
MARÇO
A Prefeitura Municipal de

Piracicaba informa que o Progra-
ma de Regularização Fiscal (Re-
fis) terá início em março. Ques-
tão de tempo para os acertos.

LULA — I
O ex-presidente Lula, e princi-

pal adversário de Jair Bolsonaro à
presidência da República, deixou
claro, em entrevista coletiva à im-
prensa independente, que seu can-
didato a vice será o ex-governador
de São Paulo Geraldo Alckmin.

LULA — II
Para o publicitário e especia-

lista em marketing político, Jani-
el Kempers, a junção de Lula e
Alckmin é uma forma de desmo-
ralizar o discurso bolsonarista.
“O que o ex-presidente Lula está
querendo mostrar ao país, com a
escolha de Alckmin vice, é que ele
não é um esquerdista fanático,
extremista que o Bolsonaro e
seus aliados estão tentando colo-
car”, afirma. Aliás, como é fanáti-
co de direita o presidente atual.

NA RÁDIO
Ontem (25), o prefeito de Pira-

cicaba, Luciano Almeida (DEM),
teve participação especial no Pro-
grama de Mário Luiz, na Rádio
Educadora, às 8 horas. Foi um
momento tranquilo de bom bate
papo, com a participação de ouvin-
tes e amigos do radialista, além de
admiradores e críticos do prefeito.
Foi bom, a comunicação ajuda
muito. Ótimo. Parabéns, Mário
Luiz e prefeito Luciano. Valeu.

PANDEMIA — I
O líder do MCCP Walter

Koch divulga, pelo WhatsApp,
uma pergunta: “Você sabia que
a Prefeitura não exige carteira

de vacinação para entrar no pré-
dio? Na contramão da Câmara
Municipal e de órgãos federais, a
Prefeitura não exige. Um absur-
do que acaba colocando a vida
dos servidores em risco”, afirma.

PANDEMIA — II
Por sua vez, a Prefeitura de

Piracicaba informa que adotou o
protocolo elaborado pelo Sesmt
(Serviços Especializados em En-
genharia de Segurança e Medici-
na do Trabalho) que prevê a uti-
lização obrigatória do uso de
máscara, aferição de temperatu-
ra corporal, higienização das
mãos e fornecimento de álcool gel
em espaços públicos. Além disso,
limitou o número de usuários nos
elevadores do Centro Cívico, ins-
talou barreiras acrílicas nos locais
de atendimento ao público e de-
marcou um distanciamento segu-
ro nas filas, por meio de sinaliza-
ção nestes locais. Assim sendo,
vem cumprindo todas  medidas
preventivas previstas pelo Sesmt.

FURO?
Seria furo, nos bastidores da

política, informar que o presiden-
te Jair Messias Bolsonaro não vai
ficar no Partido Liberal (PL), li-
derado em Piracicaba pelo verea-
dor Laércio Trevisan Junior, com
o titular da Semac, Adolpho Quei-
roz. Afirmam, os que querem ga-
rantir o futuro, que Bolsonaro vai
para o Republicano ou PRTB.

CANDIDATOS
O engenheiro agrônomo Ga-

briel Colombo, do PCB (Partido
Comunista Brasileiro), é pré-can-
didato a governador do Estado
de São Paulo. Pelo PCdoB, como
tem sido divulgado, Francys Al-
meida é pré-candidato. Gabriel
foi dirigente da Associação Na-
cional de Pós-Graduandos e
Francys é bacharel em Direito
aprovado em exame da OAB.
Ambos são exemplos de dedica-
ção política, e é o que deveria ocor-
rer em todas legendas e não ape-
nas vir o nome certo da cúpula.
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Divuilgação
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By Elson
de Belém

Divulgação

Liliam Olegário (centro), pro-
fessora, e Dani Fernanda, co-
municadora, estiveram em vi-
sita à redação de A Tribuna
Piracicabana e foram recebi-
das pelo diretor, jornalista

Evaldo Vicente. Temas diver-
sos foram tratados, destacan-
do-se as eleições de 2022 e
trabalho comunitário que de-
vem, todos, desenvolver em
momento tão difícil para todos.

VISITA

O presidente da Câmara de Piracicaba, Gilmar Rotta,
fez uma visita na tarde de ontem ao jornalista Cecília
Elias Neto a fim de convida-lo a contribuir com a história
do Bicentenário do Legislativo de Piracicaba.  Rotta, que
começou na Casa como estagiário — sendo o primeiro
assessor em época que apenas um assessor atuava por
todos os vereadores — tem dado demonstrações de res-
peito à história da Casa. Foi a proposta do Memorial Pru-
dente de Moraes, instalado no Hall do Salão Nobre Helly
de Campos Melges, assim como tem dado muito traba-

lho ao setor de documentação e arquivo da Casa. Antes
da pandemia chegar no ano passado, exibiu o restauro
da ata de fundação da cidade e inaugurou a nova gale-
ria dos ex-presidentes, com destaque também à galeria
de todas as vereadoras eleitas na história da Câmara de
Piracicaba. O encontro foi mais um pela preservação da
história política da nossa cidade. Cecílio é o decano da
imprensa piracicabana, autor de mais de 30 livros, desta-
cando-se o Dicionário do Dialeto Caipiracicabano, editor
de A Província (onde estão inúmeros registros históricos).

UM ENCONTRO PELA HISTÓRIA

Piracicaba é destaque
na balança comercial
Boletim Esalq/Simespi aponta setor metal-mecânico como

responsável pelo bom desempenho; objetivo é dar aos
empresários informações conjunturais para tomada de decisão

Piracicaba apresentou vari-
ação acumulada de 41,64% nas
exportações, em 2021, desempe-
nho superior ao verificado no
Estado de São Paulo (23,20%) e
no Brasil (34,16%). O bom resul-
tado é atribuído ao desempenho
do setor metal-mecânico, especi-
almente fabricantes de máquinas,
aparelhos e instrumentos mecâ-
nicos, que representaram U$
712,6 milhões, ou seja, 67% do

Renan Paes

Olavo Luiz Pimentel de
Carvalho, campineiro, 74 anos,
morre nos Estados Unidos, em

volume exportado no ano passa-
do. Esta e outras informações fa-
zem parte da segunda edição do
Boletim de Conjuntura Industrial,
elaborado pela Esalq (Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Quei-
roz), por meio de convênio com o
Simespi (Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas, de Ma-
terial Elétrico, Eletrônico, Siderúr-
gicas e Fundições de Piracicaba,
Saltinho e Rio das Pedras). A6

Morre Olavo de Carvalho,
mas renasce seu legado

24 de janeiro de 2022, mesma
data em que Winston Churchi-
ll morria na Inglaterra, em
1965. Deixa a esposa Roxane,
oito filhos e dezoito netos. A4
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Camilo Irineu
Quartarollo

Quando se fala
em gatos logo
se pensa na-

queles postes emara-
nhados de fios, mas
puxo o meu de ou-
tro fio sem conse-
guir trazê-lo pelo
rabo. O tal perambulava sobre
os muros e telhados da vizi-
nhança e era um Bombaim.

Maldito gato! Escurecia e
ao virar apressado a esquina
o bichano me atravessa a fren-
te do carro. Desviei o que
pude, mas raspei o pneu dian-
teiro no meio fio. De relance
pude ver aquele gato escafeden-
do dentro da viela próxima.

Olhei de repelão na folhi-
nha e a data me emparedou.
Era sexta-feira, e treze! Não
sou supersticioso – já aviso,
mas não dou sopa para o azar.

Não tenho crendices, mas
aquele incidente me impactou e
precisei contar para alguém so-

lidário; mas não, a mi-
nha vizinha sorridente
disse que gatos de rua
são assim. Seu angorá,
lindo, macio. E qual o
quê? Só de olhar o bi-
cho me atacou com um
arranhão no braço. Ele
está sentindo o cheiro
do outro, justificou-se
ela. Ora, como? Nem

toquei naquele gato de rua.
Vi que os assuntos não

iam agradar, porque a questão
se tornou um atropelo de gato.
E perguntava a velha curiosa
ainda “Mas viu ele, deu tem-
po?” Dei uma desculpa aceitá-
vel e voltei para minha casa.

Ao fechar o portão nessa sex-
ta treze à noite, de quebra, uma
coruja espiava no galho. Meu
Deus! Fiz o sinal da cruz, cochi-
chei a mim mesmo algumas ora-
ções, na porta beijei a medalhinha
de São Jorge, me persignei mais
três vezes, enfiei a chave fria na
fechadura, acertei o pé direito trê-
mulo, ufa, pisei dentro. Por fim,
pude fechar a porta ao dia aziago.

Contudo, ainda não termi-
nara, o gato me perseguira, já me
aguardando no corredor. Olha-
va para mim com olhos de fogo
de suas sete vidas. Eu balbucia-
va algumas orações e lembrava
do braço arranhado pelo Ango-
rá. Se o gato da minha vizinha
sentira o cheiro do meu gato,
por certo o gato preto ia sentir o
do angorá. Apesar de encolhido
de medo estiquei a mão ferida e
peguei uma vassoura me esguei-
rando longe do gato, que não se
moveu do canto. Não tinha
medo de mim, que gato maldito!

Joguei água benta na casa
toda e incensei o ambiente. To-
mei banho, pus meu pijama de
bolinhas azuis, calcei as pan-
tufas marrons e sentei a dor-
mitar na poltrona reclinável.

Depois de um rápido cochi-
lo, flutuei, nem sabia onde es-

tava mais e quando dei por
mim arregalei os olhos que se
cruzaram com os do gato na
minha frente. Ali estava ele!
Fixo a olhar nos meus olhos,
em meu colo. Fiquei sem ação,
mas ele lambia suavemente
meu braço ferido. Retraí e ele
pulou ao chão, me olhou com
cara de gente e se foi. Eu corri
atrás dele para afugentar de vez,
bati os pés num pampampam.
Ele sumiu nem sei por onde.

Agora confiante, deixei até
a porta e janelas entreabertas e
nunca mais vi aquele gato. Bus-
quei na vizinhança, espiei sobre
os muros, em terrenos baldios,
mas nada do bichano. Ao do-
brar a esquina me lembro dele.
Pensando bem, nesses tempos de
covid, ele poderia ficar no tape-
te... me senti um rato! Maldito
gato! Faça como a Kaity, adote.

———
Camilo Irineu Quarta-
rollo, escrevente judici-
ário, escritor, autor do
livro “Entre as períco-
pes”, entre outros

anos pelo Serviço de
Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e pela Con-
federação Nacional de
Dirigentes Lojistas
(CNDL): mais de um
terço das pessoas acima
de 60 anos que já estão
aposentadas continu-
am trabalhando. A pro-
porção é de 33,9%. En-

volvendo os aposentados que têm
entre 60 e 70 anos, o percentual
dos que trabalham sobe para 42,3%.

Os aposentados que traba-
lham justificam que precisam
complementar a renda. Para
46,9%, a aposentadoria não é su-
ficiente para pagar as contas e
despesas pessoais. Já 23,2% dizem
que continuam no mercado para
manter a mente ocupada e 18,7%,
para se sentirem mais produtivos.
Outros 9,1% dizem que precisam
trabalhar para ajudar a família.

Ao considerar os aposentados
que continuam no mercado, (17%)
são profissionais autônomos. Ou-
tros 10% são trabalhadores infor-
mais ou fazem bicos, enquanto
2,1% são profissionais liberais. Os
que são funcionários de empresas

Luiz Carlos Motta

Janeiro marca no
dia 24, o Dia Naci-
onal dos Aposen-

tados. A data surgiu
como uma homenagem
à instituição da primei-
ra lei brasileira destina-
da à previdência social,
criada em 24 de janeiro
de 1923, pelo então presidente Ar-
tur Bernardes: a Lei Eloy Chaves.
De acordo com a legislação, exis-
tem cinco categorias específicas de
aposentadoria: a compulsória, a
especial, por idade, por invalidez
ou por tempo de contribuição.

Atualmente, mais de 30 mi-
lhões de pessoas recebem aposen-
tadoria ou pensão, segundo o
IBGE. Como homenagem aos apo-
sentados, que chegam a esta con-
dição depois de uma vida inteira
dedicada ao trabalho, apresento
a seguir, algumas importantes
informações e considerações.

APOSENTADOS QUE
TRABALHAM - Um panorama
relevante sobre os aposentados
Brasil ficou conhecido por meio de
um levantamento feito há três
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Qualidade de vida aos aposentados

privadas somam 1,7%. A aposen-
tadoria e o recebimento de pensão
são a principal fonte de renda para
74,6% dos idosos brasileiros.

O levantamento aponta ain-
da que, para 23,4% dos aposen-
tados, a renda atual não é sufi-
ciente para atender a todas as
necessidades. Mesmo assim, 9
em cada 10 idosos (95,7%) con-
tribuem ativamente para o sus-
tento financeiro da família. Em
mais da metade dos casos (59,7%)
eles são os principais responsáveis.

DIREITOS - Os trabalhado-
res que se aposentam pelo INSS e
continuam trabalhando com car-
teira assinada têm direitos e deve-
res. Entre eles, acesso às férias, jor-
nada de trabalho de 44 horas, de-
pósito mensal de Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS),
13º salário, pagamento de horas
extras e acesso aos benefícios pa-
gos a todos os funcionários.

Entre os deveres está o de
contribuir para a Previdência
Social, embora não possa usu-
fruir de outro benefício, além
da própria aposentadoria.

AVANÇOS - Como Deputa-
do Federal, também represento os
interesses dos aposentados de todo
o Brasil. São trabalhadores e tra-
balhadoras que em muito contri-
buíram e continuam contribuin-
do para o desenvolvimento do
País. Merecem, portanto, serem
tratados com respeito, admira-
ção e viverem com dignidade.

Tenho destinado emendas
parlamentares para beneficiar ins-
tituições de idosos e aposentados
nos municípios paulistas e, ao mes-
mo tempo, voto favoravelmente
para os projetos que proporcionam
recuperação do valor aquisitivo
das aposentadorias, correções
anuais acima da inflação e para
todas as iniciativas que visam me-
lhorar a qualidade de vida desses
valorosos brasileiros e brasileiras!

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

fogo contra vizinhos,
espancamento de ido-
sos, xingamentos de
pessoas que já lhes fo-
ram amigas por déca-
das etc. Logo, como as
regras sociais não com-
portam ações desse ní-
vel, fica claro o raciocí-
nio de que a herança
primitiva dos huma-
noides predomina na-

quela personalidade. Essa condu-
ta (emoções) é negativa, aumenta
rápida e explosivamente em respos-
ta a situações de gatilho percebi-
das, denominado de descontrole
emocional e que, não tratado, ten-
de a agravar-se com o tempo. Aqui
é que visualizamos o ponto crítico.

Pessoas zangadas/furiosas
tendem a oferecer riscos às pes-
soas que convivem a sua volta, é
uma questão de tempo para que
o gatilho se movimente em uma
circunstância importuna, com
causas e efeitos irreversíveis.

Normalmente, o controle des-
tes neuropatas costuma interagir
com quem eles sentem que podem
interagir racionalmente, analisan-
do-os, sem serem dominados por
contrariedades. Precisamente por
ser subtendida por circuitos neu-
ronais primitivos condicionados
pela predisposição genética, e refor-
çada pela tendência de usá-la como
resposta reativa automática a to-
das as situações irritantes, a pes-
soa que convive com a ira (raiva)
tende a se mover ao longo dos anos
com automatismos cada vez mais
rígidos, como se estivesse seguin-
do em frente os trilhos de um trem.
Nesse caso, são os circuitos neuro-
nais de baixa resistência que for-
mam a base biológica dos hábitos e
das respostas automáticas.

Curiosamente, o ser colérico
é muito atraído por situações pe-
rigosas, com alta carga agressi-
va, que se aguçam quando encon-
tram respaldo em outros com a
mesma patologia. As pessoas
mais controladas tendem a evi-
tar o relacionamento ou, o que é
mais frequente, limitar sua ami-
zade apenas às necessidades de
momento. Policiar e controlar a ira
(raiva), para não ser dominado por
elas, requer consciência, uma forte
motivação para mudar e o apren-
dizado de estratégias emocionais e
cognitivas mais racionais para ex-
pressar o dissenso ou reagir cons-
trutivamente a um sentimento de
injustiça. Lembrando sempre que
a justiça está inserida em um
campo de avaliação coletiva, nun-
ca pessoal e inquestionável.

Temos de estabelecer como
premissa a educação no autocon-
trole, para pensar melhor o que
se torna essencial para viver me-
lhor. Ao mesmo tempo, apren-
dendo a respeitar as regras e a
governar os sentimentos de in-
justiça de forma mais racional,
procurar resolver suas questões,
com diálogo, e não ataques, co-
locar-se no local que você sem-
pre esteve e para onde voltará.

“A síndrome do pequeno po-
der, segundo a psicologia, é uma
atitude de autoritarismo por parte
de um indivíduo que, ao receber
um poder, usa-o de forma abso-
luta e imperativa, sem se preocu-
par com as consequências e pro-
blemas periféricos que possa vir
a ocasionar. Trata-se de um pro-
blema social, e não individual, ca-
racterístico da nossa sociedade.
Surge quando a pessoa não se con-
tenta com sua pequena parcela de
poder e se assume como superior
ou detentora de responsabilida-
de sobre a liberdade de outrem,
exorbitando sua autoridade”.

A “síndrome do pequeno po-
der” é muito comum em pessoas
que assumem determinadas ati-
vidades estatais e se sentem su-
periores por essa razão, está di-
retamente ligada à raiva. Portan-
to, se não conseguirmos contro-
lar quando adultos, o traço rai-
voso/furioso que se tornou do-
minante torna-se um fator de
perigo para si e para os outros.

———
José Osmir Bertazzoni (63),
jornalista e advogado

José Osmir
Bertazzoni

Às vezes nos en-
contramos dian-
 te de questiona-

mentos que não sabe-
mos responder, e, como
homem e, pior, de ascen-
dência italiana, carrego
na fúria repentina tam-
bém um descontrole,
confesso. Conquanto, o que dife-
rencia um ser furioso e agressivo
dos outros? Qual a razão para que
algumas pessoas, especialmente fi-
guras públicas homens, sejam
mais agressivas e destrutivas?
Creio que as pessoas que tendem a
responder furiosamente a situa-
ções não possuem lucidez e se des-
controlam facilmente, sempre de
forma agressiva e ameaçadora.

