armelin
e Elisangela Conceição Arme-
lin Vieira casada com Jose
Carlos Vieira. Deixa ainda ne-
tos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem
as 11:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal
de Rio das Pedras, seguindo
para o Cemitério Municipal na-
quela localidade, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. FRANCISCO NUNES DE
FREITAS faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 93
anos de idade e era viúvo da
Sra. Doralice do Carmo de Frei-
tas. Era filho do Sr. Cirilo Nunes
de Freitas e da Sra. Francisca
Nunes de Freitas, ambos fale-
cidos. Deixa os filhos: Luzinete
Freitas dos Santos, Denerval do
Carmo de Freitas, Valdenicio do
Carmo de Freitas, Edimilson do
Carmo de Freitas, Luzeni Frei-
tas Souza, Geneval do Carmo
Freitas, Luziene do Carmo Frei-
tas, Ducongel Antonio do Car-
mo de Freitas e Roque do Car-
mo de Freitas. Deixa também

netos, bisnetos, demais paren-
tes e amigos. O seu sepulta-
mento deu-se ontem  as 14:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal da Vila Re-
zende – Sala 02, para a referi-
da necrópole, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. HERMANN DIETER WAGNER
faleceu anteontem  na cidade
de Piracicaba, aos 85 anos de
idade e era viúvo da Sra. Maria
Hortencia de Araujo Wagner.
Era filho do Sr. Wilhelm Wagner
e da Sra. Josephine Viktoria
Margaretha Wagner, falecidos.
Deixa a filha: Rachel Bastos de
Araujo Wagner. Deixa ainda de-
mais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
15:00 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 03, para a refe-
rida necrópole, onde foi inuma-
do em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. OTAVIO SOUZA DE OLIVEI-
RA faleceu ontem na cidade de
Piracicaba aos 62 anos de ida-
de e era casado com a Sra. Sil-
vana Ferreira de Oliveira.  Era
filho do Sr. Manoel de Souza e
da Sra. Maria de Oliveira, faleci-
dos. Deixa os filhos: Cleiton
Ferreira de Oliveira, Diana Aline
Ferreira de Oliveira, José Car-
los Ferreira de Oliveira, Alex Fer-
reira de Oliveira, Cristiane Fer-
reira de Oliveira e Edaiane Fer-
reira de Oliveira. O seu sepul-
tamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 01, para a refe-
rida necrópole, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. CARLOS ASTOR RUFINO DE
OLIVEIRA faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 60
anos de idade e era filho do Sr.
José Carlos Rufino de Oliveira,
falecido e da Sra. Maria Apareci-
da Clemente R. de Oliveira. Dei-
xa o filho: Lucas Astor Rufino de
Oliveira. O seu sepultamento

deu-se ontem as 13:30 hs no
Cemiterio da Saudade, onde foi
inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA APARECIDA UBI-
CES faleceu ontem  na cidade
de Piracicaba, aos 74 anos de
idade e era filha do Sr. Fran-
cisco Antonio Ubices e da Sra.
Carmen Quadrado, falecidos.
O seu sepultamento deu-se
ontem as 16:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório “C”
do Cemiterio Parque da Res-
surreição para a referida ne-
crópole, onde foi inumada em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. MAURO ESPIRITO SANTO
faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 78 anos de idade
e era casado com a Sra. Matil-
de Aparecida Scaranelo Espiri-
to Santo. Era filho do Sr. Luiz
Espirito Santo e da Sra. Luiza
Espirito Santo, falecidos. Deixa
os filhos: Antonio Luiz Espirito
Santo e Cristiano Laudomiro
Espirito Santo casado com Joi-
ce. O seu corpo foi transladado
em auto fúnebre para a cidade
de Charqueada e o seu sepul-
tamento deu-se ontem as
16:00 hs no Cemiterio Municipal
de Charqueada, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. INACIO GOMES DANTAS fa-
leceu ontem na cidade de Pira-
cicaba, aos 92 anos de idade e
era viúvo da Sra. Maria Santa de
Jesus do Nascimento Dantas.
Era filho do Sr. Silvino Soares
Dantas e da Sra. Francisca Go-
mes de Andrade, falecidos. Dei-
xa os filhos: Milton Santos Nas-
cimento Dantas, Vera Lucia
Dantas Ortolani, Maria Hilda do
Nascimento Dantas Sacaro,
Claudinei do Nascimento Dan-
tas, Marco Antonio do Nasci-
mento Dantas, Lucia Aparecida
do Nascimento Dantas, Clau-
dia Rosa Dantas, Angela Dan-
tas Maschetto, Adriana do Nas-
cimento Dantas, Odair Jose do
Nascimento Dantas, Luciana
do Nascimento Dantas e Car-
los Alberto do Nascimento Dan-
tas, falecido. Deixa ainda de-
mais parentes e amigos. O seu
corpo foi transladado em auto
fúnebre para a cidade de Rio
das Pedras e o seu sepulta-
mento dar-se-á hoje as 10:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velorio Municipal de Rio das
Pedras seguindo para o Ce-

miterio Municipal naquela lo-
calidade, onde será inumado
em jazigo da família.  (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. JOAQUINA ALCALDE
GRANADO faleceu ontem  na
cidade de Piracicaba, aos 100
anos de idade e era viúva do Sr.
José Caro Varella.  Era filha do
Sr. Antonio Alcalde e da Sra. Au-
gusta Granado Martin, faleci-
dos. Deixa as filhas: Helena
Caro, Eloisa Caro Dias Ferraz ,
Irza Augusta Caro Formaggio,
Maria Izaura Caro e Vera Marli
Caro. Deixa também genro,
netos, bisnetos e tataraneta.
O seu sepultamento dar-se-a
hoje as 14:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Standard
do Cemiterio Parque da Res-
surreição para a referida ne-
crópole, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. MANOEL DA COSTA NUNES
faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 89 anos de idade
e era viúvo da Sra. Leonilde
Bonin Lembi. Era filho do Sr.
Eneas Costa Nunes e da Sra.
Josepha Gomes da Costa, am-
bos falecidos. Deixou os filhos:
Edson Aparecido da Costa Nu-
nes casado com Eliana Apareci-
da B. Nunes; Luis Carlos da Cos-
ta Nunes casado com Rosimei-
re Aparecida Laranjeira Nunes.
Deixa ainda netos e demais pa-
rentes. O seu corpo foi transla-
dado em auto fúnebre para a ci-
dade de Guarulhos e seu sepul-
tamento dar-se hoje as 10:00 hs,
saindo a urna mortuária do Veló-
rio do Cemitério São Judas Ta-
deu, seguindo para a referida
necrópole, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ DE SOUZA faleceu
anteontem na cidade de São
Pedro aos 59 anos de idade.Era
casado com a Sra.Quiteria Ma-
ria Rodrigues de Souza.Era filho
dos finados Sr.Mariano de Sou-
za   e da Sra.Maria de Lourdes
da Conceição.Deixa os filhos:
Josefa, Maria Diaselma, Debo-
ra e José Carlos.  Deixa netos e
demais parentes e amigos.O
seu sepultamento deu se on-
tem ás 16:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Memorial
Bom Jesus –sala 1 seguindo
para o Cemitério Municipal da-
quela localidade onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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PERFIL DA SEMANA

Aos 33 anos decidi me ins-
crever para um curso de teatro
na Movimentação Cultural, isso
em 2009. Desse ano em diante,
eu me vi maravilhada, realizan-
do o desejo que sempre tive
desde menina, o de ser atriz.
Participei das peças: Os irmãos
das Almas, O Anel de Magalão,
Viúva Porém Honesta, no gru-
po Atuação pela Movimentação
até 2011 quando fui fazer Se-
nac, lá montamos A Revolução
na América do Sul, depois que
me formei em 2013, voltei para
a Movimentação e com novas
montagens como: Anjo Negro,
Duas vezes o Desventuras de
um Morto Vivo, Andanças e lá
fiquei até 2019 quando veio a
pandemia e o novo prefeito
parou com o projeto, participei
também do grupo Peneiras com
as peças: Aurora de Lugar Ne-
nhum e A Casa de Bernarda
Alba, Do grupo Ar’Teiros com
Re’Evolucão, uma adaptação de
Revolução na América do Sul,
aí veio Paixão de Cristo de
2014 até 2020, participei tam-
bém de vários espetáculos com
dança na Carina Castro Balé,
são eles: Aladim, Quebra No-
zes, Cinderela, O lago dos Cis-
nes, O Rei do Show. Participei
também dos espetáculos com o
Coral Vozes: Piracicaba que eu
adoro tanto, Vozes Caipiras e
Vozes do Rádio. Participei de
vários curtas metragens: Ye-
manjá, Oxalá, Vermelho Carme-
sim, Flora e Penélope.  Traba-
lhar com teatro e viver dele em
Piracicaba não é fácil, mesmo
porque a Cultura da cidade não
é levada a sério, mas isso não
me desanima, continuo firme e
forte fazendo o que eu amo.
“Só quem é artista vai enten-
der a satisfação, o prazer e o
quão gratificante é subir num
palco e apresentar o que você
se dedica a fazer, com respei-
to, e muito amor que é o seu
trabalho.” Já trabalhei com di-
ferentes diretores: Ricardo
Araújo, Giovani Bruno, Eva
Prudêncio, Viviane Palan-
di, João Scarpa, Raul Rosa-
dos, Marcos Thadeus, e atu-
almente com Whashington
Poppi e Carlos ABC que diri-
ge o Causo de Pescado do gru-
po Espetaquera, que faço parte
nesse momento como a filha do
Sr Tito pescador que por conta
da pandemia não pode sair e
assim conversa com o amigo de
longas datas por uma tela de
computador. Só tenho a agra-
decer a todos pelos ensinamen-
tos, pelas trocas, e por acredi-
tarem no meu trabalho. Assim
vou seguindo e almejando um
futuro de grandes realizações.