Nesses tempos em que grande
parte da população se junta a uma
liderança política descontrolada e
sem lucidez compartilham a mes-
ma vertente furiosa, a neuropatia
é tão contagiosa que, sem motivo
ou análise científica, criticam, gri-
tam, ofendem e atacam a obrigato-
riedade das vacinas que buscam
preservar a humanidade, ou em
outras situações desencadeantes,
que, observadas de fora, parecem
quase um pretexto para descarre-
gar uma raiva interior que não
pode ser aplacada de outra forma.

A ira (raiva) é uma destas
quatro emoções básicas de co-
mando no comportamento hu-
mano. Segundo especialista
vem modulada pela testostero-
na, razão pela qual tende a ser
mais percebida nos homens.

A ofensa, busca de inimigos,
xingamento e outras atitudes de
prejudicar outrem constituem uma
emoção primitiva derivada das
primeiras espécies humanas, gê-
nero australopithecus e o gênero
humano. Dentre os australopithe-
cus, encontra-se o australopithe-
cus animensis, que teria vivido
entre 4,2 a 3,9 milhões de anos
atrás, e o australopithecus afaren-
sis, que possivelmente habitava a
Terra há 3,9 a 3 milhões de anos.
Os dois possivelmente caminha-
vam sobre dois pés e o gênero
homo, o primeiro hominídeo, se-
ria o homo habilis e homo erectus.

A raiva, como a emoção apeti-
tiva, que medeia todas as forças
que nos movem a fazer, conquis-
tar, saborear, regozijar; como o
medo, que na medida certa é alia-
do da prudência e da autoprote-
ção; e pânico de ansiedade de se-
paração, que sentimos agudamen-
te quando tememos o distancia-
mento das pessoas que amamos e/
ou que nos ajudam a viver (sobre-
viver), física e/ou emocionalmen-
te. No ser humano evoluído, que
dispersou (livrou-se) de todos os
traços humanoides, o núcleo “rai-
va” sobrevive de forma útil e sau-
dável, que é ativado pela percepção
de uma injustiça ou mal sofrido
contra si ou contra outrem.

Desde a infância, sentimos
raiva, se um amigo do jardim de
infância pega a bola, se a prima
rica não deixa você brincar com
as bonecas dela, se nos aparenta
que mamãe dedica maior atenção
a um irmão ou irmã ou que papai
nos repreende desnecessariamen-
te, só porque está nervoso. A raiva
situacional como uma emoção em
resposta a uma injustiça percebi-
da ou sofrida é um sentimento
universal. É fisiológica quando é
limitada em expressão, proporci-
onal ao evento desencadeante e
de duração limitada no tempo.

A raiva não pode conviver com
os homens, isso foge da própria
natureza animal e se desencadeia
na intercorrência de doenças psí-
quicas.  A ira, ou raiva, é antes um
traço característico da personalida-
de (traço neuropático), isso quan-
do tende a ser uma expressão do-
minante no comportamento devi-
do à frequência, intensidade e du-
ração com que uma pessoa a sente
crescendo dentro de si, sem con-
trole. O traço de raiva é um ante-
cedente da raiva de estado, que é
agudamente ativado e aumenta de
forma reativa a situações exter-
nas: na família ou na sociedade.

Devemos nos policiar em ra-
zão das nossas iras-raivas, fato
ser a personalidade colérica, em
média, um estado elevado e um
nível muito mais alto de irritabili-
dade interna e agressividade, que
pode se transformar em transtor-
nos com cometimentos de crimes,
como de ameaças com arma de
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Existem tratamentos para
o descontrole emocional

dade ao ecoturismo, permitindo
demonstrar sua importância es-
tratégica, principalmente no cená-
rio de maior controle do coronaví-
rus. Atividades ao ar livre ganha-
ram o status de prescrição médica.
Viajar faz bem para a saúde. Em
contato com a natureza, melhor. É
vacina no braço e mapa na mão.

Oito parques concentram
75% dos 13,3 milhões de visitan-
tes. Isso dá a dimensão do po-
tencial. Dois e meio ficam no Es-
tado de São Paulo: o Horto e
Jaraguá, na capital paulista, e
o Serra da Bocaina, dividido
com o Rio de Janeiro. Juntos,
somam 2,7 milhões de visitan-
tes. Os dois primeiros podem ser
considerados urbanos, usufruí-
dos basicamente pelos residentes.

A geração de emprego, renda
e movimentação econômica por
meio dos parques naturais não têm
contraindicação. No caso de con-
cessões para exploração privada,
caminho natural, a preservação,

Vinicius Lummertz

Um milhão de empregos e R$
44 bilhões de impacto no
Produto Interno Bruto do

País. Este é o potencial dos par-
ques naturais brasileiros, segun-
do estudo recente do Instituto Se-
meia. Para tanto, os 297 parques
estaduais e nacionais deveriam
receber 56 milhões de visitantes.

O desafio é grande e vale mui-
to à pena. Em 2019, somados, os
parques receberam 13,3 milhões de
pessoas. Ou seja, sem a necessida-
de de grandes investimentos – a
natureza já se encarregou do prin-
cipal – e preservando o seu patri-
mônio natural, o Brasil pode mul-
tiplicar por quatro os resultados
econômicos e sociais do ecoturis-
mo. Raras iniciativas podem ser
mais bem classificadas como sus-
tentáveis que o encontro entre o
meio ambiente e o turismo.

Os números do Semeia che-
gam em boa hora. Dão tangibili-
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Parques naturais: vacina no braço e mapa na mão

que poderia ser questionada, é parte
da sustentabilidade do negócio.

Em 20 de janeiro o governa-
dor João Doria assinou a con-
cessão dos parques da Cantarei-
ra e do Horto. A concessionária
ficará responsável pela zeladoria,
manutenção e operações dos ser-
viços por 30 anos. Fará investi-
mentos mínimos de R$ 45,5 mi-
lhões, sendo R$ 31 milhões até
2028. A estes somam-se outros
seis já concedidos: Capivari e
Horto Florestal (Campos do Jor-
dão), Caminhos do Mar (Baixa-
da Santista), Zoológico, Zoo Sa-
fari e Jardim Botânico (capital).
Mais três estão na fila, sob a li-
derança da Secretaria de Infra-
estrutura e Meio Ambiente.

O benefício público por traz
da iniciativa é o alívio do erário:

o governo deixa de gastar com
os parques que, administrados
pela iniciativa privada, ganham
novos serviços e mais visitantes.

Em locais afastados, o in-
centivo e as melhores condições
de visitação geram receita para
as comunidades e, novamente,
ajudam na preservação. Os tu-
ristas, ávidos por experiências tão
variadas quanto possível – trilhas,
esportes mais radicais, pesquisas,
observação – são duplamente
importantes: valorizam o bem
preservado e pagam por isso.

Esse efeito benéfico é expan-
sivo: hotéis, pousadas, restau-
rantes, transportes, comércio
em geral são aquecidos. Empre-
endimentos são desenvolvidos,
aumentando a atratividade e
criando um poderoso ciclo vir-
tuoso no qual todos ganham.

———
Vinicius Lummertz, secre-
tário de Turismo e Viagens
do Estado de São Paulo

477 da CLT prevê que
o atraso ensejará mul-
ta no valor de um sa-
lário do trabalhador.

Esse prazo de 10
dias corridos se apli-
ca para todas as si-
tuações de demissão
do trabalhador, seja
em contratos de tra-
balho por prazo de-

terminado ou indeterminado.
No mesmo prazo,  o em-

pregador deverá comunicar
a dispensa aos órgãos com-
petentes, para fins de libera-

Hadlan Felipe

Sempre que um
trabalhador é de-
mitido, a empre-

sa é obrigada a efetu-
ar o pagamento das
verbas rescisórias no
prazo de 10 dias após
o efetivo desligamento
do funcionário, ou
seja, após a baixa na Carteira de
Trabalho e Previdência Social.

Entretanto, bom informar
que, caso esse pagamento não seja
realizado no prazo legal, o artigo
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Multas por atraso das verbas rescisórias

ção do seguro-desemprego e
movimentação do FGTS.

O trabalhador deve ter mui-
ta atenção ao assinar o Termo
de Rescisão do Contrato de Tra-
balho, uma vez que a assinatura

implica em reconhecimento do
pagamento, tendo natureza de
recibo de quitação. Ademais, o
trabalhador não é obrigado a
aceitar o parcelamento do paga-
mento das verbas rescisórias.

Se esse direito for violado,
recomenda-se que consulte um
advogado trabalhista de sua
confiança para ajuizar uma
Reclamação Trabalhista.

———
Hadlan Felipe, advo-
gado, pós-graduando
em Direito e  Proces-
so do Trabalho



Um pouco da
história do Fórum

Dr. Francisco Morato (II)
Barjas Negri

Inaugurado em
1988, no segundo
mandato do prefei-

to Adilson Maluf, o
Fórum Dr. Francisco
Morato, desempenha
bem o seu papel, mas
Piracicaba cresce mui-
to a partir daí e, também, os pro-
cessos judiciais, até que, 15 anos
depois, inicia-se um processo
bem articulado entre as autori-
dades para ampliar o prédio e
melhorar as suas acomodações.

Na época, o prefeito José Ma-
chado exercia o seu segundo man-
dato e para colaborar com as auto-
ridades e com o próprio governo
estadual, assume a responsabilida-
de de cofinanciar a ampliação do
prédio, custo avaliado em R$
3.189.997,63 à preços de 2004. Um
bom recurso tanto para o Estado
como para a Prefeitura, que assu-
miu a contrapartida de R$
637.999,52 ou 20% do total. Lici-
tada e contratada, a obra foi inici-
ada timidamente por falta de re-
cursos do Estado e da Prefeitura.

Tomei posse como prefeito de
Piracicaba em 1º de janeiro de
2005 e logo fui pressionado a en-
contrar uma solução para acele-
rar as obras, tão importantes para
o poder Judiciário. De imediato,
reuni os secretários de Obras, Pau-
lo Prates, o procurador Milton
Sérgio Bissoli e o secretário de Fi-
nanças, José Admir Moraes Leite.
Juntos procuramos viabilizar uma
solução ainda no primeiro semes-
tre para concluí-la em 2006.

A nova construção envolve-
ria um prédio de quatro andares:
subsolo, térreo, 1º e 2º andares,
ou seja, 24 salas, salão para a bi-
blioteca, almoxarifado, sanitári-
os. Tudo isso numa área de 2.200
m2 para utilização dos cartórios,
promotores e a realização de au-
diências. Com remanejamento do
orçamento e de recursos e com
boa articulação com o governo
estadual para liberação de sua
parte, as novas instalações foram
concluídas, e inauguradas pelo
diretor do Fórum, dr. Mauro
Antonini, na gestão do governa-
dor Cláudio Lembro que, na épo-
ca, substituía Geraldo Alckmin.
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Foi um sufoco fi-
nanceiro, mas os pro-
fissionais do Direito
junto com a popula-
ção ganharam muito
em agilidade e con-
forto. Da sua inaugu-
ração participou o pre-
sidente do Tribunal de
Justiça do Estado, de-

sembargador Celso Limongi.

Com a posse do dr. Wander
Pereira Rossete Júnior na dire-
ção do Fórum, isso em 2005 e
sua articulação e apoio da soci-
edade, da OAB e da Prefeitura,
o Fórum foi ampliando as suas
atividades, como a criação da
3ª Vara da Família em 2007; a
criação do Juizado de Pequenas
Causas  -- agora, denominado
de Juizado Especial Cível - em
prédio alugado pela Prefeitura;
criação da 2ª Vara de Fazenda;
criação do Centro Judiciário de
Soluções de Conflitos e Cidada-
nia (Cejusc), também em pré-
dio alugado pela prefeitura em
nossa gestão como prefeito.

Na nova direção do dr. Mar-
cos Doulgas Veloso Balbino da
Silva, a partir de 2016, foram ini-
ciados os estudos e projetos para
a implantação da Cidade Judici-
ária de Piracicaba, tendo a pre-
feitura viabilizado o terreno para
doação ao governo estadual. Em
decorrência das dificuldades
econômicas e da crise fiscal, es-
ses planos ainda não obtiveram
recursos orçamentários, mas to-
dos estudos preliminares foram
realizados pelo Instituto de Pes-
quisa e Planejamento de Piraci-
caba (Ipplap) e entregues ao Tri-
bunal de Justiça do Estado.

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

A Tribuna Piracicabana
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Contra o confisco, deputada
Bebel lança abaixo-assinado
Abaixo-assinado é on-line e, para assinatura, o endereço é  https://cadastro.professorabebel.
com.br/abaixo-assinado-confisco-dos-aposentados; objetivo é pressionar Alesp para revogar

Como forma de ampliar a mo-
bilização da sociedade contra as
barbáries do governador João Do-
ria (PSDB), a deputada estadual
Professora Bebel (PT) lançou abai-
xo-assinado contra o confisco nas
aposentadorias e pensões dos ser-
vidores do Estado de São Paulo.
Bebel, que é presidenta da Apeoesp
(Sindicato do Professores do Ensi-
no Oficial do Estado de São Pau-
lo), diz que esta mobilização visa
a revogação do confisco que o
governador impôs de forma ar-
bitrária aos aposentados e pen-
sionistas. O abaixo-assinado é
online e o endereço para fazer a
assinatura é o https://cadastro.
professorabebel.com.br/abaixo-as-
sinado-confisco-dos-aposentados

Um dos objetivos deste mo-
vimento é fortalecer a pressão
para que seja aprovada a revo-
gação da cobrança pela Assem-
bleia Legislativa de São Paulo,
que depende dos votos da maio-
ria dos deputados estaduais. “É
preciso dialogar com os demais
deputados para que sejam con-
vencidos a colocar fim a essa ar-
bitrariedade contra nossos aposen-
tados e pensionistas”, enfatiza.

A deputada Professora é au-
tora do Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 39, de 2020, que anula a

elevação das alíquotas de cobran-
ça previdenciária de aposentados e
pensionistas. Também tramita na
Assembleia Legislativa de São Pau-
lo, desde o dia 16 de novembro do
ano passado, a Proposta de Emen-
da à Constituição do Estado de São
Paulo (PEC) 6/2021, de autoria da
deputada Professora Bebel (PT) e
de outros parlamentares, que veda
a cobrança de contribuição previ-
denciária dos servidores estadu-
ais aposentados e pensionistas,
cujo valor do benefício seja inferi-
or ao do teto pago no Regime Ge-
ral da Previdência Social (INSS).

 A Professora Bebel lembra
que a cobrança, que vem sendo
feita sobre as aposentadorias e
pensões dos servidores estaduais,
é em função da aprovação da Re-
forma da Previdência Estadual
pela Assembleia Legislativa de São
Paulo. “Votei contra esse absur-
do, que não passa de um ataque
ao bolso dos servidores aposenta-
dos e pensionistas, mas o governo
jogou pesado e conseguiu a apro-
vação do que ele chama de refor-
ma previdenciária”, ressalta ela,
que foi a única parlamentar da re-
gião que votou contra a propositu-
ra que vem permitindo o desconto
sobre aposentadorias e pensões.

A parlamentar, que é líder da

A deputada Professora Bebel tem liderado o movimento
na Assembleia Legislativa pela revogação da cobrança

Divulgação

bancada do PT na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, diz que se
aprovado o PDL 39/2020 será ces-
sada a enorme injustiça que o go-
verno João Doria vem cometendo
contra servidores públicos que con-
tribuíram durante longos anos de
serviços prestados à sociedade pelo
direito a uma aposentadoria dig-
na. “A  aprovação do PDL 39/2020
vai devolver aos aposentados e pen-
sionistas a tranquilidade que pen-
saram ter obtido com sua aposen-
tadoria. Hoje, na quase totalidade

dos casos, os valores das aposen-
tadorias dos servidores públicos,
bem como das pensões pagas a
seus dependentes, estão muito
aquém de seus direitos e de suas
necessidades. É sobre esses valo-
res já reduzidos que o governo
estadual aplica alíquotas abusi-
vas, levando essas pessoas a uma
situação verdadeiramente deses-
peradora, num momento em que
deveriam ter condições ao mere-
cido descanso após uma longa
vida de trabalho”, ressalta.

Almir Pazzianotto
Pinto

Utopia é o espaço
idílico onde se
congregam al-

mas nefelibatas, com o
propósito de planejar a
construção de socieda-
de imaginária, fruto
mágico da vontade. A
imaginação utópica se
caracteriza pela alienação. Traba-
lha alheia à realidade e indiferen-
te ao que de fato acontece. Deixa-
se embriagar pelas palavras.

É nas ciências políticas que o
pensamento utópico tem se reve-
lado prolífico e influente. Políti-
cos, juristas, professores univer-
sitários, jornalistas, se dedicam
à formulação de teorias sobre o
modelo ideal de governo, onde
bastaria o simples desejo para fa-
zer prevalecerem os valores da
justiça, da honestidade, da bele-
za, da igualdade. São jardineiros
cultivando flores coloridas, mas
estéreis e incapazes de frutificar.

Escreveu Edward Hallet Carr,
ao dissertar sobre o papel da uto-
pia, que, “quando a mente huma-
na começa a se exercitar em algum
campo novo, ocorre um estágio ini-
cial em que o elemento do desejo ou
objetivo é extremamente forte, e a
inclinação para a análise dos fatos
ou de meios é fraca ou inexistente”
Na fase inicial das ciências políticas,
acrescenta o historiador inglês, “os
pesquisadores prestarão pouca aten-
ção aos “fatos” existentes ou à aná-
lise da causa e efeito, mas devotar-
se-ão à elaboração de projetos visio-
nários para a consecução dos fins
que têm em vista – projetos cuja sim-
plicidade e perfeição lhes garantem
uma atração fácil e universal”
(Vinte Anos de Crise – 1919-1939.
Ed. UNB, Brasília, DF, 1981, pág. 18).