Nome profissional: Viviane
Souza

Nascido em que cidade: São
João de Meriti RJ

Qual é sua maior qualidade?
A fidelidade e a Honestidade

E seu maior defeito? A tei-
mosia e a sinceridade

Qual é a característica mais
importante em um ser humano? A
Honestidade

O que mais aprecia em seus
amigos? A lealdade, o respei-
to, a sinceridade

Sua atividade favorita é: Atu-
ar, depois dançar

Qual é sua ideia de felicida-
de?  É poder fazer tudo que eu
gosto, trabalhar e ter as con-
tas pagas rs

E o que seria a maior das tra-
gédias? Seria o que estamos
vivendo, esse momento de
pandemia, que está levando
muitas pessoas

Quem gostaria de ser se não fosse
você? Eu gostaria de ser eu mes-
ma, do jeitinho que eu sou

Qual é sua viagem preferida? Pra
qualquer lugar, adoro viajar

Qual é sua cor predileta? Preto
Uma flor? Rosa
Um animal? Gato
E seu prato favorito? Não

tenho um prato preferido,

AGENDA CULTURAL

ARTÍSTAS SE DESPEDEM DE FRANÇOISE FORTON

Personalidades piracicabanas postaram fotos ao lado da atriz Françoise Forton que
faleceu neste domingo, vitimada por um câncer o qual convivia a mais de 10 anos. São
eles: Ary Jones, radialista e apresentador que recebeu a atriz no seu programa no ano de
2017. Marcelo Mariotti, ator e cantor quando foi assistir a comedia musical "Um amor de
vinil", no mesmo ano apresentado no Teatro Erotides de Campos - Engenho central.

Fotos das redes sociais
Instagram @marcelomariottioficial @aryjonespiracicaba

gosto da comida simples e
bem temperada

Quais são seus autores pre-
feridos? Nelson Rodrigues,
Brecht

E seus cantores (as)? Sampa
Crew, Marília Mendonça,
Raça Negra e outros

Seus filmes?  Perfume de
Mulher, Se eu fosse você,
Sempre ao seu lado, De re-
pente 30, e os da Marvel

Que superpoder gostaria de
ter? Ficar invisível

O que mais detesta? Menti-
ra e falsidade

Se pudesse viajar no tempo,
para onde iria? Pro meu passa-
do, justamente pra minha in-
fância, onde vivi muitos mo-
mentos felizes com pessoas
que não estão mais entre nós

Como gostaria de morrer?
Dormindo

Qual é seu atual estado de
espírito? Tranquila e em paz
comigo mesma e com os ou-
tros

Que defeito é mais fácil per-
doar? A Mentira, mas é difícil
esquecer

Qual é o lema de sua vida?
Ser realizada e feliz

Momento preferido do dia?
Quando estou em casa, exa-
tamente no meu quarto, que
é o meu cantinho favorito

No que pensa quando acorda?
Agradecer a Deus por tudo de
bom que tenho na vida

Uma mania? Gosto de tudo
no lugar e sei quando tiram

Gasta muito com? Pequenas
viagens

Sonho de consumo não reali-
zado? Construir a minha casa
do jeito que eu imaginei

Lembranças de infância? Das
brincadeiras com os amigos,
da minha avó

Em que ocasião mente?
Quando sei que a mentira não
vai prejudicar ninguém

O primeiro beijo? Foi aos 15 anos
Uma vaidade? Não sou vai-

dosa, mas gosto de andar
sempre cheirosa, começando
pelo cabelo

Destaque
para Viviane Souza

Qual é seu maior pecado?
Não ser muito próxima de
Deus como gostaria e deveria

O que é sagrado para você?
A família e as amizades ver-
dadeiras

Do que não gosta no seu cor-
po? Não tem nada do que eu
não goste no meu corpo, a
não ser os kilos a mais que
adquiri com a pandemia rs

O que faria com um prêmio
de milhões de reais?  Ajudaria
minha família, meus amigos
e realizaria tudo que eu que-
ria

Qual foi a maior tristeza de
sua vida? A traição

Como foi seu início de carrei-
ra? Foi tudo muito doido, as
coisas aconteceram muito rá-
pido

Um ponto turístico de Piraci-
caba? Rua do Porto

Uma personalidade de Piraci-
caba: Madalena

Um fato ocorrido em Piracica-
ba? A construção de mais um
teatro o Erotides de Campos

Um cantor e uma cantora de
Piracicaba? César e Paulinho,
Aninha Barros

Um ator e uma atriz de Pira-
cicaba? Washington Poppi e
Fátima Monis

O que falta em Piracicaba?
Pra mim o que ainda falta é
mais coisas ligadas a cultura
e mais oportunidades a ato-
res também

Uma frase de incentivo: Não
desista do que você quer,  lute
pra isso com honestidade e
determinação

Seu projeto mais recente é:
Que eu participei foi Rádio
Vozes do Brasil e que eu par-
ticipo é o Causos do Pescadô

Quem será Viviane Souza
pós pandemia? Será como ela
já é, a pessoa que mais
quer viver e aproveitar a
todos os momentos como se
fossem os últimos.