Foram utópicos Saint-Simon,
Fourier, Robert Owen, projetistas de
“comunidades ideais, nas quais ho-
mens de todas as classes iriam viver
juntos em amizade, dividindo os fru-
tos do seu trabalho na proporção das
suas necessidades” (EHC, pág. 20).
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Realidade e Utopia
Oliveira Vianna, ci-

tando Joaquim Nabuco,
tratou da presença do
pensamento utópico na
legislação brasileira:
“São eles (os utópicos)
os que fazem do grave
problema da organiza-
ção política do Brasil,
‘uma pura arte de cons-
trução no vácuo’. A base
são as teses – e não os

fatos; o material as ideias – e não
os homens; a situação o mundo –
e não o país; os habitantes as gera-
ções futuras – e não as atuais” (Ins-
tituições Políticas Brasileiras, Record
Cultural, SP, 1974, vol. II, pág. 24).

Exemplo clássico de construção
no vácuo é a Constituição de 1988.
Sob o domínio da utopia, os consti-
tuintes proclamaram, sem modés-
tia e constrangimento, que se reuni-
ram em Assembleia Nacional Cons-
tituinte “para instituir um Estado
democrático, destinado a assegurar
o exercício dos direitos sociais e in-
dividuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade frater-
na, pluralista e sem preconcei-
tos.....”, como se lê no Preâmbulo.
Passados 32 anos os resultados da
vontade utópica são conhecidos e
lamentáveis. A miséria, o desempre-
go, a insegurança jurídica, a insta-
bilidade política se aprofundaram,
o Estado está mais para absolutista
do que para democrático, com a vida
política dominada pela tríade sinis-
tra: malversação de dinheiro públi-
co, corrupção e impunidade.

Além da organização política
construída no vácuo, temos o pro-
blema do plágio legislativo. Os ju-
ristas apreciam importar doutrina
e legislação alienígena para solo
brasileiro. Ignoram que os países
europeus, tomados como modelo,
são desenvolvidos, relativamente
homogêneos, cultos, com popula-
ção estabilizada, cujos contras-
tes não se equiparam aos que pre-
senciamos entre o sul, sudeste,
centro-oeste, norte e nordeste.

Sociólogos, cientistas políticos

e juristas, desprezam as contradi-
ções internas, quando tomam como
modelos instituições francesas, es-
panholas, italianas, alemãs para
aplicá-las ao Brasil, como se o povo
fosse massa inerme, sem passado
histórico, destituído de vontade.
Conhecem a Alemanha, França, In-
glaterra, mas jamais tiverem inte-
resse em desvendar o semiárido
nordestino, o deserto verde amazô-
nico, as fronteiras com vizinhos de
língua espanhola. Acreditam ser
tudo uma coisa só e que a legislação
uniforme, imposta de cima para bai-
xo, será obedecida nas diferentes ca-
madas sociais. Ignoram que entre o
Triângulo Mineiro e o Vale do Je-
quitinhonha, ou a Serra Gaúcha e a
bacia do Tapajós há mais discrepân-
cias do que em toda a Europa.

Para legislar é obrigatório co-
nhecer e compreender como o povo
vive e reage, quais as condições con-
cretas da economia e o que fazer
para corrigir o que estiver erra-
do. É impossível ignorar que, nes-
te século 21, como resultado de
legislações erradas, continuamos
subdesenvolvidos e atrasados.

———
Almir Pazzianotto Pin-
to, advogado, foi minis-
tro do Trabalho, presi-
dente do Tribunal Su-
perior do Trabalho
(TST); autor dos livros
A Falsa República e 30
Anos de Crise 1988-2018

(STJ), que referendaram e até agra-
varam as penas impostas por
Moro. E, uma vez formalmente
declarada a suspeição de Moro
naquilo que há de mais sagrado na
sua ex-profissão (a imparcialida-
de), não deveriam ambos poder
concorrer ao posto máximo da
Nação. Qualquer dos dois que ve-
nha a ser eleito, chegará ao go-
verno com essas dívidas no cur-
rículo. Ainda mais: desembarga-
dores e ministros também pode-
riam ter analisada a suspeição,
já que referendaram o feito pelo
suspeito de primeira instância.

Afora os dois pré-candidatos
presidenciais antagônicos na
mesma questão, noticia-se ainda
que 222 dos 594 parlamentares
(deputados federais e senadores)
respondem a algum tipo de pro-
cesso no Supremo Tribunal Fe-
deral. Isso, pelo menos teorica-
mente, é o que os leva a se curvar
a decisões dos ministros daquela
corte quando estes invadem a
área de atribuições dos outros
poderes (Executivo e Legislativo)
e a não tramitar os pedidos de
impeachment insistentemente
apresentados às casas legislativas.

Com um quadro de pendênci-
as dessa magnitude, não é de se
estranhar que desde já  - faltando
ainda nove meses para as eleições
– tenhamos o ambiente radicaliza-
do e algo parecido a uma campa-
nha antecipada. Sabemos que a
Justiça é morosa desde que o Bra-
sil é Brasil. Um processo demora
anos para chegar ao seu final e,
muitas das vezes, o resultado é a
prescrição do crime e a impunida-
de do cometedor. No entanto, o que
hoje vivemos é a radicalização do
processo político por conta de ques-
tões pendentes que, para a saúde
de nossa democracia, deveriam ser
definidas com toda a pressa.

Com todos os questionamen-
tos já colocados, antes de qualquer

Dirceu Cardoso

Entramos no importantíssimo
ano eleitoral – onde renova-
remos os mandatos do pre-

sidente da República,  dos gover-
nadores estaduais, dos deputados
e de um terço dos senadores – com
graves pendências que confundem
a cabeça do eleitor e poderão con-
duzir a resultados não ideais para
o país e especialmente para o seu
desenvolvimento e a paz social. O
grande ponto de interrogação de
hoje se encontra nas virtuais can-
didaturas dos srs. Luiz Inácio Lula
da Silva e Sérgio Moro. Ambos vêm
de uma grande contenda judicial
onde o primeiro, como ex-presiden-
te, foi condenado e encarcerado
pelo segundo, à época juiz federal,
por crimes de corrupção apurados
na Operação Lava Jato. Ambos só
se encontrarão em campanha por-
que o Supremo Tribunal Federal
anulou as sentenç as contra o ex-
governante e, adicionalmente, de-
clarou a suspeição do ex-juiz.

Sem juízo sobre os crimes im-
putados a Lula ou à arguida sus-
peição de Moro, não há como igno-
rar que essas questões ainda pen-
dentes poderão comprometer a
participação de ambos no processo
eleitoral. É estranhíssimo que um
reconhecido corrupto ou um juiz
suspeito possam se transformar no
presidente da República que, por
definição, é o “supremo magistra-
do” da Nação. Antes de admitidos
à postulação, os denunciados de-
veriam ter devidamente decididas
seus problemas. A decisão do STF
de soltar Lula e anular suas con-
denações – advertem renomados
juristas -  não deveria ter aponta-
do para as sentenças da 13ª Vara
de Curitiba, mas para o que profe-
riram os desembargadores do Tri-
bunal Federal de Recursos de Por-
to Alegre (TFR- 4) e os ministros
do Superior Tribunal de Justiça

Vivemos aVivemos aVivemos aVivemos aVivemos a
radicalizaçãoradicalizaçãoradicalizaçãoradicalizaçãoradicalização
do processodo processodo processodo processodo processo
político por contapolítico por contapolítico por contapolítico por contapolítico por conta
de questõesde questõesde questõesde questõesde questões
pendentes que,pendentes que,pendentes que,pendentes que,pendentes que,
para a saúdepara a saúdepara a saúdepara a saúdepara a saúde
de nossade nossade nossade nossade nossa
democracia,democracia,democracia,democracia,democracia,
deveriam serdeveriam serdeveriam serdeveriam serdeveriam ser
definidas comdefinidas comdefinidas comdefinidas comdefinidas com
toda a pressatoda a pressatoda a pressatoda a pressatoda a pressa

Lula e Moro, candidatos das pendências

agravamento sobre os envolvidos
– no caso Lula e Moro – seria de
extrema serventia a apuração do
que foram os trabalhos da Opera-
ção Lava Jato e suas paralelas, de-
cidir-se sobre os crimes apurados
– não apenas quanto a formalida-
des – e aplicar aquilo que a lei de-
termina para cada caso. Em prin-
cípio, nada contra Lula seguir na
vida política, mas só depois des-
lindadas as acusações que con-
tra ele pesam em diferentes pro-
cessos. Igualmente a Moro, mas
não sem antes ter resolvida a  sua
denunciada e decretada parciali-
dade. Precisamos eleger gover-
nantes e parlamentares acima de
qualquer suspeita para que pos-
sam, em vez de se empenhar na
própria defesa, atuar pelo desen-
volvimento do país e da sociedade.

Toda vez que o eleitor encon-
tra nas urnas os nomes de indiví-
duos com possíveis máculas, perde
o processo eleitoral e atrasa o tão
propalado – mas pouco praticado
– aperfeiçoamento da democracia.

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

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Prefeito pede levantamento de imóveis da União que possam ser melhor aproveitados
O prefeito de Charqueada,

Rodrigo Arruda (DEM), fez uma
solicitação de levantamento físi-
co-cadastral de imóveis de propri-
edade da União oriundos da ex-
tinta Rede Ferroviária Federal So-
ciedade Anônima (RFFSA) e que
podem ser melhor utilizados pelo
poder público de Charqueada.

Em reunião na Superinten-
dência de Patrimônios da União
(SPU), em São Paulo, o chefe do
Executivo fez a entrega do ofício
009/2022 ao servidor Erik Mazzo
formalizando o pedido. Arruda

esteve acompanhado do assessor
de governo, Marcelo Braga, e do
chefe de projetos Dênis Oliveira.

 “Nossa intenção é ter a con-
cessão e posse das estações fer-
roviárias que hoje pertencem à
União. Somente mediante a con-
cessão é que a prefeitura pode
executar e desenvolver projetos
para os locais, e a ideia é justa-
mente essa: poder restaurar,
ocupar e cuidar desses espaços,
oferecendo opções de turismo e
cultura para a população e visi-
tantes”, disse Rodrigo Arruda.

Prefeito Rodrigo Arruda esteve em São Paulo, na
Superintendência de Patrimônios da União (SPU)

Divulgação
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"Iluminação também é direito
da zona rural", diz Wagnão
Para o parlamentar, além da comodidade, os novos pontos de luz também
devem trazer maior segurança para os moradores da zona rural de Piracicaba

MMMMMUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPAISAISAISAISAIS

Sindicato apoia o
ato dos professores

Divulgação

Apelo dos professores para as autoridades
municipais é que a gratificação seja paga

O Sindicato dos Trabalhado-
res Municipais de Piracicaba e Re-
gião deu suporte e apoiou o ato dos
professores pelo pagamento da
gratificação dos servidores da edu-
cação afastados pela Covid-19. O
ato ocorreu na manhã desta ter-
ça-feira (25) com caminhada do
Sindicato até o Sesc onde se con-
centravam os professores e após,
até a prefeitura de Piracicaba.

O apelo dos professores para
as autoridades municipais é que
a gratificação seja paga, conside-
rando que os docentes trabalha-
ram durante a pandemia, mes-
mo remotamente, utilizando seus
recursos próprios como, compu-
tador, internet, celular, e alguns
precisaram comprar novos equi-
pamentos para trabalharem ade-
quadamente e atenderam a de-
manda escolar. Em meio a pan-
demia, quando voltaram presen-
cialmente muitos professores fo-
ram contaminados ou afastados
com suspeita de terem contraído
a Covid-19, assim, contavam com
este benefício no final de ano.

O Sindicato dos Municipais
vem realizando inúmeras ações
entre atos e solicitações a pre-
feitura de Piracicaba reivindi-
cando que as gratificações se-
jam pagas aos profissionais das
secretarias de saúde, educação
e todos os demais servidores
afastados devido a Covid-19.

No entanto, os servidores
que apresentaram atestado de-
vido a Covid-19 que deveriam re-
ceber o pagamento da gratifica-
ção em dezembro de 2021, não
as receberam, pois, a prefeitura
de Piracicaba protocolou a ação
no Tribunal de Justiça e na Câ-
mara Especial de Direito Público.

Uma comissão composta por
professores, diretoria do Sindicato
e vereadores conversaram com o
procurador-geral do município,
Fábio Dionísio que informou que o
projeto de lei 153 que originou a
Lei nº 9687, de 20 de dezembro
de 2021 que dispõe do pagamen-
to da gratificação dos servidores
da educação, segue na 2ª Instân-
cia do Tribunal de Justiça de São
Paulo, e o pedido de liminar para
não pagamento até o julgamento
final ainda não foi apreciado.

Presente no ato, a professo-
ra da educação infantil, que não
quis se identificar, disse que du-
rante a pandemia as famílias so-
freram um agravamento finan-
ceiro. “As professoras estão tendo
que tomar algum rumo para re-
compor esta renda familiar. Com
a pandemia, teve muitos casos de
professoras que o marido ou o pai
perderam o emprego, então é pre-
ciso recompor esta renda famili-
ar. Mas como? Se nossos direitos
estão sendo tirados!”, indagou.

Vítima da Covid-19, outra pro-
fessora mencionou a desvaloriza-
ção da categoria aos olhos do po-
der público. “A administração está
querendo tirar uma verba garanti-
da por lei municipal que o profes-
sor espera o ano inteiro para rece-
ber e utilizá-la. Não acho justo per-
der o bônus para quem foi vítima

desta doença, como eu que sou as-
mática e fiquei com sequelas no
pulmão. Eu não pedi para ficar
doente. Estamos numa pandemia,
o prefeito deveria se sensibilizar
com a causa, pois, trabalhamos
muito em sala de aula. Pedimos
mais valorização”, desabafou.

“Quando a manifestação
parte de um grupo de servidores
descontentes com o poder públi-
co, no caso a prefeitura de Piraci-
caba, tem um peso maior. É fun-
ção do sindicato apoiar estar ao
lado de todas as demandas dos
servidores”, disse a diretora de
comunicação, Renata Perazoli.

Na presença dos professores e
vereadores, o vice-presidente do
Sindicato, José Alexandre Pereira,
foi enfático em sua fala: “A prefei-
tura deveria ter pago os professo-
res em cumprimento a Lei Munici-
pal aprovada em 20 de dezembro
de 2021, pois, ao ingressar com o
pedido de liminar só foi concedida
para lei que vedava o pagamento
do abono assiduidade e do abono
da saúde, portanto, a lei da grati-
ficação está totalmente em vigor e
o fato de estar em análise no judi-
ciário não quer dizer que o prefei-
to possa descumprir a lei. É obri-
gação da administração munici-
pal cumprir a lei e pagar os pro-
fessores vítimas da Covid-19”.

Para o presidente do Sindica-
to dos Municipais, José Valdir
Sgrigneiro, esta luta das categori-
as não é de recente. “Após diversos
atos e diálogos, conseguimos que a
Câmara de Vereadores aprovasse
os projetos de leis 153 e 154, porém
infelizmente, com a insensibilida-
de do prefeito com a classe dos ser-
vidores públicos, que tanto se
doam ao trabalho tiveram perdas
e contraírem a Covid-19, não pa-
gou a gratificação no ano passa-
do. O Sindicato se mantém firme
nesta causa, acompanhando a tra-
mitação da ação que foi judiciali-
zada e continua com a luta do re-
conhecimento justo da classe”.

Na segunda-feira (24) o Sin-
dicato ingressou com ação para
que a administração pública pa-
gue imediatamente a gratifica-
ção dos funcionários. Portanto,
com esta ação movida pelo Sin-
dicato, 30 dias após a lei estar
em vigor e não ter parecer do
judiciário favorável, a adminis-
tração municipal deverá efetuar o
pagamento de imediato. “Uma vez
lei aprovada sancionada se não
tem liminar, cumpra-se. É obriga-
ção e dever da administração
cumprir a lei”, disse Alexandre.

Ainda no ato, foi deliberado
pela diretoria do Sindicato e pro-
fessores que a categoria irá
aguardar 10 dias o pronuncia-
mento da justiça tanto do trabalho
como da justiça comum, para que
a prefeitura cumpra a legislação,
caso não haja resposta, haverá um
no ato organizado em parceria
entre Sindicato e professores.

A entidade agradece a presen-
ça das lideranças e vereadores que
apoiaram o ato e a parceria do Sin-
dicato dos Bancários, que concedeu
o carro de som para o movimento.

Assessoria Parlamentar

Wagnão é autor de ofícios que pedem a instalação de luminárias em
postes da zona rural; lâmpadas estão sendo instaladas pela Semob

A Secretaria Municipal de
Obras (Semob) iniciou recentemen-
te a instalação de luminárias em
postes distribuídos pela zona rural
de Piracicaba, trazendo mais se-
gurança e comodidade para os
moradores que nela residem. É o
que diz Wagner Oliveira (CID), o
Wagnão, autor de ofícios sobre o
tema encaminhados, desde o ano
passado, ao Executivo municipal.

"A zona rural muitas vezes
é lembrada pela escuridão, mas
isso está mudando", afirma o ve-
reador, que acompanhou na
manhã desta terça-feira (25) o
trabalho das equipes da Semob.

Segundo o parlamentar,
cerca de trinta luminárias serão
instaladas em postes distribuí-
dos ao longo de bairros que mar-
geiam a estrada PIR-017W, em
trechos da estrada PIR-260, que
liga o centro ao distrito de Anhu-
mas, e na chamada estrada "200
réis", no Pau Queimado. De
acordo com Wagnão, Monte
Branco, Monjolinho, Serrote, Ji-
boinha e Água Bonita são alguns

dos bairros contemplados com os
novos pontos de iluminação.

"A minha solicitação à Semob
surgiu de demandas colhidas jun-
to aos moradores e também da
minha própria observação. Pas-
sando por diversos pontos da zona
rural onde eu atuou, observei que
a CPFL já instalou a chamada rede
secundária de energia elétrica, que
é aquela que faz a ligação das gran-
des linhas de transmissão às ca-
sas e sítios, passando pelos pos-
tes. No entanto, apesar dessa li-
nha secundária estar instalada,
muitos postes ainda não conta-
vam com luminárias para a ilumi-
nação pública", disse Wagnão.

Para o parlamentar, além
da comodidade, os novos pon-
tos de luz também devem trazer
maior segurança para os mora-
dores da zona rural: "muitos
trabalhadores e estudantes de-
sembarcavam à noite nos pontos
de ônibus e estava tudo escuro.
Agora, essa situação vai mudar,
aumentando a segurança para
essas pessoas", completou.