Ilustração: Erasmo Spadotto
Instagram @vyckasouza
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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.

CURTIDINHAS

Gileard Renan Batista foi
mais um artista da cidade
que teve sua conta da rede
social instagram invadida.
O ator recebeu varias
mensagens de solidarieda-
de, inclusive de pessoas
querendo ajudá-lo a recu-
perar a conta.

Marcos e Claudiana
Godoy se deram um
presente neste início de
ano: uma viagem de tran-
satlântico pela costa
brasileira. De acordo com
as fotos o casal deve estar
aproveitando e se divertin-
do bastante.

O musico Pedro Braga
Aranha postou uma foto
no seu perfil sentado em
uma cadeira de praia e
com um sorriso todo
maroto insinuando estar
naquela prainhaaaa.

Barbosa Neto e sua Maria
Trevisan foi outro casal da
TV que aproveitaram para
tirar merecidas férias na
Praia. O grande mistério é
saber qual foi a praia escolhi-
da pelos "pombinhos" para
relaxar e descansar, já que
não marcaram a localização.

Bruna Takeuti contou que
está com saudade de poder
vivenciar a música nos
palcos, mas é ciente que
esse momento de resguardo
e segurança são importan-
tes. Diz que aproveitou este
período para estudar, analisar
e aprofundar sobre a arte que
é a essência da sua vida.
Destaca esta belíssima foto
de Robson Senne Photogra-
phy e super indica.

As professoras de dança
Josiany Longato e Nicoli
Ayres, estão convidando
os amantes de dança do
ventre ou dança flamenca
para se inscreverem no
curso que estão oferecen-
do. Mais detalhes e inscri-
ção entre na página das
elegantes mestras.

Larissa Mori, a atual DJ
residente da Edub club
Piracicaba, informou que
está doente, com tosse e
cansaço, por este motivo
teve que se ausentar dos
eventos para se tratar.

Rico Tavares é um cidadão
piracicabano que valoriza as
riquezas turísticas da cidade.
Sempre ao lado de sua fiel
escudeira, a cachorrinha
"laka" caminha livremente
pela orla do Rio Piracicaba e
todo seu entorno.

A escritora e contadora de histórias
Carmelina de Toledo Piza é só
satisfação pelo fato de ter recebido
a segunda edição para comerciali-
zação de seu mais recente livro
"Constelações das Deusas e das
mandalas" publicado pelo selo
Paladar cultural. Ela que está se
preparando para ser a mais nova
ilustradora da Coluna Pirarazzi.

Erasmo Spadotto, disponibilizou para vendas uma belíssima
tela em arte Digital, que logo em seguida a publicação teve
uma grande procura, e por falar em Erasmo, o cartunista se
juntou a Marcelo Germano e  André Thieful, para apresentar o
Programa de esportes "Gol contra" pela Rádio web PH Play
produzido pela equipe do Piracicaba hoje.

 O musico Jefferson Sanches
nos informou que não é mais
integrante da Banda Bixo do
Mato por questões pessoais e
que já está se preparando para
uma nova empreitada musical.
Devido a segunda onda da
pandemia e sem trabalho a
situação ficou drástica a
ponto de chamar atenção
dos colegas como Meri
Didone que mobilizou um
movimento em prol do artista.

Definido a data do evento em homenagem a
Camila Contieri, Miss Mirim São Paulo 2022 com
a Moção de Aplausos concedido pelo vereador
Gustavo Pompeo. Será dia 31 de janeiro as 14 h
na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Assim
como Camila acaba de receber a carta referente
a coroação e mandato como Miss São Paulo con-
cedido pela Agência Produção Brasil em evento
realizado no último dia 15 de novembro de 2021,
sendo a mesma representante oficial do estado
de São Paulo.

Fotos: Rodrigo Bottene e Produção Brasil
Instagram @contiericamila @producao.brasil

CÂMARA CONCEDE
MOÇÃO DE APLAUSOS
A CAMILA CONTIERI,
MISS ESTADUAL
MIRIM 2022

SAIDINHA FOTÓGRAFICA COM

A GANG DOS VELHINHOS
No início do ano Aristeu Victor, Fran
Camargo e Antônio Benites, verdadei-
ros amigos e artistas da arte de foto-
grafar viveram momentos de grande
amizade fazendo o que mais gostam
de fazer que é "fotografar paisagens".
Saíram em direção de seus destinos
por trilhas e caminhos longínquos. O
local escolhido foi Ipeúna, Itirapina e
bar do Nardo.

Fotos redes sociais
Instagram

@aristeu.victor_photoart
@antoni)benites

@franpaixaopelafotografia

O guitarrista Leoni
esteve no estúdio Lab
Sound esta semana
ao lado de Eloy Porto
Neto para realizar um
novo trabalho e
informa que logo terá
vídeo do Som salve.