Wagnão agradeceu ao se-
cretário municipal de Obras,
Paulo Ferreira e ao servidor
Rodrigo Néas, "que pronta-
mente atenderam as minha so-
licitações", e afirmou que con-
tinuará indicando à prefeitura
novos pontos da zona rural

passíveis de receberem ilumi-
nação pública: "o trabalho não
para por aí. Eu, como vereador,
tenho uma atuação bastante de-
dicada à zona rural, e continu-
arei dia a dia procurando ou-
tros locais para indicar à pre-
feitura", concluiu o parlamentar.

SSSSSOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADEOLIDARIEDADE

Caphiv recebe verbas do Jecrim para a compra de equipamentos
O Caphiv (Centro de Apoio

aos Portadores de HIV/Aids e
Hepatites Virais) recebeu no iní-
cio deste ano a destinação de re-
cursos oriundos de transações
penais realizadas pelo Jecrim
(Juizado Especial Criminal).

As transações penais são al-
ternativas que evitam o processo
penal em alguns casos e propõem
acordos para a execução das in-
frações de menor potencial ofen-
sivo. Estas transações resultam
em multas financeiras aplicadas
a crimes de menor potencial ofen-
sivo, cujas penalidades substitu-
em a necessidade de prisão.

"Este é um acordo típico do
Juizado Criminal, que evita que
o autor do delito precise respon-
der a um processo penal. São cri-
mes de menor potencial ofensi-
vo como ameaça, calúnia, difama-
ção, desacato, por exemplo", ex-
plica o advogado Max Pavanello.

Foram atendidos projetos que
assistiam a população de Piracica-
ba, destinados a classe ou segmen-
to social de grande abrangência..

Os procedimentos regula-
mentados preveem, além da
constante participação do Mi-
nistério Público, a necessidade
completa de prestação de con-

tas, com penalidades nas hipó-
teses de malversação ou desvio,
além de consequências como o
sequestro dos recursos e a impos-
sibilidade de novos requerimen-
tos por determinado período.

"Essa estratégia do Jecrim tem
financiado iniciativas ressocializa-
doras e educadoras. Sem dúvida
alguma é uma colaboração expres-
siva que garante a manutenção da
nossa instituição", comenta Paulo
Soares, presidente do Caphiv.

.A gerente do departamento
financeiro do Caphiv, Denise
Franco, esclarece que está parce-
ria entre a entidade e o Jecrim é
antiga e sólida. "Conhecemos to-
dos trâmites legais e cumprimos
todas as exigências necessárias
para efetivarmos o recebimento
das verbas", pondera Denise.

Com as verbas recebidas, o
Caphiv irá adquirir: 1 máquina
de processar alimentos; 1 eleva-
dor de pacientes; 1 geladeira e 1
mesa ortostática. "Cada equipa-
mento foi meticulosamente pla-
nejado e fará diferença substan-
cial em nossas rotinas de traba-
lho. Agradeço ao Judiciário Pira-
cicabano por essa ação tão impor-
tante para cada entidade contem-
plada", finaliza Paulo Soares.

Divulgação

"Cada equipamento fará diferença em nossas rotinas", diz Paulo Soares

Renan Paes

Olavo Luiz Pimentel de Car-
valho, campineiro, 74
anos, morre nos Estados

Unidos, em 24 de janeiro de
2022, mesma data em que Wins-
ton Churchill morria na Ingla-
terra, em 1965. Deixa a esposa Ro-
xane, oito filhos e dezoito netos.

Olavo foi responsável pelo
renascimento do pensamento fi-
losófico brasileiro, onde era um
autodidata no campo das letras
e da filosofia. Suas obras con-
quistaram o mundo permitindo
o despertar do conservadorismo
no Brasil. Conhecido por sua sin-
ceridade reta, não poupava pa-
lavras quando o assunto era fi-
losofia, política ou religião.

Como Aristóteles, Olavo
presava a busca pela verdade,
não deixando de se desculpar
quando se equivocava.

Tanta leitura e vasto conhe-
cimento sobre os autores renoma-
dos deste mundo, fazia com que
o professor tivesse argumentos ir-
refutáveis em debates e conheci-
mento sobre história e discursos
dos quais sempre alertava o que
poderia ocorrer num futuro pró-
ximo se tais discursos resultas-
sem em ações concretas. Por isso

a frase mais famosa que seus
alunos sempre proferiam era
justamente “Olavo Tem Razão”.

Olavo abandonou a esco-
la cedo, porém, na juventude
já havia lido mais livros que
qualquer pessoa possa imagi-
nar, como Dostoievsky, Dan-
te, Tolstoi e Shakespeare.

Ainda jovem, chegou a se fili-
ar ao Partido Comunista Brasilei-
ro, onde conheceu os comunistas
como eles são, construindo seu pen-
samento sobre a causa. Aos 17
anos, já era jornalista na Folha da
Manhã, e depois, no Jornal da Tar-
de. Trabalhou em jornais até os 30
anos, quando iniciou estudos na
área da astrologia, pois dizia que
não há como entender a história
do mundo se não compreender
como funcionava a cultura da an-
tiguidade, a qual era baseada na
astrologia de alguma forma, porém,
Olavo sempre condenou a prática
teológica, assim como sua Igreja.

De tanto Olavo conviver
com comunistas, tornou-se um
crítico das ideologias, e migrou
do jornalismo para o campo in-
telectual no início da década de
1990. Tornando-se um grande
estudioso sobre o tema. E nesta
década publicou sua famosa tri-
logia: “A Nova Era e a Revolu-

Morre Olavo de Carvalho, mas renasce seu legado
“Pra que chorar“Pra que chorar“Pra que chorar“Pra que chorar“Pra que chorar
quando asquando asquando asquando asquando as
pessoas vãopessoas vãopessoas vãopessoas vãopessoas vão
ao encontro doao encontro doao encontro doao encontro doao encontro do
seu Criador?seu Criador?seu Criador?seu Criador?seu Criador?
DeveríamosDeveríamosDeveríamosDeveríamosDeveríamos
chorar quandochorar quandochorar quandochorar quandochorar quando
elas nascemelas nascemelas nascemelas nascemelas nascem
neste valeneste valeneste valeneste valeneste vale
de lágrimas”de lágrimas”de lágrimas”de lágrimas”de lágrimas”

ção Cultural”, “O Jardim das
Aflições” e “O Imbecil Coletivo”.

Diante disto, Olavo tornou-
se referência do conservadorismo
brasileiro. Em 2002, fundou o
site Mídia Sem Máscara, que foi
o primeiro veículo relevante na in-
ternet nacional a refutar uma vi-
são de esquerda da imprensa.

Em 2005, mudou-se para
os EUA, onde ainda colabora-
va com jornais como O Globo,
através de artigos e colunas.

Olavo de Carvalho foi funda-
dor do Seminário Online de Filoso-
fia e mantinha seu Curso Online
de Filosofia, além de apresentador
do programa “True Outspeak”.

Olavo foi muito difamado pelo
jornalismo brasileiro, onde acusa-
ram-no de terraplanista quando
defendeu apenas o debate acerca
da ciência que isso envolvia e não o

posicionamento de tal. Acusaram-
no de guru do Bolsonaro, quando o
presidente nunca lhe perguntou o
que deveria fazer em seu governo.
Teve uma filha de esquerda que in-
ventou as mais variadas mentiras
sobre o pai para ter destaque em al-
guma mídia e faturar com isso.

Olavo deixou seu legado, pois
muitas pessoas acordaram nas
redes sociais através de suas
obras, que despertaram a busca
da auto consciência, da não alie-
nação, levando o povo ás ruas em
2013, havendo diversas outras
manifestações contra a esquerda,
que resultou na eleição do presi-
dente Jair Messias Bolsonaro.

E neste dia triste, deixare-
mos uma de suas frases:

“Pra que chorar quando as
pessoas vão ao encontro do seu
Criador? Deveríamos chorar
quando elas nascem neste vale de
lágrimas”. Vá com Deus, profes-
sor, morreu para ser eterno.

———
Renan Paes, porta-voz do
Instituto Conservador de
Piracicaba; contribuíram
para o texto Bruna Hilá-
rio, do Movimento Direi-
ta Piracicaba, e Patrícia
Siqueira, do Círculo Mo-
nárquico de Piracicaba
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Sinfônica de Piracicaba
une-se à Catedral em prol de
restauro de órgão de tubos
Retirada de ingressos pode ser feita e será apenas presencial, na sacristia da Catedral,
de terça à sexta, das 9h às 11h30 e das 13h às 15h, e aos sábados, das 9h às 12h

A OSP (Orquestra Sinfônica de
Piracicaba) engaja-se na campanha
da Catedral de Santo Antônio para
o restauro do órgão de tubos, que
possui quase 80 anos de história.
Para isso, fará a abertura da Tem-
porada 2022 em duas sessões no
templo religioso, com entrada gra-
tuita e doação espontânea, via PIX.
As apresentações serão em 5 de
fevereiro, às 16h e 19h, sob regên-
cia do maestro alemão Knut An-
dreas, com solos do organista pi-
racicabano Júlio Amstalden.

Os concertos serão realizados
com recursos da Prefeitura de Pi-
racicaba, por meio da Semac (Se-
cretaria Municipal da Ação Cultu-
ral), com patrocínio prata da Ca-
terpillar e Hyundai e patrocínio
bronze da CNH Industrial, via Lei
de Incentivo à Cultura. Os apoia-
dores são a Empem, Jornal de Pi-
racicaba, Revista Arraso e Rádio
Educativa FM. Para fazer a doa-
ção em prol do órgão de tubos, o
PIX é via CNPJ 44.802.999/0005-
91, cuja razão social é "Paróquia
de Santo Antônio - Catedral".

Excepcionalmente este mês,
a retirada de ingressos já pode
ser feita e será apenas presencial,
na sacristia da Catedral, de ter-
ça-feira à sexta-feira, das 9h às
11h30 e das 13h às 15h, e aos sá-
bados, das 9h às 12h. Para cada
apresentação, serão disponibiliza-
dos 250 lugares, respeitando o
distanciamento social. Na retira-
da do ingresso, solicita-se a doa-
ção de um litro de leite. Durante
os espetáculos, todas as pessoas
devem utilizar máscaras e será dis-
ponibilizado álcool em gel 70%.

Diretor artístico associado da
OSP, o violoncelista piracicabano
André Micheletti lembra que os pla-
nos da Orquestra eram realizar a
abertura da temporada ao ar livre,
no gramado da Esalq (Escola Su-

Órgão foi transferido para a Catedral no bicentenário de Piracicaba

Rodrigo Alves

perior de Agricultura Luiz de
Queiroz). "Por causa da pande-
mia, não pudemos mais adotar
este formato, desde 2020. Come-
çamos a pesquisar opções que sa-
íssem do palco tradicional, de uma
sala de concertos, e estudamos vá-
rios locais na cidade. A Diocese de
Piracicaba nos informou da cam-
panha para o restauro do instru-
mento e ficamos sensibilizados."

Segundo o maestro Knut An-
dreas, que reside em Potsdam e é o
diretor artístico e regente titular da
OSP, o órgão de tubos é um instru-
mento recorrente nas igrejas das
cidades europeias, porém, pouco
encontrado no Brasil, pelo alto cus-
to para manutenção e por causa
do calor, que prejudica as peças do
instrumento. "Existem várias obras
para orquestra sinfônica e órgão,
mas raramente encontramos um
órgão em salas de concerto. Como
consequência, para apresentar
estas obras em um teatro tradici-
onal é preciso simular o seu som
com o teclado eletrônico, que não
proporciona o mesmo efeito."

Todas as obras do repertório
são de compositores alemães: Jo-
hann Sebastian Bach, Max Bru-
ch e Ludwig van Beethoven. Na
peça de Bruch, haverá a corregên-
cia de Phelipe Serafim. Knut cita
algumas "felizes coincidências,
que caíram bem para a ocasião":
o órgão de tubos da Catedral de
Santo Antônio foi projetado e fa-
bricado no Rio de Janeiro, nas
oficinas do organeiro alemão
Guilherme Berner. Além disso, o
maestro titular da OSP é natural
de Potsdam, cidade do leste da
Alemanha. Uma outra coincidên-
cia é que a estreia da OSP, em 24
de março de 1900, ocorreu na
antiga Matriz de Santo Antônio.

CURIOSIDADES – O ór-
gão de tubos é um dos instrumen-

tos mais antigos da música oci-
dental, o primeiro dos instru-
mentos de teclas e funciona a
partir de um princípio físico ele-
mentar que usa o ar, a pressão, os
tubos e a vibração. Ele foi inventa-
do pelo grego Ctesibius de Alexan-
dria, no século 2 antes de Cristo.

Em Piracicaba, há quatro ór-
gãos de tubos, sendo que o maior
está na Catedral de Santo Antônio,
com dois teclados, pedaleira e apro-
ximadamente 21 registros. O ins-
trumento foi construído em 1943
pelo alemão Guilherme Berner,
para o Santuário Sagrado Coração
de Jesus, na cidade de Santos, onde
permaneceu por quase 24 anos.

A vinda do instrumento para
Piracicaba ocorreu no aniversário
de 200 anos de Piracicaba, em
1967, quando o prefeito Luciano
Guidotti e o segundo bispo dioce-
sano da cidade, dom Aniger Maria
Melillo, o adquiriram do Santuá-
rio Sagrado Coração de Jesus. O
pároco da Catedral na ocasião era
o padre Otto Dana, um entusiasta
deste instrumento, conforme men-

ciona Júlio Amstalden, que fez a
pesquisa sobre a história do órgão.

Ainda segundo Amstalden, a
igreja em que originalmente o ór-
gão foi instalado estava localiza-
da no bairro do Valongo, próxi-
mo a um gasômetro, que explo-
diu e destruiu parte significativa
do bairro. "Como muitos edifíci-
os do bairro, o santuário ficou se-
riamente danificado, sem condi-
ções de recuperação, uma vez que
seus alicerces foram abalados. A
demolição era a única possibili-
dade viável e todos os objetos (vi-
trais, esculturas, pinturas, vári-
os sinos e o órgão) foram postos
à venda", explica o organista.

SERVIÇO
Abertura da Temporada 2022.
Sábado, 5/2, às 16h e 19h, na
Catedral de Santo Antônio.
Retirada de ingressos na sa-
cristia da Catedral, de terça à
sexta-feira, das 9h às 11h30 e
das 13h às 15h, e aos sába-
dos, das 9h às 12h. Infos: www.
sinfonicadepiracicaba.sp.gov.br.

Depois que o vereador Pedro
Kawai (PSDB) divulgou em suas
redes sociais a possibilidade de as
pessoas denunciarem locais com
mato alto e acúmulo de sujeira,
várias solicitações chegaram ao
gabinete do parlamentar e a
seus canais digitais na internet.

Nesta semana, o vereador
protocolou diversas indicações,
instrumento legislativo que for-
maliza sugestões à Prefeitura, so-
licitando providências para a lim-
peza de pontos críticos, em bair-
ros como Vila Monteiro, Terras
de Piracicaba e Nova Piracicaba.

"Quem se propõe a circular pela
cidade para verificar o estado de
conservação dos bairros fica assus-
tado com tanta sujeira, árvores ca-
ídas, mato alto e restos de móveis e
material de construção", comentou.
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Moradores pedem providências para sujeira e mato alto na cidade
Assessoria Parlamentar

Kawai recebe pedidos e reclamações de todas as regiões da cidade

Um dos casos encaminhados
à Prefeitura, por meio da indica-
ção 397/2022, é o pedido por cor-
te de mato, retirada de tocos e
limpeza de calçada na rua Dou-
tor Luiz Faria de Lemos Pinhei-
ro, entre a travessa José Basílio
de Camargo e a avenida Carlos
Martins Sodero, na Vila Monteiro.

O vereador cita que, no lo-
cal, "a situação não é apenas um
problema estético", o que já se-
ria motivo para a solicitação.
Pedro Kawai conta que pessoas
relataram o aparecimento de co-
bras, ratos e escorpiões, "e isso
se torna uma questão de saúde
pública". "Espero que as equipes
de limpeza incluam esse local
como prioridade, porque há ido-
sos e crianças que residem pró-
ximos ao trecho", concluiu.

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) realizou na segunda-
feira (24) encontro com os repre-
sentantes da Associação do Má-
rio Dedini, quando destacou a
sua disposição para atuar em
conjunto com a entidade, a fim
de ofercer melhorias e criar pro-
jetos diferenciados ao bairro.

O encontro ocorreu no Cen-
tro Cultural do Núcleo Habita-
cional Comendador Mário De-
dini “Isaíra Aparecida Barbosa
– Zazá”, localizado na rua Ja-
cinto Roberto Penedo, 190, e
participaram a diretoria da as-
sociação, o presidente do Avan-
te Piracicaba, Edvaldo Brito, Ca-
lau Fuzaro, além de assessores.

A presidente Leoá se mos-
trou muito feliz em receber o ve-
reador. Ela destacou as necessi-
dades do bairro e o quão impor-
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Encontro debate melhorias
para o bairro Mário Dedini

Assessoria Parlamentar

Promovida pelo vereador Gustavo Pompeo, reunião foi na segunda (24)

tante é a participação do vereador
para trazer soluções à população.

Gustavo comentou que sem-
pre esteve atento a tudo que o bair-
ro precisa e tem feito trabalho in-
cansável de melhorias para a popu-
lação local. “Mas é preciso caminhar
com as associações regularizadas
para que o trabalho em conjunto
surta resultado ainda mais impac-
tante sobre todos”, completou.

Na reunião foram traçadas
metas para 2022, com a exposição
de projetos de melhorias, como tra-
balhos esportivos e sociais que po-
dem acontecer no próprio Centro
Cultural “Zazá”. O parlamentar
aproveitou a oportunidade para
falar sobre projetos de revitaliza-
ção já aprovados para a região, “e
que devem trazer melhorias ainda
esse ano para a comunidade resi-
dente no bairro”, disse Pompeo.

Começaram, segunda (24), os
atendimentos gratuitos da carreta
do programa estadual Mulheres de
Peito, na Estação da Paulista. A
ação, que fica na cidade até o pró-
ximo dia 5 de fevereiro, tem como
objetivo detectar precocemente o
câncer de mama e facilitar o aces-
so ao diagnóstico e tratamento da
doença. Na manhã desta terça
(25), o prefeito Luciano Almeida,
o secretário municipal de Saúde,
Filemon Silvano, e o deputado es-
tadual Alex de Madureira, visita-
ram a unidade. Também esteve
presente a vereadora Ana Pavão.