COLUNA ABORDA VISIBILIDADE LGBTQIA+ E CAUSA NEGRA
O objetivo principal deste projeto idealizado por Deivison Oliveira é enalte-
cer e dar visibilidade aos artistas negros e LGBTQIAP+ brasileiros. A ideia do
projeto veio após o idealizador assistir o vídeo da música "Preto é o Poder do
artista" de Dan Murata. Ao ver a introdução do clipe Deivison recordou da
frase de Linn da Quebrada: "Eu não me encaixava em um padrão, portanto
criei o meu e eles que se encaixem nele". De acordo com o idealizador,
analisando a mídia atual, "Mesmo que tenhamos grandes representantes
da comunidade LGBTQIAP+ negros em destaque, porém se parar pra
pensar é um número pequeno". Nessa coluna todos tem trabalho reco-
nhecido e exaltado, seja cantores, fotógrafos, estilistas, pintores,
todo tipo de arte criada por negros vem sendo enaltecida na coluna.
"Agora iniciamos as entrevistas com esses artistas, o que torna o con-
teúdo mais interativo". Seu objetivo com o projeto é divulgar um artista por
dia, por um ano. Deivid escreveu por seis anos em um blog onde ultrapas-
sou 1 milhão de acessos, parou porque ficou inviável seguir por conta da
correria do dia a dia, retornou agora e está feliz com o resultado. Os views
estão aumentando a cada dia e tantos os artistas como o público
estão dando um feedback sensacional. Afirma Deivison.

Release enviada pelo artista
Fotos Redes sociais

Instagram @eudeivisonoliveira

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM FAMÍLIA
DE INTEGRANTE  DE DUPLA SERTANEJA

A equipe de radialistas da rádio Águas FM se solidarizaram com a
família do cantor Benicio da dupla Maycon e Benicio que sofreu
um acidente automobilístico na BR 373 em Imbituva PR, e
continua hospitalizado ao lado do seu filho, mas lamentavelmente
sua esposa veio a óbito. A dupla iria realizar um show no Paraná
quando infelizmente aconteceu esta tragedia que entristeceu todos
os familiares e fãs da dupla.

Fonte: Rádio Águas FM
Foto redes sociais

Instagram @mayconebenicio

#TBTAZZI DESTACA ROSE MASSARUTO
Em 2018 recebendo o título em 1º lugar da Primeira edição
do Top Destino Turístico na categoria de Turismo de Saúde
com a Estância Hidromineral de Águas de São Pedro.
Foto enviada pela diretora cultural
Instagram @rosemassarutto
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Inscrições são destinadas a startups com soluções inovadoras dedi-
cadas a reativar o turismo e construir o futuro do turismo. A Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho
e Turismo (Semdettur), abre hoje, sexta-feira, 14/01, inscrições para
startups que possuam soluções inovadoras para o turismo de Piracicaba e
Região Metropolitana. Inscrições seguem até 10 de março pelo site https:/
/www.hubpiracicaba.com/ e os selecionados serão conhecidos em abril,
após processo seletivo. Startups terão acesso ao Hub Piracicaba por 6
meses e implantação de Projeto Piloto com a Semdettur. Podem se inscre-
ver startups que se dediquem a reativar o turismo, com soluções inovado-
ras nas áreas de segurança, saúde e bem-estar; de promoção do turismo
regional; de turismo social; de cancelamentos e trocas de serviços; de
inserção digital de pequenos estabelecimentos, prestadores de serviços e
comunidades; de adequação de experiências. Também podem se inscre-
ver startups que se dediquem a construir o turismo do futuro, com solu-
ções inovadoras nas áreas de gestão e operação inteligente; de destinos
inteligentes; de visto e controles migratórios; de experiência do turista;
desenvolvimento sustentável e economia circular. Detalhamento do espe-
rado em cada área está no edital publicado no site. Os interessados que se
inscreverem participarão de processo seletivo com algumas etapas. O
anúncio dos selecionados para entrevista será feito em 17/03. A avalia-
ção, uma entrevista online, será realizada até 31 de março e o resultado
final, com projetos selecionados, será anunciado em 7/04. O início do
programa será em 14 de abril de 2022 e o encerramento em outubro.
Durante o período os projetos selecionados terão acesso ao Hub Piracica-
ba e será realizada implantação de projeto-piloto com a Semdettur. A
iniciativa, segundo a diretora de Turismo da Semdettur, Rose Massarutto,
atende a uma dupla função: valoriza as empresas do setor e traz inovação
e tecnologia para o turismo de Piracicaba. "O turismo foi um dos serviços
mais impactados pela Covid, por isso entendemos a importância de valori-
zação das empresas do setor. Queremos então valorizar empresas que
querem inovar e trazer novas propostas para esse mercado, além de
trazer para o turismo de Piracicaba a tecnologia e inovação."

HUB PIRACICABA - O Hub Piracicaba é uma Plataforma Pública Muni-
cipal de suporte à inovação aberta e empreendedorismo de base tecnoló-
gica, que tem como missão desenvolver empreendedores e startups, co-
nectando instituições de ensino e pesquisa, ambientes de inovação, cor-
porações, 3º setor, agentes de fomento, investidores, poder público e
comunidades na perspectiva de impulsionar as novas economias, a gera-
ção e atração de novos negócios, emprego e renda para Piracicaba e
Região Metropolitana. Os pilares de atuação são apoiar empreendedores
e comunidades; fortalecer o ambiente de inovação e negócios e desenvol-
ver Piracicaba e Região Metropolitana.