De acordo com Filemon, a
iniciativa estimula mulheres pi-
racicabanas com idades entre 50
e 69 anos a realizarem exames
preventivos de mamografia, de
forma gratuita, a cada dois anos,
na rede pública e visa a detecção
precoce de tumores malignos, in-
clusive em fases em que a mu-
lher não apresenta nenhum sin-
toma. “É uma ação muito impor-
tante e mostra a preocupação do
município com a saúde da mu-
lher e também com a prevenção
ao câncer”, disse o secretário.

As unidades móveis de ma-
mografia contam com uma equi-
pe multidisciplinar composta por
técnicos em radiologia, profissio-
nais de enfermagem, funcionári-
os administrativos e um médico
ultrassonografista. O atendimen-
to às mulheres piracicabanas se-
gue todos os protocolos sanitári-
os decorrentes da pandemia da
Covid-19 sendo, de segunda a
sexta-feira, com distribuição de
50 senhas por demanda espon-
tânea para atendimento no mes-
mo dia, das 8h às 17h e no sába-
do, 25 senhas, das 8h às 12h.

Para realizar os exames, as
mulheres de 50 a 69 anos preci-
sam apenas levar documentos
como RG e Cartão SUS. As mulhe-
res entre 35 e 40 anos e acima de
70 anos que necessitem realizar o
exame poderão realizá-lo na car-
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Carreta começa atendimento
na Estação da Paulista, ontem

Filemon Silvano, Alex de Madureira, Luciano Almeida e Ana Pavão

Aldo Guimaraes

reta, porém, devem apresentar um
pedido médico, cartão SUS e RG.

Segundo o prefeito Luciano
Almeida, esta ação é oportuna já
que colabora para que as mulheres
desenvolvam a consciência para o
autocuidado. “Nós buscamos tra-
balhar com a prevenção, pois é a
partir dela que conseguimos ter um
cuidado melhor com a Saúde.
Esse é objetivo da vinda da carre-
ta: dar oportunidade para o trata-
mento correto, de forma precoce e,
assim, ofertar maior possibilidade
de cura das pacientes”, afirmou.

A aposentada Maria Angela
Scarpari dos Santos, 61 anos, foi
uma das primeiras a serem atendi-
das e destacou a importância de a
Prefeitura oferecer amparo à saúde
da mulher. “No meu caso, minha
mãe e minha avó tiveram o câncer
de mama e vieram a óbito por isso,
então, eu preciso realizar este exa-
me a cada seis meses. Tenho certeza
que esta ação está beneficiando
muitas mulheres de Piracicaba que
muitas vezes não procuram por este
cuidado. Além disso, o que me sur-
preendeu foi o atendimento. Os pro-
fissionais da carreta são muito edu-
cados, atenciosos e me orientaram
sobre todo o processo de rastreio.
Só tenho a agradecer”, enfatizou.

A vinda da carreta ao municí-
pio foi viabilizada por meio da arti-
culação do deputado estadual Alex
de Madureira junto ao secretário
de Estado de Saúde, Jean Gorin-
chteyn, por meio de ofício enviado
no mês de outubro de 2021. “A
Carreta da Mamografia ficou dois
anos parada devido à pandemia e
ela voltou no final do ano passa-
do. Com o apoio da Prefeitura foi
possível trazer ela à nossa cidade.
Hoje conseguimos ver a demanda
por este trabalho, com muitas mu-
lheres vindo procurar o serviço.
Parabéns ao prefeito e ao secretá-
rio por essa parceria. Reforço aqui
o convite para que as mulheres
participem de mais esta ação de
saúde”, completou o deputado.
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“Zera Dívida” do Semae começa no próximo dia 1º
Começa em 1º de fevereiro a

campanha Zera Dívida, do Progra-
ma de Regularização Fiscal (Refis),
o qual prevê o parcelamento de dí-
vidas com o Semae (Serviço Muni-
cipal de Água e Esgoto) em até 96
vezes e desconto de até 100% dos
juros e multas. A campanha terá
vigência de seis meses, podendo ser
prorrogada por mais seis, confor-
me a Lei Complementar 429/2021.

Podem participar do Zera Dí-
vida pessoas físicas e jurídicas. A
campanha tem como objetivo im-
plementar a arrecadação, bem
como regularizar os débitos, cuja
referência de faturamento tenha
ocorrido até 31 de dezembro de
2021. Os débitos previstos na Lei
são aqueles inscritos ou não em
dívida ativa, mesmo em fase de exe-
cução fiscal, ou discutidos em ação

ordinária ou qualquer outra medi-
da judicial, os provenientes de
procedimento administrativos ou
que tenham sido objeto de parce-
lamento anterior, cancelado ou
por falta de pagamento. O valor
de cada parcela não poderá ser
inferior a R$ 100 para pessoa físi-
ca e R$ 300 para pessoa jurídica.

“Os usuários que estão em dé-
bito com a autarquia terão a opor-
tunidade de negociar sua dívida
com condições especiais, tendo em
vista que, devido à pandemia, mui-
tos dos usuários ficaram desem-
pregados. Com a campanha Zera
Dívida todos terão a oportunidade
de ficar com as faturas em dia”,

explicou Maurício André Marques
de Oliveira, presidente do Semae.

SERVIÇO
Campanha “Zera Dívida” do
Semae. Atendimento: rua XV
de Novembro, 2.200, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h
às 16h. Pessoa física: RG,
CPF e documento de posse
do imóvel. Caso já seja o ti-
tular da fatura apenas RG e
CPF. Pessoa jurídica: CNPJ,
contrato social, ser o repre-
sentante legal da empresa
ou apresentar procuração do
representante lega l ,  RG,
CPF e documento de pos-
se do imóvel. Caso a em-
presa já seja a titular da fatu-
ra, o documento de posse
não precisa ser apresentado.

Divulgação
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Piracicaba é destaque na balança comercial
Boletim Esalq/Simespi aponta setor metal-mecânico como responsável pelo bom desempenho em 2021

Piracicaba apresentou vari-
ação acumulada de 41,64% nas
exportações, em 2021, desempe-
nho superior ao verificado no
Estado de São Paulo (23,20%) e
no Brasil (34,16%). O bom resul-
tado é atribuído ao desempenho
do setor metal-mecânico, especi-
almente fabricantes de máquinas,
aparelhos e instrumentos mecâ-
nicos, que representaram U$ 712,6
milhões, ou seja, 67% do volu-
me exportado no ano passado.

Esta e outras informações fa-

zem parte da segunda edição do
Boletim de Conjuntura Industrial,
elaborado pela Esalq (Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Quei-
roz), por meio de convênio com o
Simespi (Sindicato das Indústri-
as Metalúrgicas, Mecânicas, de
Material Elétrico, Eletrônico, Si-
derúrgicas e Fundições de Piraci-
caba, Saltinho e Rio das Pedras).

“O boletim tem como propósito
dar aos empresários e gestores do
setor industrial as informações con-
junturais que possam embasar a to-
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Boletim destaca as exportações de 2021

mada de decisão”, explica Valéria
Spers, gerente do sindicato patronal.

O boletim traz, ainda, indica-
dores de preço do aço e outros me-
tais como cobre e estanho; proje-
ção do INPC 2022, indicadores de
produção, emprego, entre outros.

A segunda edição do Boletim
de Conjuntura Industrial é assi-
nada pelos professores Carlos Edu-
cado de Freitas Vian (coordena-
dor do curso de ciências econômi-
cas), Catarina Barbosa Careta (co-
ordenadora do curso de adminis-

tração) e Bruno Pissinato (douto-
rando em economia aplicada), e
pelos graduandos em ciências eco-
nômicas Ecyr Mainardi Lara Sal-
les e Gabriel Casassa Schoendorf.

“No próximo dia 7, o traba-
lho será apresentado às associa-
das do Simespi pela equipe que
elaborou o boletim. Nosso objeti-
vo é mostrar como os empresári-
os podem melhorar seu planeja-
mento e seus resultados com essa
ferramenta capaz de apontar ten-
dências”, completa Valéria.
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Entidade oferece café da
manhã a parlamentares

Assessoria Parlamentar

Café da manhã foi oferecido pelo Lar dos Velhinhos a parlamentares

O presidente do Lar dos Ve-
lhinhos, Yvens Santiago Marcon-
des, apresentou a vereadores, na
manhã desta terça-feira (25), to-
dos os trabalhos que a instituição
realiza e oferece aos idosos que re-
sidem na entidade. Marcondes
aproveitou a oportunidade para
falar dos planos que têm para me-
lhorar a estrutura da instituição
e deixar o Lar ainda mais bonito
e aconchegante para os idosos.

Na ocasião, o vereador Gusta-
vo Pompeo (Avante) comentou a
importância que a instituição tem
para a cidade, e que “o trabalho
oferecido aos moradores do Lar é
fantástico, pois precisamos encon-
trar formas de a instituição man-
ter as portas abertas para que eles
continuem a desenvolver esse ex-
celente trabalho para a popula-
ção da terceira idade”, completa.

O principal motivo da reali-
zação deste encontro promovido
pelo presidente da instituição, foi
apresentar aos parlamentares as
dificuldades financeiras que a
instituição tem passado e de
como é importante o apoio de-
les para que de fato se mante-
nham as postas abertas atenden-
do com qualidade os moradores.

Yvens comentou que o custo

de manutenção de um idoso por
mês gira em torno de R$ 3.603,00.
“Infelizmente a arrecadação geral,
incluindo o convênio, mais os even-
tos organizados pela equipe do lar,
a arrecadação chega a R$ 2.400,00,
gerando um déficit de cerca de R$
1.200,00 por idoso, residente de
forma gratuita. São necessários
R$ 3 milhões anuais para custear
130 idosos”, destacou o gestor.

O Lar dos Velhinhos de Pi-
racicaba (SP) foi fundado em 26
de agosto de 1906 com a deno-
minação original de “Asylo de
Velhice e Mendicidade de Pira-
cicaba”. É uma instituição de as-
sistência social, sem fins lucrati-
vos, também considerada presta-
dora de serviço de Proteção Soci-
al Especial de Alta Complexida-
de, segundo o site da instituição.

CONVÊNIO - As verbas que
ajudam a custear o espaço vem
por meio de emendas ou eventos
produzidos pela equipe do Lar dos
velhinhos. “Está em andamento
um projeto urbanístico para a
parte de baixo do espaço que vai
ajudar a custear a instituição,
pois será alugado para uma gran-
de empresa que tem interesse
nesse projeto”, anunciou o pre-
sidente do Lar, Yves Marcondes.
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Atividade Delegada motiva PL apresentado ao CPI-9
O vereador Thiago Ribeiro

(PSC) esteve em reunião no dia
24/01 (segunda-feira) com o Co-
ronel da Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, Willians de Cer-
queira Leite Martins, comandan-
te do CPI-9 (Comando de Policia-
mento do Interior), e entregou
uma cópia do Projeto de Lei, pro-
tocolado pelo parlamentar no dia
24, que “Autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a celebrar convê-
nio com o Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria da Segu-
rança Pública, e a criar a gratifi-
cação por desempenho de ativida-
de delegada, nos termos que espe-
cifica, e dá outras providências”.

A Atividade Delegada é reali-
zada através de convênio firmado
entre as Prefeituras Municipais e a
Secretaria da Segurança Pública do
Governo do Estado, que permite aos
policiais militares e policias civis, a
desempenharem suas funções nos
dias de folgas, tendo como objetivo
principal aumentar o efetivo nas
ruas, trazendo mais segurança a
todos. Os policiais podem trabalhar
por, no máximo, 12 dias por mês e
a carga horária não pode passar
de oito horas por dia. A ativida-
de delegada é voluntária, ou seja,
somente os policiais que se inte-
ressam na atividade se inscre-
vem para participar. Durante o
exercício da atividade delegada,
os policiais trabalham uniformi-
zados e portando suas armas.

Os policiais participantes da
atividade irão exercer suas fun-
ções de rotina como a vigilância
e fiscalização em ruas; auxílios
em atividades de risco; operação
de sistemas de monitoramento;
atividades administrativas; au-
xílio ao cidadão, entre outras.

A Polícia Militar e a Polícia
Civil, contribuem para a seguran-
ça e proteção dos indivíduos e
comprova que policiamento pre-
ventivo diminui constantemente
os índices criminais, conforme re-
latório de Índices Criminais e Pro-
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Propositura deve dar entrada na Câmara dia 3 de fevereiro

dutividade dos últimos 6 anos re-
alizado pelo 10º BPM/I (Batalhão
de Polícia Militar do Interior).

Em visita realizada pelo par-
lamentar à sede do CPI-9 (Coman-
do de Policiamento do Interior) em
2021 e conforme informado pelo
Coronel da Polícia Militar Willi-
ans de Cerqueira Leite Martins,
existe interesse de firmar convê-
nio com o Município para implan-
tação da Atividade Delegada.

O aumento do efetivo da Po-
licia Militar nas ruas, com a im-
plantação do convênio de Ativida-
de Delegada no Município, con-
tribuirá para a melhoria de redu-
ção dos indicadores criminais. O
programa de orientações e plane-
jamento da Polícia Militar, a ex-
pansão de convênios de Atividade
Delegada compõe o item, de Re-
dução de Indicadores Criminais
nos municípios como um dos tra-
balhos desenvolvidos para contri-
buição na proteção dos cidadãos.

No Município de Piracicaba,
tem se observado um aumento
significativo de moradores em si-
tuação de rua e que dentre estas
pessoas muitos aproveitadores
utilizam de má fé para praticar
atos criminais no Município.

Considerando que no Convê-
nio de Atividade Delegada, cabe ao
Estado fornecer aos policiais mili-
tares empenhados no programa, os
equipamentos de proteção indivi-
dual (EPI), armamentos e outros
meios necessários para o desenvol-
vimento de suas atividades. E que
cabe ao Estado, arcar com custos e
despesas para realização do objeto
do convênio como: à aquisição e
disponibilização de viaturas, a res-
pectiva manutenção veicular, o for-
necimento de combustível e quais-
quer outros dispêndios relaciona-
dos a operacionalização do progra-
ma e ainda autorizar o emprego e a
utilização do suporte administra-
tivo e operacional da Polícia Mili-
tar e da Polícia Civil necessários ao
funcionamento do programa.

O Estado é ainda responsá-
vel pela elaboração de planilhas,
contendo o número de horas
trabalhadas pelos policiais no
exclusivo exercício da Ativida-
de Delegada e com o valor total
do repasse de acordo com os pa-
râmetros fixados no convênio e
encaminhá-las ao Município.

No Convênio, é previsto que o
Munícipio apenas arque com as
horas trabalhadas pelos Policiais.
O convênio prevê a fiscalização e
controle do programa com a cria-
ção de uma comissão composta
por membros das Polícia Civil e
Militar e de membros indicados
pelo Chefe do Executivo Municipal
e que a Presidência desta comissão
caberá ao servidor municipal desig-
nado pelo Chefe do Executivo Mu-
nicipal, que deverá ter voto quali-
ficado nas deliberações colegiadas.

Cabe a esta comissão avaliar a
quantidade e necessidade de efeti-
vo da Polícia Militar para o desem-
penho da Atividade Delegada e
acompanhar a execução do convê-
nio e ainda propor as alterações do

plano de trabalho que integram o
convênio e determinar as áreas a
serem atendidas pelos policiais
militares no exercício da função.

Atualmente diversas cidades
do Estado de São Paulo firmaram
convênio para Atividade Delegada,
incluindo a Capital Paulista. O Pla-
no do Governo Estadual é expandir
o Convênio com mais Municípios.

A atividade delegada está con-
dicionada no Artigo 1º da Lei Com-
plementar Estadual nº 1.188 de 27-
11-2012, que alterou a Lei Estadual
10.291, de 26 de novembro de 1968,
que institui o Regime Especial de
Trabalho Policial. Recentemente,
através da Lei Complementar 1.372
de 12 de janeiro de 2022, sancio-
nada pelo Governador João Do-
ria, incluiu-se também policiais ci-
vis para exercerem a atividade.

O Projeto de Lei que dará
entrada na primeira Reunião Or-
dinária de 2022, tramitará na
casa, e se aprovado, autorizará
o Município de Piracicaba a fir-
mar convênio, garantindo mais
segurança para a população.

LLLLLAZERAZERAZERAZERAZER

Parlamentar acompanha serviço de
manutenção em campos de futebol

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) acompanhou, na manhã
desta segunda-feira (24), o tra-
balho da Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sede-
ma) que realizou melhorias nos
campos de futebol dos bairros
Mário Dedini e Vila Industrial.

"Recebemos diversos mora-
dores em nosso gabinete solici-
tando a manutenção e o corte do
mato nos campos, a partir daí,
entramos em contato com a se-
cretaria a fim de solicitar a ma-
nutenção nos locais, entenden-
do qual seria a data para reali-
zação dos serviços solicitados.
E hoje tivemos o nosso pedido
atendido", relatou o vereador.

A Sedema esteve presente nos
campos do Mário Dedini, locali-

zado a rua Antônio Franco de
Lima e no Campo Umberto Apa-
recido Pecorari (Bolacha), que fica
na avenida Cândido Portinari, re-
alizando a limpeza e manutenção
nos locais, com o corte de mato
que estava excessivamente alto, o
que impossibilitava a realização de
qualquer atividade esportiva.

O vereador acredita que a rea-
lização dessas manutenções bási-
cas em campos instalados nos bair-
ros “é uma maneira de incentivar
o futebol amador, a prática espor-
tiva e de lazer para as famílias que
moram em torno dessas instala-
ções", completou Gustavo Pompeo.

Desde de 2020,  o verea-
dor Gustavo Pompeo tem rece-
bido em seu gabinete pedidos
de corte de mato do local.

Assessoria Parlamentar

Pompeo acompanha serviço no Mário Dedini e Vila Industrial

CCCCCHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADAHARQUEADA

Prefeitura constrói escadaria que
liga bairro Alvorada ao Centro

A Prefeitura de Charqueada
finalizou a construção de uma
escadaria que liga o bairro Alvo-
rada 1 ao Centro da cidade. A
indicação da benfeitoria veio dos
vereadores Washington e Tião
Paraná. O prefeito Rodrigo Ar-
ruda, o secretário de obras Mar-
celo Santos e a equipe de enge-
nharia da prefeitura estiveram
no local nesta quinta-feira (13).

Uma equipe da prefeitura foi

mobilizada para a construção da
escadaria, um pedido antigo
também dos moradores da re-
gião. Ainda serão instalados cor-
rimão e iluminação no local.

“Um acesso importante e que
vai beneficiar os moradores do
bairro. Nosso intuito é sempre ofe-
recer melhor infraestrutura e ga-
rantir o direito de ir e vir de forma
segura aos charqueadenses”, afir-
mou o prefeito Rodrigo Arruda.

O prefeito Rodrigo Arruda, o secretário de obras Marcelo Santos
e a equipe de engenharia da prefeitura estiveram no local

Divulgação
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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

SRA. CATHARINA BIROLLO DE
OLIVEIRA faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 97 anos, filha dos fi-
nados Sr. Antonio Birollo e da Sra.
Elizia Arthur, era viúva do Sr. Bene-
dito Barbosa de Oliveira. Deixa fi-
lhos, genros, noras, netos, bisne-
tos, tataranetos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o féretro
às 17h00 do Velório da Saudade,
sala “03” para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. APARECIDA GONÇALINA
DE SOUZA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 73 anos,
filha dos finados Sr. Clementino
Antonio Souza e da Sra. Maria
Matilde Pereira; deixa os filhos:
Claudia Aparecida Betim de Olivei-
ra; Silvana Aparecida Betim Cor-
rea de Almeida e Silvio Cesar Be-
tim, já falecido. Deixa netos, bis-
netos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às 14h00
do Velório da Saudade, sala 04 para
o Cemitério Municipal da Vila Re-
zende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CELINA RAMOS ONGARO
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 83 anos, filha dos finados
Sr. Oscar Ferreira Ramos e da Sra.
Rita de Oliveira Ramos, era casada
com o Sr. Atair Ongaro; deixa os
filhos: Paulo Roberto Ongaro e Dei-
se Ongaro de Almeida, casada com
o Sr. Gilberto de Almeida. Deixa ne-
tos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de Crema-
ção foi realizada ontem, tendo saí-
do o féretro às 14h00 da sala “B”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para o Crematório
Unidas de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. DONIZETI APARECIDO ELEU-
THERIO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 59 anos, filho dos
finados Sr. Antonio Eleutherio e da
Sra. Odila Evangelista Eleutherio, era
casado com a Sra. Maria Jose Ro-
satti Eleutherio; deixa os filhos: Do-
nizeti Aparecido Eleutherio Junior,
casado com a Sra. Gabriela de Oli-

veira Eleutherio; Denise Cristina Eleu-
therio e Diogo Felipe Eleutherio. Dei-
xa demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem às
10h00 no Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO JOSE LEITE fale-
ceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 74 anos, filho dos finados Sr.
Pedro Leite e da Sra. Demervina
Strapasson; deixa os filhos: Ro-
mualdo Antonio Leite e Junior Ce-
sar Leite. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 13h00 do Velório do Mu-
nicipal de Rio das Pedras/SP para
o Cemitério Municipal de Rio das
Pedras/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IVANI APARECIDA DOS SAN-
TOS MARONESE faleceu ontem,
nesta cidade, contava 59 anos, fi-
lha dos finados Sr. Irineu Mendes
dos Santos e da Sra. Lucia Matave-
lli dos Santos, era casada com o Sr.
Edson Donizete Maronese; deixa os
filhos: Edson Felipe Maronese; Mi-
chele Maronese e Matheus Henri-
que Maronese. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 14h00 da Igreja Divino
Pai Eterno no bairro Parque Piraci-
caba, para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARTA GAMA GARCIA fa-
leceu ontem, nesta cidade, conta-
va 69 anos, filha dos finados Sr.
Alziro Ferreira Gama e da Sra. Ma-
ria Ribeiro Gama, era casada com
o Sr. Jose Carlos Fernandes Gar-
cia; deixa os filhos: Carlos Eduar-
do Fernandes Garcia, casado com
a Sra. Katia Cilene Mendes Garcia
e Rodrigo Fernandes Garcia, ca-
sado com a Sra. Vanessa Fidelis
Garcia. Deixa netos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 da sala “Standard”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida ne-
crópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EDSON ZOCCA faleceu on-
tem, nesta cidade, contava 75
anos, filho dos finados Sr. Aldui-
no Zocca e da Sra. Iolanda Pen-
teado Zocca, era casado com a
Sra. Cleide Mateus Pereira Zocca;
era sua filha Valeria Pereira Zoc-
ca. Deixa irmãos, cunhados, so-
brinhos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório da Saudade, sala
“06”, para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. IRINEU DIAS faleceu anteontem,
na cidade de Rio Claro/SP, contava
80 anos, filho do Sr. Sebastião Dias,
já falecido e da Sra. Sebastiana
Rosa Dias, era viúvo da Sra. Apare-
cida de Lordes Fontanetti Dias; dei-
xa os filhos: José; Eliana; Antonio e
Irineu. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, às 10h00 no Cemité-
rio São João Batista da cidade de
Rio Claro/SP em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. EVA NATALINA DA COSTA
RIBEIRO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 72 anos, filha dos
finados Sr. Jose Mata da Costa e da
Sra. Maria Luiza da Costa, era ca-
sada com o Sr. Valter Ribeiro. Deixa
irmãos, cunhados, sobrinhos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 16h30 da sala
“03” do Velório do Cemitério Munici-
pal da Vila Rezende, para a referi-
da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA JESUS DE LIRA fale-
ceu ontem, nesta cidade, contava
90 anos, filha dos finados Sr. Jose
Antonio Manoel e da Sra. Odilia Ma-
ria de Jesus; deixa os filhos: Suza-
nilda Munhoz, casada com o Sr. Fer-
nando Munhoz; Maria de Fátima Pes-
soa e José Luciano da Silva. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi reali-
zado ontem, tendo saído o féretro
às 16h30 do Velório da Saudade,
sala 08, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA CRISTINA MANTE-
LLATTO SOARES ROSA faleceu
ontem, nesta cidade, contava 59
anos, filha do Sr. João Luiz Mante-
llatto, já falecido e da Sra. Olga
Razera Mantellatto, era casada
com o Sr. Edair Antonio Soares da
Rosa; deixa os filhos: João Henri-
que Mantellatto da Rosa, casado
com a Sra. Mariana Marisol Mazze-
ro Araujo Rosa e Juliano Mante-
llatto Rosa. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, tendo
saído o féretro às 16h30 da sala
“A” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ALBERTO ALTARUJO fale-
ceu ontem, nesta cidade, conta-
va 89 anos, filho dos finados Sr.
José Altarujo e da Sra. Antonia
Butignon, era casado com a Sra.
Olivia Vitti Altarujo, deixa os fi-
lhos: Sandra Aparecida Altarujo
Alleoni, casada com o Sr. Luiz
Gonzaga Alleoni; Ana Lucia Alta-
rujo e Carlos Alberto Altarujo,
casado com a Sra. Leila Tavares
das Neves Altarujo. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00 do
Velório da Saudade, sala “02” para
o Cemitério Municipal da Sauda-
de, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA APARECIDA SAU-
RIN faleceu ontem, nesta cidade,
contava 82 anos, filha dos fina-
dos Sr. Antonio Saurin e da Sra.
Santa Squinca; deixa os filhos:
Gerson de Oliveira Loureiro, já
falecido; Nilton Jose Loureiro;
Mara Aparecida de Oliveira Lou-
reiro Silva, casada com o Sr. Joel
Henrique da Silva e Geraldo An-
tonio de Oliveira Loureiro, casa-
da com Sra. Andreia Loureiro.
Deixa netos, bisnetos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, sain-
do o féretro às 10h30 da sala “01”
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LEONILDA ANTONIA DO
VALLI COLASANTE faleceu ante-
ontem  na cidade de Piracicaba,
aos 72 anos de idade e era casada
com o Sr. Mario Colasante. Era filha
do Sr. Eugenio Ether do Valli e da
Sra. Carmen Donate Valli, ambos fa-
lecidos. Deixa as filhas: Marina
Aparecida Colasante Sgarbiero
casada com Evandro Sgarbiero e
Renata Colasante Braidotti casada
com Willerson Braidotti. Deixa ain-
da os netos: Caio, Guilherme, Pe-
dro e demais parentes. O seu se-
pultamento deu-se ontem as 13:30
hs, saindo a urna mortuária do Ve-
lório da Saudade – Sala 07, para o
Cemiterio da Saudade, onde foi inu-
mada em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

MENINO AHTONY HENRIQUE MII-
LER DA SILVA faleceu ontem na
cidade de Piracicaba e era filho do
Sr. Marcelo José Miiler e da Sra.
Suelen Leticia da Silva. O seu cor-

po foi transladado em auto fune-
bre para a cidade de Rio das Pe-
dras e o seu sepultamento deu-se
ontem as 14:20 hs no Cemiterio
Parque da Paz naquela localidade,
onde foi inumado em jazigo da fami-
lia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA SENHORA DOS
SANTOS CORDEIRO faleceu on-
tem na cidade de Piracicaba, aos
88 anos de idade e era viúva do
Sr. Constantino Rodrigues Cor-
deiro.  Era filha do Sr. Gregorio
Ferreira dos Santos e da Sra.
Joana de Oliveira Pereira, ambos
falecidos. Deixou os filhos: Ge-
ralda Rodrigues C. Almeida, Ma-
ria de Lurdes Cordeiro de Fran-
ça, José do Carmo Rodrigues
Cordeiro e Valdir Rodrigues Cor-
deiro. O seu sepultamento dar-
se-a hoje as 10:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Munici-
pal da Vila Rezende – Sala 03
para a referida necrópole, onde

será inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ELZA PIRES DE ABREU
MONDONI faleceu ontem na cida-
de de Piracicaba, aos 84 anos de
idade e era viúva do Sr. Luiz Car-
los Mondoni. Era filha do Sr. João
Camillo Pires de Abreu e da Sra.
Maria Carmela Machi, falecidos.
Deixa os filhos: José Carlos Mon-
doni casado com Maria Ines Semm-
ler Mondoni, João Luis Mondoni
casado com Silvia Ap. Anibal Mon-
doni e Luis Eduardo Mondoni ca-
sado com Miriam Bianchim Mondoni.
Deixa também 06 netos e 02 bisne-
tos.  O seu sepultamento dar-se-á hoje
as 10:30 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 05, para
o Cemiterio da Saudade, onde será
inumada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. MOZART SOARES FOGAÇA
faleceu ontem na cidade de Piraci-
caba, aos 88 anos de idade e era
casado com a Sra. Marilena Sarquis
Fogaça. Era filho do Sr. Eliziario de
Andrade Fogaça e da Sra. Augusta
Soares Fogaça, falecidos. Deixa os
filhos: Wilton Sarquis Fogaça casa-
do com Neide C. de Oliveira Fogaça

e Mozart Soares F. Junior casado
com Marcia Fogaça. Deixa os ne-
tos: Julia e Bruno. O seu corpo
foi transladado ontem para o Cre-
matorio Unidas – Bom Jesus
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LUZIA MARIA TAVARES
ARAUJO faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 78 anos de ida-
de e era viúva do Sr. Nelson Araujo.
Era filha do Sr. Lazaro Tavares e da
Sra. Otavia de Angelis Tavares, fa-
lecidos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 17:00 hs no Cemiterio
Municipal da Vila Rezende, onde
foi inumada em jazigo da familia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.LAIDE PEREIRA DA SILVA
faleceu ontem na cidade de São
Pedro aos 68 anos de idade.Era
filha dos finados Sr. Alcebiades
Pereira da Silva e da Sra.Maximina
Feliciano. Deixa a filha: Ane Cristi-
na. Deixa netos, bisnetos, demais
parentes.O seu sepultamento dar
se hoje ás 10:30 hs saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
São Pedro seguindo para o Cemi-
tério Parque São Pedro onde foi
inumada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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Diocese de Piracicaba terá
22 transferências de padres
As transferências são parte do trabalho que vem sendo realizado
desde janeiro de 2021, quando Dom Devair tomou posse como bispo

A Diocese de Piracicaba ini-
cia, hoje (26), uma sequência de
22 transferências de padres em
paróquias de toda região. As ce-
lebrações de posse e apresenta-
ção concretizam as mudanças
anunciadas, em outubro de
2021, pelo bispo diocesano Dom
Devair Araújo da Fonseca.

Ao todo, 21 paróquias em oito
cidades da Diocese passarão a ser
conduzidas por novos párocos até
o dia 20 de fevereiro. As posses ca-
nônicas serão presididas por Dom
Devair, conforme cronograma abai-
xo. Haverá ainda a apresentação
do vigário para a Paróquia Meni-
no Jesus de Praga, em Piracicaba.

Quando realizou o anúncio
das transferências, em outubro do
ano passado, Dom Devair desta-
cou que todas as mudanças têm
motivação pastoral e visam o bem
do povo de Deus confiado a ele como
bispo da Diocese. “Independente-
mente da situação ou do motivo
específico de cada mudança, o ob-
jetivo final é sempre auxiliar e fa-
vorecer a caminhada de fé das pes-
soas em nossas comunidades.”

As transferências são parte
do trabalho que vem sendo reali-
zado desde janeiro de 2021, quan-
do Dom Devair tomou posse
como bispo e buscou conhecer “as
diferentes realidades e necessi-
dades da Igreja em cada comu-
nidade”, conforme ele ressaltou.

VIGÁRIO PAROQUIAL:

Paróquia Menino Jesus de Praga -
Piracicaba - Vigário paroquial: Pe.
Antônio Ramos do Prado - Apre-
sentação: 26 de janeiro, às 19h30.

NOVOS PÁROCOS: Paró-
quia Nossa Senhora Auxiliadora -
Santa Bárbara d’Oeste - Pároco:
Pe. Arcanjo Valdevino Santos,
CSSR - Posse: 28 de janeiro, às
19h30; Paróquia Nossa Senhora
Aparecida - Piracicaba - Pároco:
Pe. Reginaldo Aparecido Brandão
- Posse: 30 de janeiro, às 19 ho-
ras; Paróquia Imaculada Concei-
ção - Santa Bárbara d’Oeste - Pá-
roco: Pe. Kleber Fernandes Dane-
lon - Posse: 31 de janeiro, às
19h30; Paróquia Nossa Senhora
dos Prazeres - Piracicaba - Páro-
co: Pe. Agnaldo Rogério dos San-
tos - Posse: 2 de fevereiro, às
19h30; Paróquia Santa Cruz e São
Dimas - Piracicaba - Pároco: Pe.
Luiz de Sousa Lima - Posse: 3 de
fevereiro, às 19h30; Paróquia
Sant’Ana - Rio Claro - Pároco: Pe.
João Carlos da Cunha - Posse: 4
de fevereiro, às 19h30; Paróquia
Sant’Ana - Piracicaba - Pároco: Pe.
Claudemir Aparecido da Rocha -
Posse: 5 de fevereiro, às 19h30;
Paróquia Paróquia Senhor Bom
Jesus - Santa Bárbara d’Oeste -
Pároco: Pe. Josenildo Carlos da
Silva - Posse: 6 de fevereiro, às
8h30; Paróquia Nossa Senhora de
Lourdes - Rafard - Pároco: Pe. Vi-
cente Batista de Paiva - Posse: 6
de fevereiro, às 11 horas; Paróquia

Divino Pai Eterno - Piracicaba -
Pároco: Pe. Geraldo Luis Boletini
- Posse: 7 de fevereiro, às 19h30;
Paróquia São Judas Apóstolo -
Santa Bárbara d’Oeste - Pároco:
Padre Ademilson Lopes da Silva -
Posse: 8 de fevereiro, 19h30; Pa-
róquia São Joaquim - Santa Ger-
trudes - Pároco: Pe. Eugênio Bro-
ggio Neto - Posse: 9 de fevereiro.
às 19h30; Paróquia Imaculada
Conceição - Piracicaba - Pároco:
Pe. Inácio Cusmano - Posse: 10 de
fevereiro, às 19h30; Paróquia San-
ta Bárbara - Santa Bárbara d’Oeste
- Pároco: Paulo Roberto Saraiva
de Brito - Posse: 11 de fevereiro,
às 19h30; Paróquia São João Ba-
tista - Capivari - Pároco: Pe. Juci-
mar Bitencourt - Posse: 12 de fe-
vereiro, às 19h30; Paróquia Nos-

sa Senhora Aparecida - Santa Bár-
bara d’Oeste - Pároco: Pe. Adal-
ton Roberto Demarchi - Posse: 13
de fevereiro, às 17 horas; Paró-
quia Nossa Senhora Aparecida -
Rio das Pedras - Pároco: Pe. Luiz
Carlos Caroni - Posse: 16 de feve-
reiro, às 19h30; Paróquia Sagrado
Coração de Jesus - Saltinho - Páro-
co: Pe. Santo Alves Macedo - Pos-
se: 17 de fevereiro, às 19h30; Paró-
quia Sagrada Família - Piracicaba
- Pároco: Pe. José Donizetti da Sil-
va, MSJ - Posse: 18 de fevereiro, às
19h30; Paróquia São José - Santa
Bárbara d’Oeste - Pároco: Pe. Rob-
son Luís Natis - Posse: 19 de feve-
reiro, às 19h30; Paróquia Nossa
Senhora de Fátima - Capivari -
Pároco: Pe. William Martins - Pos-
se: 20 de fevereiro, às 17 horas.

GGGGGRARARARARATUITTUITTUITTUITTUITOOOOO

Ainda há ingressos para o
show Paradas pro Sucesso

Cerca de 50% dos ingressos
gratuitos para o 2º Show Para-
das Pro Sucesso 2021, no dia 9 de
janeiro no Teatro Erotides de Cam-
pos, às 19h30, já estão reservados,
mas ainda é possível garantir pre-
sença no evento por meio do site
www.megabilheteria.com.  É im-
portante apresentar o QRCode
e o comprovante de vacinação
na entrada do show. O espetá-
culo, em formato de festival,
vai reunir mais de 30 artistas
que participaram no ano passa-
do da campanha antitabagista.