SERVIÇO - Chamada para Startups - 1º Ciclo do Programa Turismo
Digital. Inscrições pelo site https://www.hubpiracicaba.com/ até 10 de
março

Realização: Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur).

Colaboração: Jornalista @elenidstro

SEU BELÉM APRESENTA ATOR
PARAENSE RAUL J. FRANCO

Raul J. Franco é ator, escritor e comediante paraense. Formado em
Ciências Sociais e Artes Cênicas. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1997,
passando a se dedicar integralmente a carreira artística. Logo no seu início
na Cidade Maravilhosa, lançou um trabalho autoral, o espetáculo Casal
Consumo. E não parou mais. Fez mais de 20 peças, incluindo textos de
Nelson Rodrigues e Moliére. E também participou de diversas produções
televisivas, como as novelas Um Lugar ao Sol, Sétimo Guardião, Segundo
Sol, A Dona do Pedaço, Malhação e Amor de Mãe. Na comédia trilhou um
caminho interessante, principalmente quando montou a sua Cia Os Fanfar-
rões. Já no primeiro trabalho, um vídeo lançado na Internet, onde Raul faz
uma brincadeira corporal com a música Fico Assim Sem Você, na voz de
Adriana Calcanhotto, tornou-se um verdadeiro viral, levando Raul aos
mais diversos programas de auditório, como Domingo Legal, Domingão do
Faustão, Luciana by Night e Programa Eliana. E Raul também esteve nos
humorísticos Tapas & Beijos, Turma do Didi, Zorra Total, Show do Tom e A
Diarista. Em 2014 participou do show comemorativo de 30 anos da banda
Biquíni Cavadão, fazendo uma pantomima da canção Dani (que já ultrapas-
sou um milhão de visualizações no YouTube). Este show virou o DVD Me
Leve Sem Destino. Raul também é um escritor de mão cheia. Além de
escrever para teatro (tem mais de dez peças escritas, inclusive, duas delas
dirigidas pela sobrinha de Domingos de Oliveira, a Bia Oliveira), ele já
lançou livros de poemas e romances. Durante a Pandemia, lançou 8 e-
books que estão disponibilizados pela Amazon. Aliás, foi na Pandemia que
Raul se reinventou e buscou possibilidades de continuar fazendo arte.
Lançou um espetáculo online em homenagem a Clarice Lispector, "Eu, Cla-
rice", que era feito ao vivo, e depois foi todo gravado por um celular e
transmitido através da plataforma Zoom. O espetáculo ficou um ano em
cartaz. E Raul ainda montou outros projetos online, como "O dia em que
Luka encontrou Camila", que fala sobre violência doméstica, e o projeto
"Quero ser Renato Russo", que acabou virando uma série, que já está na
terceira parte. Em 2021 dois filmes que tem participação do Raul foram
lançados: LOCA e O Auto da Mentira. Em 2022 Raul poderá ser visto na
novela Pantanal, que estreia em março na TV Globo.

Release e fotos enviadas pelo artista
Instagram @rauljfranco

TURISTANDO PELA CIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL ABRE
INSCRIÇÕES PARA 1º CICLO DO
PROGRAMA TURISMO DIGITAL.

NAS ENTRELINHAS
Um novo amor chegará
Destranque o coração, entregue as chaves
Abra e limpe todos os poros do corpo.
Tempestades acontecem para arco-íris,
lua que rasga as nuvens e ilumina a noite, estrelas, manhã de sol

preguiçoso, terra molhada a nos presentear os sentidos.
Desperte, a chuva passou
A terra brotou amor para os olhos encantar.
Viva um grande amor, taças guardadas,
eis a grande ocasião.
Tudo tem novo sabor, cor.
Felicidade chega para os que não tem medo de amar.
Liberte-se!
Permita-se arder em novas experiências

Alexandra
Jacob é

Escritora
Piracica-

bana, bacharel
em direito,

facilitadora em
Constelação

Familiar,
compositora e

escritora
Instagram

@acmjacob

Entre os destaques estão os ateliês
de criação cênica que compõem o projeto
"Didática da Encenação", coordenado por
Cacá Toledo, além de exposições sobre a
cultura negra e a violência na sociedade. As
Oficinas Culturais, programa da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do Governo
do Estado de São Paulo e gerenciado pela
Poiesis, irão oferecer atividades variadas de
modo presencial e virtual nas três unidades
do programa que ficam na capital paulista
(Alfredo Volpi, Juan Serrano e Oswald de
Andrade). Toda programação é gratuita. Na
Oficina Cultural Oswald de Andrade, o tea-
tro é a linguagem em destaque. Até o dia
22 de janeiro, profissionais e estudantes
das artes cênicas (atores, bailarinos, per-
formers, circenses, músicos e artistas visu-
ais), de produção, iluminação, cenografia e
preparação corporal, que tenham experiên-
cia em teatro, poderão se inscrever na ofi-
cina e ateliês que compõem o projeto "Di-
dática da Encenação". Coordenado por Cacá
Toledo, da Cia Aberta de Teatro, o projeto
contempla a montagem de um espetáculo
teatral a partir da integração de diversas
oficinas, cada qual abordando uma área
específica da criação cênica dentro de um
projeto de encenação do texto teatral "A
Morta", de Oswald de Andrade. O projeto
tem duração de 5 meses, com a tempora-
da de estreia prevista para maio, ocupan-
do, de maneira itinerante, os distintos es-
paços da Oswald de Andrade. Para saber
mais sobre o processo de inscrição e sele-