Produzido pelo Empório Pro-
duções e com apoio da Secretaria
Municipal de Cultura (Semac), o
evento tem gêneros diversificados
com MPB, música clássica, tango,
pop, rock, samba, forró e autorais.
“A ideia é termos um momento de
confraternização cultural entre o

público e os artistas, que se dispu-
seram a ser os porta-vozes da
campanha no ano passado e que
foram fundamentais para divul-
gação das mensagens de alerta so-
bre os males do cigarro à saúde”,
disse a médica Juliana Previtalli.

A Campanha Paradas pro Su-
cesso tem por objetivo incentivar o
fumante a abandonar a dependên-
cia do cigarro para evitar doenças
graves que podem até levar à mor-
te. Entre as ações do ano passado e
que permancerão este ano com ca-
lendário específico e alguns ajus-
tes, está a manutenção dos vídeos
feitos pelos artistas para postagem
na WEB e do Concurso Cultural
Paradas pro Sucesso, em parceria
com a Diretoria de Ensino da Re-
gião de Piracicaba nas escolas pú-
blicas estaduais do ensino Fun-
damental e Médio da cidade.

SSSSSEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRAN

Atendimento na divisão de multas
será on-line nos dias 26, 27 e 28

A Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran) infor-
ma que o atendimento ao público
na Divisão de Multas nos dias 26,
27 e 28/01 será realizado apenas
de forma digital, pelo e-mail
dmultas.semuttran@piracicaba.
sp.gov.br ou site http://semuttran.

piracicaba.sp.gov.br/ (menu
Multas do lado esquerdo). De
acordo com a Semuttran, o
atendimento presencial reali-
zado no 6º andar do Centro
Cívico estará suspenso nesses
três dias devido ao afastamen-
to de funcionários em decor-
rência de casos de Covid-19.

Divulgação/Diocese

Diocese terá 22 transferências de padres em menos de 1 mês

Divulgação

A funcionária pública Dila
Cava lcante ,  mi l i tan te  do
PCdoB em Piracicaba, to-
mou a dose de reforço no

sábado (22).  "A vacina é
essenc ia l  pa ra  de te r  as
variantes! Viva o SUS e a
ciência", comemorou Dila.

VACINA, SIM

CESAC NO DRADS

Divulgação

O presidente do CESAC, Mar-
cos Abdala, esteve reunido
com Maria Germek, diretora
da DRADS (Diretorias Regio-
nais de Assistência e Desen-
volvimento Social). "Uma reu-
nião produtiva e com muito
aprendizado. Com certeza,
essa parceria trará bons fru-

tos não só para os piracica-
banos, mas para a Região; a
dignidade da pessoa huma-
na é o que nos mantém dis-
tantes da barbárie”, explica
Abdala, pensando em proje-
tos: “Debatemos muitas idei-
as e planejamos ações para
o futuro do Cesac”, completa.
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Parlamento aponta a
necessidade de dados mais
concretos sobre emprego
Preocupação faz parte da proposta de fomento a negócios de baixo carbono
como forma de impulsionar a economia local e regional pós-pandemia

PRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRA

COMEÇA HOJECOMEÇA HOJECOMEÇA HOJECOMEÇA HOJECOMEÇA HOJE
Nova largada para o futebol

do XV de Piracicaba. Permane-
ce o técnico Luciano Dias que
mudou totalmente o elenco. Po-
rém, se o nosso alvinegro quiser
continuar merecendo a confian-
ça do seu torcedor, precisa dar
uma resposta positiva dentro do
campo. Do contrário, num deter-
minado momento, ninguém vai
acreditar mais. Começar bem,
hoje (26), em Rio Claro (Velo),
é uma boa ideia. Um bom sinal.

PPPPPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO
IMPORTIMPORTIMPORTIMPORTIMPORTANTEANTEANTEANTEANTE
Gabriel Ferrato não é somen-

te o secretário municipal de Edu-
cação. Assumiu por necessidade.
Eleito vice-prefeito, muitos per-
guntam: que tipo de ajuda ele
tem dado ou pode oferecer ao
prefeito? Ou então: Luciano Al-
meida recorre ao seu compa-
nheiro de chapa vitoriosa? Afi-
nal, um dia já prefeito municipal,
o que não deve faltar ao Ferrato
é conhecimento e experiência.

PODE MAISPODE MAISPODE MAISPODE MAISPODE MAIS
Já tivemos a oportunidade de

comentar sobre o trabalho do
Procon em Piracicaba. Pode ser
sério (e acreditamos ser), mas,
ao não divulgar nomes dos en-
volvidos, prejudica a população
em benefício do infrator. Não
tenha dúvida de que, sabendo do
risco de ter o nome (pessoa físi-
ca ou jurídica) na mídia, os mal-
intencionados pensariam duas
vezes antes de negligenciar.

CHANCES REAISCHANCES REAISCHANCES REAISCHANCES REAISCHANCES REAIS
Quando de eleições políticas

partidárias, são muitos os que
manifestam vontade de concor-
rer. Contudo, tem quem ignore
consequências, e mesmo assim
vai para a briga. Aquele com chan-
ce real, recebe todo tipo de apoio,
porém, quando isso não aconte-
ce, acaba por dar vexame, se pre-
judica e até atrapalha os outros.

CUIDADO NECESSÁRIOCUIDADO NECESSÁRIOCUIDADO NECESSÁRIOCUIDADO NECESSÁRIOCUIDADO NECESSÁRIO
A TV Ativa (Piracicaba),

quando dos seus programas pró-
prios, agrada, pois foca fatos que
interessam a cidade e aos pira-
cicabanos. No entanto, ao colo-
car no ar outras produções, fil-
mes, por exemplo, a qualidade é
sofrível, caso do som. É preciso
rever essa situação, pois acaba por
prejudicar a própria emissora.

SEGUNDO ANOSEGUNDO ANOSEGUNDO ANOSEGUNDO ANOSEGUNDO ANO
Na próxima semana, dia 3

de fevereiro, quinta-feira, os ve-
readores de Piracicaba reto-

Para secretários e assessores, a partir deste ano, os piracicaba-
nos começarão a conhecer os reais propósitos do prefeito Lucia-
no Almeida. Justificam que, 2021, serviu para colocar a casa em
ordem, encontrada desorganizada e ultrapassada. Novos rumos
administrativos serão inaugurados, como implantação de zelado-
rias (tipo subprefeitura), que darão aos bairros autonomia para
resolver seus próprios problemas, a começar por mato e buracos
no asfalto.  Garante a equipe do prefeito, muitas e boas novida-
des, que ao longo dos próximos três anos mudarão a cara da cida-
de que o prefeito garante ter parado no tempo graças a um coman-
do obsoleto, e desprovido de compromisso com a credibilidade.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

José Coral, presidente do HFC
(Hospital Fornecedores de
Cana) não se cansa de aplau-
dir sua equipe, que nos últi-
mos meses se uniu e se estru-
turou para salvar vidas, e ao
mesmo tempo mostrando co-
ragem e procedimentos ino-
vadores para enfrentar um
terrível inimigo que surpreen-
deu o planeta: a Covid-19.
“Sempre tivemos estratégias
para tudo. Mas, essa doença
foi algo impensável, porém,
ao mesmo tempo, um desafio
que decidimos encarar lem-
brando que toda crise tem dois
lados: a dificuldade e a oportunidade. Fomos exigidos, ao mesmo tem-
po testados, e nossa equipe se superou, respondendo positivamente”,
disse Coral. E, para quem conhece José Coral ou o espírito de luta da
equipe HFC Saúde, o aplaudido trabalho realizado nos quase dois anos
de pandemia, só comprovou a existência de uma marca que ganhou
espaço no FHC vários anos atrás: vocação pelas aptidões de evolução
humana. Quanto ao José Coral, um líder nato, vitorioso em todos os
sentidos, talvez não exista desafios capaz de intimidá-lo. O Hospital da
Cana é um modelo consolidado de gestão consagrada pela eficiência
técnica e o calor do efeito humanização. (Foto de Fabrice Desmonts).

Pelé, o nome mais conhecido no planeta, o maior talento mundial de
todos os tempos no futebol, passa por momentos difíceis. Lutando
contra o câncer, procura se manter tranquilo em sua casa ao lado da
família. Pepe, dono das muitas histórias envolvendo o Santos, lembra
uma que cita também Peixinho, nosso querido amigo piracicabano
assumido. Em 1964, Pelé queria porque queria, assistir um filme que
estava em cartaz num cinema em frente ao hotel onde o Santos
estava concentrado no centro de Santiago do Chile. Pelé pediu ajuda
a Pepe e Peixinho que comprariam os ingressos, e disfarçado o “rei”
entraria rapidamente se dirigindo para o lugar combinado e reserva-
do. Não deu certo: um repórter chileno, de plantão, olho no Pelé 24
horas, descobriu e conseguiu um lugar exatamente ao lado do 10 do
Santos. Durante vários minutos azucrinou Pelé com perguntas sem
se incomodar com o filme que estava rodando. Furioso, correndo,
Pelé resolveu voltar para o hotel, lamentando ser sempre obrigado a
ficar trancado, enquanto seus companheiros passeavam e se diverti-
am nas extensas e seguidas viagens santistas pelo mundo.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

mam a sua rotina, voltando as
sessões ordinárias das segundas
e quintas-feiras. Vários iniciarão
seu segundo ano numa função
pública e, é possível prever ati-
vidades agitadas. Momento po-
lítico com muitos questionamen-
tos, mostra a necessidade de
maior interação entre os pode-
res legislativo e executivo.

DESPEDIDAS SENTIDASDESPEDIDAS SENTIDASDESPEDIDAS SENTIDASDESPEDIDAS SENTIDASDESPEDIDAS SENTIDAS
Mais dois estabelecimentos

comerciais tradicionais de Pira-
cicaba encerraram suas ativida-
des: Droga Vila e Padaria Bom
Jesus. A panificadora e confei-
taria, antiga e tradicional, em
frente a Igreja Bom Jesus, fará
falta para os moradores da Ci-
dade Alta. A Droga Vila, na ave-
nida Rui Barbosa, que já aten-
dia com outro nome, encerra
uma história bonita, durante
longa data sob o comando do
saudoso José Arantes de Carva-
lho. No passado, para falar com
o querido Zezinho, era preciso
chegar cedo, pegar lima senha
e esperar. Atendia a todos com
destacada educação e paciên-
cia. Talvez seja impossível saber
quantas milhares de pessoas
Zezinho orientou ou ajudou.

BOM EXEMPLOBOM EXEMPLOBOM EXEMPLOBOM EXEMPLOBOM EXEMPLO
O XV de Piracicaba, embora

lentamente, evolui com sua polí-
tica de revelar e negociar jovens
jogadores. Exemplo mais recente,
é a do atacante Erisom, 22 anos,
que se transferiu para o Botafogo
do Rio de Janeiro. Como o XV pre-
tende usar o dinheiro que levan-
tou com a negociação? Seria
mesmo R$ 1,3 milhão? Cada clu-
be tem sua forma de trabalhar e
necessidades distintas. Mas, não
custa lembrar um dos motivos da
ascensão do Mirassol: toda a re-
ceita ganha com transferência
de jovens atletas é investida na
base, que começou (e terminou)
com a construção de um CT.

ESPESPESPESPESPAÇO POLÍTICOAÇO POLÍTICOAÇO POLÍTICOAÇO POLÍTICOAÇO POLÍTICO
Na primeira quinzena de ja-

neiro surgiu em Piracicaba, o
Grupo Zona Norte. Vestindo ca-
misa azul, lideranças convidaram
o ex-prefeito Barjas Negri, que
inclusive tirou foto com os inte-
grantes, prometendo discutir
problemas comuns para provi-
dências junto a Prefeitura Mu-
nicipal. Mas já existe também
provocações com denúncias de
retaliações. A política saudável
e a democracia digna, exige res-
peito e compostura. Quem não
mostra decência, não pode fa-
zer parte de uma sociedade.

Buscar estimular em Piraci-
caba e nas outras 23 cidades que
integram a Região Metropolita-
na negócios de baixo carbono
como forma de impulsionar a
economia, principalmente após
os efeitos da pandemia, tem sido
a meta que o presidente do Par-
lamento Metropolitano de Pira-
cicaba e da Câmara tem coloca-
do entre as ações para 2022.

Gilmar Rotta reuniu-se nes-
ta terça-feira (25) com o econo-
mista da assessoria especial da
Presidência, Ricardo Buso, e com
a professora Cristiane Feltre,
doutora em economia, a fim de
dar início a um projeto que bus-
cará, em curto, médio e longo
prazos, alternativas para o desen-
volvimento local e regional, com
foco na compreensão do movimen-
to do emprego e desemprego.

Cristiane, que já coordenou um
observatório de políticas públicas
na PUC (Pontifícia Universidade
Católica) de Campinas colocou-se
à disposição para construir o pla-
no com os parlamentos, a fim de
impulsionar os projetos regionais.

Para Gilmar Rotta, o obje-
tivo do Parlamento e da Câma-
ra é desenvolver formas de con-
tribuir para que o governo esta-
dual encampe a ideia de que Pi-
racicaba seja um polo para o fo-
mento da economia de baixo
carbono. "Com isso, estaremos
também estimulando o enfren-
tamento de problemas que já
estão nítidos, como a redução

do número de vagas de emprego
e da renda das pessoas das nos-
sas cidades", disse Gilmar Rotta.

Segundo Ricardo Buso, os
dados do Caged, que é o cadastro
geral de empregados e desempre-
gados do governo federal, não
são mais tão precisos para bali-
zar políticas públicas de geração
de emprego. "Eles tratam apenas
do cenário formal, que está em
queda de representatividade, so-
freram alterações metodológicas
e são suscetíveis a grandes retifi-
cações de registros do passado a
qualquer momento", aponta.

Ainda em 2021, Gilmar Rot-

ta apresentou requerimento à
Prefeitura em que questionou os
dados do emprego e do desem-
prego cujas respostas foram ba-
seadas no Caged. "Vale lembrar,
ainda, que há mais de dez anos
não temos um Censo, o que inter-
fere nos resultados", explicou.

Com essa análise, Gilmar
Rotta aponta a importância de ter
com clareza dados mais aproxi-
mados da realidade que possam
orientar as políticas públicas, os
programas e os projetos que bus-
quem lidar com o problema. "Com
a representatividade da Câmara
e do Parlamento, poderemos es-

timular uma ampla discussão
com a sociedade, governos e po-
deres constituídos, como forma
de criar, por exemplo, um banco
de dados mais realista", disse.

Ainda neste semestre, Gilmar
Rotta deve apresentar a proposta
de um evento com a participação
de entidades como Acipi, Simespi,
Conespi e associações representati-
vas das forças econômicas locais.
"Vamos buscar um projeto-piloto
que possa, em seguida, ser leva-
do para as demais cidades da
Região Metropolitana por meio
das Câmaras e dos mais de 120
vereadores regionais", finalizou.

Gilmar Rotta reuniu-se com o economista da assessoria especial da Presidência,
Ricardo Buso, e com a professora Cristiane Feltre, doutora em economia

Assessoria Parlamentar
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AGENDA CULTURAL #PirarazziIndicaEDaADica CURTIDINHAS

Gabriel Gadelha abriu o
show da dupla Henrique e
Juliano e aproveitou para
agradecer a oportunidade
e reconhecimento.

Fernando Dom Castilho e Audrey entrevistaram a
famosa cantora paraguaia Perla via live pelo instagram
do "Super liga do humor".

Erico San Juan come-
mora mais um lançamen-
to na sua carreira como
caricaturista: "A cara da
capa" voltado para o
mundo dos pets.

Livia Foltran Spada e Benedita Giangros-
si homenagearam a amiga e mestra, a con-
ceituada atriz Agnes Zuliani pela passagem
do seu aniversário.

Ton Crivelaro se prepara para lançar o filme
"Assassinatos na Rua do Porto em Piracicaba
com exibição e workshop.

Vanessa Aranha Morimoto ganhou de
Paulo Masserani, uma ilustração para
celebrar a chegada dos seus 40 anos!

Rogerio Farias estreou na bancada do
Programa Balaio da Deia transmitido pela
TV Ativa de Piracicaba.

Jairo Campos em uma das suas apresenta-
ções cantou a música "Você vai ficar na
saudade" de Benito di Paula e ofereceu a
sua "mama" Edmeia Freitas.

Michelle da dupla Michelle
& Franco posou ao lado de
Delley Olivio da dupla Delley
& Dorivan e ressaltou o
quanto o admira além do
talento imensurável.

Rafaela Arthuso é a mais
nova empreendedora da
cidade e pede para seus fãs
prestigiarem o investimento
no instagram.

Nasceu a segunda filha do Dj
Vini com Talita Cardoso. O
pai já posou com a herdeira
num momento "fofura".

Maycon Araki pede para se
inscreverem no seu canal no
youtube no intuito de fortale-
cer o "corre" (trabalhos
artísticos).

Renata Gurgel posou
para uma foto bem inusita-
da com um leque na mão e
a seguinte legenda: "Pira-
cicaba 1000º".

Nikolas Henrique está se
dedicando o máximo na
gravação da série "O jogo"
com o personagem Pedro
rodado no Rio de Janeiro.

Aninha Barros deu um
show de samba no pé em
uma das suas apresentações
tendo como parceiro de
dança Evaldo Gafanhoto.

Luna Maria em uma postagem
na sua página pessoal fez um co-
mentário confidenciando que o
palco é o maior conforto de
sua vida. A cantora informou
que breve estará voltando.