CONEXÃO CULTURAL - FALA CAPITAL

DO TEATRO AO GRAFITE: OFICINAS CULTURAIS
TÊM PROGRAMAÇÃO DIVERSA EM JANEIRO

ção acesse o site das Oficinas Culturais.
Para quem prefere assistir, a partir de 24 de
janeiro a Oswald de Andrade recebe o es-
petáculo teatral "Grão", apresentado pelo
Núcleo Macabéa. A peça acontece no chão
estrelado, em que se ouve, ao longe, o
vozeio afro-ameríndio de um menino erran-
te que corre na imensidão, narrando a des-
ventura de sua gente, encruzando os tem-
pos na travessia, evocando terras e remi-
niscências nos espaços mais longínquos da
memória. Apresentações presenciais de
segunda a sexta, das 20h às 21h30, e aos
sábados, das 18h às 19h30. Os interessa-
dos precisam retirar os ingressos com uma
hora de antecedência. Outro destaque da
programação é a exposição presencial "Vio-
lência em Preto e Branco", do artista visual
Alvo. Composta por oito obras de materiais
retirados da região têxtil no bairro do Bom
Retiro, fotografias do processo, instalações
com projeções mapeadas, telas de
50x60cm de pinturas em preto e branco e
um curta-metragem sobre o cotidiano da
violência doméstica da cidade de São Pau-
lo, a exposição busca mostrar o que é nas-
cer, viver e morrer sob a aba do machismo
estrutural. A exposição pode ser visitada
até o dia 5 de fevereiro. Com foco na Cultu-
ra Negra, a Oficina Cultural Alfredo Volpi
recebe até o dia 11 de fevereiro a exposi-
ção "Raízes - EwèEwè, Sem Folha Não Tem
Essência". As obras da artista Bel Obaluân-
ge buscam mostrar a relação entre os ori-
xás e a natureza e irão nortear outras ativi-
dades na Alfredo Volpi. No dia 22 de janei-

ro, às 15h, a atividade híbrida "Mitos de
origens e seus encantos" convida o público
a viajar pela obra de Bel Obaluânge através
de cantigas e histórias sobre mitos de ori-
gem, ligadas à tradição oral da cultura de
matriz afro-brasileira. A proposta dessa ati-
vidade ocorre novamente, mas com foco
nos Orixás, no encontro "Orixás e Nature-
za", no dia 29 de janeiro, às 15h. Ambos os
encontros contarão com a participação de
um músico convidado e serão coordenados
pela atriz Patrícia Ashanti.

SÉRIE APLAUSO APRESENTA O ESPETÁCULO A CRUZADA
DOS CORAÇÕES PUROS (OU QUEM INVENTOU A GUERRA?)

Inspirada numa poesia de Bertolt Brecht, um grupo de crianças faz uma expedição para
encontrar o autor do livro A História Mundial, com acontecimentos horríveis sobre o
mundo e a humanidade, entre eles, a Guerra. Querem então, mudar os rumos de suas
vidas e de todas as pessoas que sofreram com esses fatos.
Ficha técnica / Dramaturgia: Tati Takiyama / Encenação: Danilo Mora
Elenco: Danilo Mora, Letthicia Johanson, Samantha Verrone e Tati Takiyama
Técnico de som: Rodrigo Rossi
Suporte de Produção: Renan Vinicius | Rita Moraes
Composição musical: Danilo Mora e Tati Takiyama
Máscaras: Artur Ramos
Figurino: Rafael Bicudo | Confecção: Rita Moraes
Cenários: Danilo Mora | Grafite: Aquino Supertramp
Serviço
22 de janeiro as 16 h no Sesc Piracicaba
Entrada gratuita

A CIA de Teatro Variante é uma iniciativa que integra o projeto "Atores Sociais", do
Instituto IA3.ORG, e que já atendeu cerca de 500 crianças e jovens de Pinda, visando ao
protagonismo desse público e ao fomento à cidadania e à cultura.
Release e fotos enviadas pela assessoria de imprensa

ATOR SE LANÇA DEFINITIVAMENTE NA MÚSICA
O artista cearense Edvar Bhual estreou como ator ainda na sua terra

natal, obtendo várias referências dos artistas e da cena local. Nos idos
anos 2000 decidiu vir para Piracicaba e assim que chegou já mostrou suas
habilidades na arte de interpretar, passando pelo SESI com sua mestra
Fátima Monis aos espetáculos da Paixão de Cristo, entre outros trabalhos
no universo cultural da cidade. Cansou de tudo, voltou para o nordeste
onde turistou pelas suas raízes, agitou as belas praias de Fortaleza e
novamente decidiu voltar para Piracicaba com intuito de resgatar sua
missão na arte. O inquieto artista argumentava seu desejo de buscar
reconhecimento na terra onde o peixe para. Em meio a pandemia veio à
tona um outro talento que estava guardado a sete chaves: a música, ou
melhor a composição das suas próprias canções. Ano passado convidou a
cantora Patrícia Ribeiro para juntos cantarem uma música em homenagem
a sua mãe e que de certa forma homenageava todas as mães do planeta
e finalmente lançaram no mês do dia das mães a música "Mulher de luta"
que tocou nas rádios da cidade, sendo propicia para data comemorativa.
Logo em seguida no mês dos namorados lançou "Nosso encontro" que traz
na letra todo romantismo do seu autor. No início deste ano tomou uma
decisão: se jogar de vez na carreira musical, pois com este título definiu
que a arte pode ser múltipla e alternativa. Se o atual momento que está
vivendo é de grande satisfação pelas aberturas que começam a acontecer
é preciso agradecer as pessoas que lhe abriram as portas e oportunida-
des. Sua atual música "Decisão" está sendo executada nas rádios da
cidade assim como os convites para entrevistas estão sendo importantes
para divulgação dos seus trabalhos. Recentemente esteve no Programa
"Trocando ideias" apresentado por Mariana Meneghinni exibido pela Rádio
Difusora AM de Piracicaba e nesta quinta feira as 20 h, será entrevistado
no Programa "Seu talento" pelo radialista Diego Sousa, ao vivo pelo Portal
Nova 15. Bhual vem alcançando seu espaço com humildade e serenidade,
ciente que é preciso ter pé no chão e acreditar que tudo é no seu tempo.

Fotos: redes sociais
Instagram @edvar_bhual @paparizzandobrasil

ARTÍSTAS PREVENIDOS E VACINADOS
Assim como a maioria das pessoas que estão se prevenindo com as doses
das vacinas contra o Covid 19, os artistas também não ficam atrás. Esta
semana alguns deles registraram esse importantíssimo acontecimento como:
o narrador do portal do SB 24 h Júlio Victorino, a cantora, Sandra Rodri-
gues, o fotógrafo Antônio Donizete Raetano, a arteterapeuta Lilian Mat-
tos Trivelin e o colunista Elson de Belém.
Fotos redes sociais

Instagram @julio_victorino @adraetanofotod
@sandrarodriguesoficial @lilian_mattos_trivelin

SERVIÇO:
 Oficina Cultural Oswald de Andrade
EXPOSIÇÃO: VIOLÊNCIA EM PRETO E

BRANCO
Em cartaz até 5/2
Local: Oficina Cultural Oswald de An-

drade - Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro -
São Paulo/SP

Programação completa no site da
Poiesis gestão cultural

Colaboração jornalista Mariana dos
Santos Lima

DIRETO
DO STORY

DE EDER JAX
O psicopedagogo e

contador de histórias Eder
Jax publicou no seu story

uma foto ao lado de
Franciele Serino com a

seguinte legenda: "O
mulher da casa".

PORTAL SB 24 H RECEBE
HONRARIA DA LBV BRASIL E

JORNALISTAS LANÇAM A
NOVA PROGRAMAÇÃO
O Portal 24 h de Santa Barbara do

Oeste recebeu da Legião da Boa Vontade
Brasil, a honraria pelo apoio nas campa-
nhas solidarias prestadas por este impor-
tantíssimo veículo de comunicação de gran-
de contribuição para região. O jornalista e
idealizador do Portal, Dennis Moraes ao lado
da sua esposa Maira Scanvacini agradece-
ram a Eduardo Siqueira, Jornalista e Rela-
cionamento Institucional na empresa LBV
Brasil pelo reconhecimento. E por falar no
casal Dennis e Maira, eles estrearam na
última segunda feira o Programa Tarde ON
que vai ao ar todos os dias a partir das 14
h pelo Portal SB 24 h com várias novida-
des, assim como o "Contra ponto". Os Pro-
gramas prometem!

Foto redes sociais
Instagram @odennismoraes

@mairascavacini

CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES
Iniciamos a publicação desta semana enfatizando as comemorações em 2022 dos 10 anos
da Coluna Pirarazzi no cenário regional.  Informamos que no segundo semestre estaremos
realizando um evento comemorativo por esta significativa data. O PERFIL da semana
destacamos a atriz Viviane Souza e seus trabalhos nos palcos. A ilustração é assinada pelo
renomado artista Erasmo Spadotto.  Se você tiver interesse em ser o próximo destaque entre em
contato no email pirarazzi@gmail.com / Edição 138 Piracicaba SP
Elson de Belém - Artista e comunicador cultural #espalhepaz

Lilian Mattos Trivelin Sandra Rodrigues

Antonio Donizete RaetanoElson de Belem

Julio Victorino
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