Elza Soares é uma diva, eleita pela BBC como a "voz do milênio". A
cantora morreu na última quinta-feira, 20 de janeiro e, sem dúvida

alguma, deixou um grande legado na sociedade, na cultura e na música
brasileira, porque ela é a síntese do Brasil social, cultural e musical. Brasil
social porque a Elza, preta e pobre, que começou nos anos 30 a carreira
musical, passou por todas as dificuldades que uma mulher negra de peri-
feria passa e deu a volta por cima. Em uma de suas primeiras aparições
musicais, em um programa do Ary Barroso, estava magra e esquelética.
Quando Ary Barroso perguntou "minha filha, de qual planeta você veio?",
ela respondeu "eu vim do planeta fome". Essa era Elza Soares. Mulher
negra, pobre, que superou as dificuldades e conquistou o seu espaço. A
cantora é a síntese do Brasil cultural porque representa tudo aquilo que
é o Brasil hoje em termos de cultura, uma cultura que inclusive nos
últimos anos tem sido destruída e que foi, em alguns momentos da
história do Brasil, sempre atacada, mas Elza, desde o seu surgimento,
segurou as pontas, mostrou para o público o que era cultura brasileira na
sua essência. Além disso, Elza Soares também é síntese da música popu-
lar brasileira porque aos 91 anos de idade nunca ficou parada no tempo.
Elza passeou por todos os estilos, por todos os gêneros da música brasi-
leira. Iniciou no samba e inventou um jeito diferente de cantá-lo, adian-
tando ou atrasando a tônica dentro da nota musical, dentro da melodia.
Elza Soares foi uma das percussoras do sambalanço, a mistura do samba
com o rock; fez uma maneira diferente de cantar o sambalanço. Ela
misturou samba com jazz, samba com hip hop, samba com rap, e ultima-
mente samba com o funk e a música eletrônica, por isso que aos 91 anos
nunca ficou parada no tempo: acompanhou as mudanças musicais de
cada tempo, o mundo girou e ela seguiu em frente. A cantora tinha uma
ancestralidade na sua voz e na sua interpretação desde "A lata d'água na
cabeça", uma de suas primeiras músicas a estourar na rádio nos anos 30/
40. Ela tinha, carregou e terá para sempre essa ancestralidade. Elza
Soares viveu a luta, o amor, ressignificou a vida como mulher e como mãe
(mãe sofredora, diga-se de passagem). Sua voz foi durante muitos anos
o eco de todas as vozes desse Brasil tão complicado que vivemos hoje. A
cantora campineira Ilcei Mirian postou um vídeo na sua pagina homena-
geando a cantora e declarou que: "Elza era sinônimo de luta, de resistên-
cia, de empoderamento, passou por todo tipo de adversidade e conse-
guiu chegar a um patamar inimaginável pra quem teve que enfrentar
tantas adversidades. E eu, enquanto mulher negra, sambista serei eter-
namente grata a ela por ser inspiração pra gente!".
Colaboração: Fernando Pereira é especialista em Cultura Brasileira
e é professor de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Macken-
zie (UPM). Ilustração de Erasmo Spadotto

O QUE DIZER SOBRE ELZA SOARES?
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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.

ARTE EDUCADOR CRIA COLETIVO
CULTURAL EM JUMIRIM

O coletivo cultural de Jumirim podemos dizer
que nasceu antes mesmo do projeto a música ao
seu alcance que teve início no ano de 2005. Exis-
tiam no município algumas pessoas que faziam al-
guns trabalhos muito agregadores como artete-
rapia, yoga, psicopedagogia e os artistas da velha
guarda os quais eu conhecia e tinha muito respei-
to, além de amizade é claro. Sempre observei que
esses trabalhos refletiam muito na sociedade lo-
cal, porém eles viviam como que a margem do
establishment. Apesar dessas pessoas e seus tra-
balhos moldarem a cultura local eles não recebiam
a importância que eu julgava que eles mereciam,
pois, alguns nem sequer são lembrados hoje, nem
foram dados continuidade aos trabalhos. Pois bem!
Eu via tudo isso mesclado com meu encanto pe-
las artes, cultura, humanismo e nos bastidores
ouvia, estudava e conversava com amigos e pro-
fissionais sobre o que seria possível fazer para que
a cultura fizesse parte do quotidiano das pessoas,
não como um remendo, más como uma prática.
Uns três anos antes participando do projeto de
arteterapia e estudando no conservatório de Ta-
tuí a profissional me convidou para introduzir o
meu trabalho com música no projeto, seria um
projeto pela saúde. Como eu não tinha formação
em nenhuma aérea da saúde o projeto foi recu-
sado e eu me mudei para a Cidade de Cerquilho
para tentar implementar o projeto lá, não conse-
gui e então reescrevi o projeto voltado para a
cultura, porém com foco no bem-estar e no de-
senvolvimento pessoal e social para Jumirim e foi
aceito. Amigos, artistas, políticos, professores e
profissionais de diversas áreas que trabalhavam no
município ou moravam na cidade sempre me acon-
selharam e me ajudaram de forma direta, indireta,
porém sempre informal. Pois, bem essa seria a gê-
nese do coletivo, porém a (três) anos atrás senti-
mos necessidade de nos aproximar formalmente
e criamos o nosso grupo no WhatsApp para discu-

tir leis, incentivos, direitos, criação de projetos e fortale-
cer o movimento cultural local para que ele fosse "visto"
e acolhido como um movimento intelectual, social e
cultural autêntico do nosso município. No ano de 2020
Conseguimos captar os recursos da lei Aldir Blanc inte-
gralmente e realizar as ações culturais que foram muito
bem recebidas pela população bem como ajudar os
artistas sendo que alguns nunca tinham recebido
ou mesmo sabiam que existiam recursos da cultura
aos quais eles poderiam ter acesso para criar, ou
auxiliar em seus projetos. O sucesso da captação
dos recursos da lei, Aldir Blanc nos deu um "gás" a
mais e começamos a divulgar as leis do plano naci-
onal de cultura, lei municipal de cultura, fundo
municipal de cultura e a possibilidade de termos
um inédito conselho municipal de cultura em Jumi-
rim. No momento estamos focados nos estudos e
divulgação das leis e levantando o debate com ve-
readores, artistas, gestores, alunos, apreciadores
das artes e sociedade local de forma transparente,
democrática e apartidária. O coletivo está fazendo
tanto sucesso que fomos procurados por artistas
de cidades da região para auxilia-los na criação de
seus próprios coletivos além de que uma artista (Maya-
ra) de outra cidade da região deu início ao coletivo
cultural regional que vai divulgar as leis, incentivos, di-
reitos, etc a um número ilimitado de artistas.

Sobre o idealizador:
Licenciado em Música pela (UNIMEP), pós-gra-

duado em artes visuais, música e movimento pela
(FAEL), pós graduado em psicologia social (FAEL),
formado em psicanálise clínica (instituto psicanálise
clínica SP, membro da confraria analítica (estudos
em psicanálise com Lucas Nápoli), capacitação em
terapia cognitivo comportamental por (Ello cursos
de psicologia) técnico em música pelo Conservató-
rio Dramático e Musical de Tatuí (CDMCC).

Para maiores informações sobre os objetivos e
regras do Coletivo acessar a conta no instagram
@marc.silva - Release e fotos enviados pelo artista

ABORDAGEM A VISIBILIDADE LGBTQIA+ E CAUSA NEGRA
A ENTRADA DE LINN DA QUEBRADA NO BBB22 CAUSOU ALVOROÇO

E não foi por todo talento que a multiartista tem não. A
participante Eslovênia chamou Linn pelo pronome errado,
referindo se a Linn com "ele". Linn desculpou a participante,
porém na primeira festa da casa mais vigiada do Brasil, Eslô
volta a repetir o erro e chamar Linn de "Amigo". Linn desta
vez corrigiu na hora e finaliza: "Já passou o tempo de errar."
Chegamos em um ponto onde não se faz necessário ensinar
didaticamente as pessoas a ter o mínimo de respeito. Lina
entrou como uma mulher, nome feminino apresentação femini-
na. Qual o sentido de olhar para Lina e a chamar de ELE ou Amigo?
NENHUM!!! Como o também participante Douglas disse: "Essas
questões você tem que aprender lá fora, não esperar chegar no
BBB com quase 30 anos e querer ser uma boa pessoa". O que
podemos ver na atual edição do BBB é o dia a dia de uma pessoa
trans, e as agressões verbais sofridas por essas pessoas. Estamos
no mês nacional da Visibilidade Trans, e ainda vemos essas agres-
sões sendo justificadas com:" saiu naturalmente", "não tive a in-
tenção", "não sabia" ... Essas pseudo desculpas se tornaram ina-
ceitáveis em um mundo com tanta informação disponível em to-
dos os lugares. Basta pesquisar e aprender. Tadeu Schmidt,
perguntou a todos: "Para elas: Quem está solteira? E para
eles: Quem está solteiro?". Após a resposta, o apresentador
questionou: "Lina, você tem o pronome ela tatuado?" e a
triz explicou que foi uma forma da mãe dela nunca mais errar
seu pronome. "Vou tatuar 'ela' na minha testa, para que
você não erre. E assim também é uma indicação, para todas
as outras pessoas. Ficou na dúvida? Lê e daí vocês lembram
que eu quero ser tratada", diz Lina e Tadeu Schmidt com-
pleta: "Muito importante você ensinar para os moradores da
casa e para o Brasil para não haver mais erros". Cabe a nós
nos policiarmos e retirarmos do nosso dicionário qualquer
palavra que seja ofensiva a existência de uma pessoa.

FOTO ESCRITOR
Colaboração: Deivison Oliveira do Ápice Company

Foto Redes sociais: Instagram @eudeivisonoliveira
Blog: apicecompany.blogspot.com/?m=0

PERFIL DA SEMANA
GUINA PEDROSO

Guina Pedroso é forma
do em Educação Física

pela Unimep. Em 2002 adqui-
riu uma empresa e se tornou
instrutor Teórico para forma-
ção de Condutores na Orion
CFC, em 2006 fez sua pós
graduação em gestão em
trânsito, escreveu um Códi-
go de Trânsito Brasileiro em
2008. Tem diversos artigos e
entrevista pela EPTV sobre
trânsito. É docente na Guar-
da civil de Piracicaba no cur-
so de formação na disciplina
Legislação de Trânsito. Em
2016 criou o programa de
rádio – “Arco da Véia” que
t inha o intuito de reviver
músicas antigas  dos  anos
60,70,80 além dos comer-
ciais antigos, novelas e se-
riados. Ficou com o progra-
ma  na  Rád i o  E d u c a do ra
AM ,  e  d epo i s  n a  a n t i g a
Nova  P i ra  e  por  últ imo na
Por ta l  Nova  15 .  Tem so-
nhos de levar o programa
“Arco da veia” para uma nova
rádio e ser um dia gestor de
trânsito em Piracicaba.

Nome profissional: Guina Pe-
droso
Nascido em que cidade: Botu-
catu
Qual é sua maior qualidade?
Gosto das coisas certas
E seu maior defeito? Vaidade
Qual é a característica mais im-
portante em um ser humano?
Ajudar o próximo
O que mais aprecia em seus
amigos? Amizade um pelo
outro
Sua atividade favorita é: ado-
ro ver televisão
Qual é sua ideia de felicidade?
É poder fazer os outros fe-
lizes
E o que seria a maior das tra-
gédias? As guerras, as pes-
soas fugindo, crianças pas-
sando fome e perdidas de
seus pais.
Quem gostaria de ser se não
fosse você? Cada ser huma-
no tem suas característi-
cas, com virtudes e defei-
tos, mas eu gostaria de me
espelhar em São Francis-
co de Assis
Qual é sua viagem preferida?
Uma viagem que realizei em
2010 – Egito, Israel e Itália
Qual é sua cor predileta? Gos-
to de cores que transmiti
harmonia
Uma flor? Rosa
Um animal? Leão
E seu prato favorito? Adoro
uma parmeggiana
Quais são seus autores preferi-
dos? Lima Duarte, Fernanda
Montenegro, Tom Cruise
E seus cantores (as)? Aqueles
que sabem cantar e trans-
miti uma mensagem na mú-
sica. Mas gosto muito do
Elvis Presley
Seus filmes? Gosto de quase
todos os gêneros, menos
terror
Que superpoder gostaria de
ter? o poder do amor, der-
ruba qualquer arma.
O que mais detesta? Não te-
nho algo assim que eu de-
teste.
Se pudesse viajar no tempo,
para onde iria? Época de Cris-
to
Como gostaria de morrer? De
forma tranquila, sabendo
que cumpri meu dever en-
quanto estive na terra.
Qual é seu atual estado de es-
pírito? tranquilo
Que defeito é mais fácil perdo-
ar? Eu dificilmente guardo
alguma mágoa das pessoas,
pra mim é muito fácil per-
doar
Qual é o lema de sua vida?
Todo mundo ajuda todo
mundo para crescer
Momento preferido do dia?

Quando retorno em casa
após um dia de trabalho
No que pensa quando acorda?
Em nada, vou fazendo as
coisas no automático, con-
forme vai passando as horas
o cérebro começa a funcio-
nar kkkkkk
Uma mania? Roer unhas prin-
cipalmente quando começo
ficar ansioso
Gasta muito com? Adoro sor-
vete
Sonho de consumo não realiza-
do? Uma viagem para os EUA
com a família
Lembranças de infância? Brin-
car a noite com amigos de
mãe da rua, esconde-escon-
de, taco.
Em que ocasião mente? So-
mente para ajudar
O primeiro beijo? Nem me lem-
bro, mas tive uma namora-
dinha no pré primário, ali
rolou aqueles beijos inocen-
tes kkkkkkkkkk
Uma vaidade? Sou homem, e
geralmente o homem é vai-
doso por tudo, pela profis-
são, pela família, pelo veícu-
lo que tem, até mesmo por
falar que é vaidoso é vaido-
so kkkkk
Qual é seu maior pecado? Do
ponto de vista filosófico,
não cometemos pecado e
sim erros e erros temos mui-
tos, que vamos aprendendo
para não errar mais.
O que é sagrado para você? Fi-
delidade e amizade
Do que não gosta no seu cor-
po? Não tenho o que não
goste no meu corpo, uma
regra básica para se ter uma
vida feliz e gostar de você
mesmo.
O que faria com um prêmio
de milhões de reais? Depen-
dendo do valor, me apo-
sentaria, faria aquela via-
gem dos sonhos com a fa-
mília, mas viveria sem os-
tentação.
Qual foi a maior tristeza de sua
vida? Não me recordo se tive
uma tristeza na vida. Acre-
dito que tudo que vivemos
é para nos fortalecermos
como seres humanos. Guar-
dar tristeza dentro si acaba
virando doença.

Como foi seu início de carreira?
Foi em 2002, quando adqui-
ri um CFC (Centro de Forma-
ção de Condutores) Ali, des-
cobri que queria ser instru-
tor voltado para a teoria,
adoro legislação de trânsito,
Direção Defensiva e outras
mais...
Um ponto turístico de Piracica-
ba? Rua do Porto
Uma personalidade de Piracica-
ba: Diretor Carlos ABC
Um fato ocorrido em Piracicaba?
Fim das atividades do Obser-
vatório Astronômico Elias
Sallum na Rodovia Fausto
Santomauro.
Um cantor e uma cantora de
Piracicaba? Cantora Aninha
Barros e Beto Antiquera
Um ator e uma atriz de Piracica-
ba? Ator, tive o prazer imen-
so de conhecer está figura
Elson de Belém, atriz, não me
vem nada a cabeça neste
momento.
O que falta em Piracicaba? In-
centivo maior para área ar-
tística.
Uma frase de incentivo: Toda
ação humana, seja ela posi-
tiva ou negativa, depende
de uma motivação (Dalai
Lama)
Seu projeto mais recente é:
Coordenei o curso de Forma-
ção de Agente de Trânsito
na cidade de Hortolândia
que ocorreu entre os dias 3
e 15/01
Quem será Guina Pedroso pós
pandemia?
Não podemos dizer que o
ser humano na muda, o
que sou hoje, é diferen-
te do eu ontem, estamos
sempre em processo de
e v o l u ç ã o .  A  p a n d e m i a
até deu uma acelerada
no  processo  evo lução ,
então o Guina, claro será
diferente após pandemia,
com valorização maior da
vida, com um olhar mais
sut i l  sobre as  pessoas
principalmente as  que
mais precisam.

Ilustração: Erasmo Spadotto
Instagram @guina_pedroso
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CONEXÃO CULTURAL "FALA CAMPINAS" - EXPOSIÇÃO PROJETO "A IMPRESSÃO É A QUE FICA
XILOGRAVURA ITINERANTE (EXPOSIÇÃO E OFICINAS)

O projeto "A Impressão é a
que fica - Xilogravura Itineran-
te" se propõe a realizar uma
exposição individual itinerante
das 20 obras em xilogravura
mais recentes - datadas de 2020
a 2021 - do artista visual Tony
Azevedo. Com montagem em for-
mato de varal, semelhante a li-
teratura de cordel, serão apre-
sentadas obras nas técnicas de
matriz perdida coloridas e em
preto/branco, com tamanhos va-
riados, e o público terá a opor-
tunidade de conversar com o ar-
tista sobre a sua produção, pro-
cessos de criação e técnicas apli-
cadas. As oficinas itinerantes
voltadas para o público a partir
dos 15 anos, oferecidas nas qua-
tro comunidades selecionadas
para receber o projeto, se pro-
põe a levar o conhecimento aos
alunos em relação à técnica da
Xilogravura e seus meios, dan-
do a eles a oportunidade de en-
trar em contato com a contextu-
alização histórica da gravura,
obras de arte, gravadores, téc-
nicas por eles utilizadas e, o mais
importante, de experimentar o
fazer artístico, com a preocupa-
ção de equilibrar a liberdade do
olhar com a análise crítica cons-
trutiva, ampliando a experiência
sócio - cultural, valorizando sua

cultura, tendo como referência a
educação pelas artes.

Sobre o artista
O artista visual Tony Azevedo,

idealizador do projeto, há anos de-
senvolve na cidade trabalho com a
técnica milenar da xilogravura, e vem
representando a cidade através das
participações em mostras de artes,
salões e outros. É também o criador
do Grupo de Artistas Pesquisadores
da Gravura de Piracicaba, que funci-
ona no Espaço Cultural Bloco da Ema
- atelier de gravura aberto ao públi-
co que tem como objetivo garantir o
acesso e a estrutura para que as
pessoas possam iniciar ou dar pros-
seguimento às suas pesquisas, com
acesso à livros, catálogos e ferramen-
tas, um processo fundamental para o
fortalecimento da xilogravura no cená-
rio artístico e cultural da cidade.

Breve história da xilogravura
A xilogravura é um processo de

gravação em relevo que utiliza a
madeira como matriz e possibilita a
reprodução da imagem gravada sobre
papel ou outro suporte adequado.

Hoje, a xilogravura popular nor-
destina ganhou fama pela qualida-
de e originalidade de seus artistas,
que passaram a ilustrar os folhetos
de cordéis.

Inscrições abertas - Locais das
atividades

Dia: 12 /fevereiro (sábado)
Das 14 às 16 horas - Casa do Hop
Hop, Rua Jaçanã Altair Pereira
Guerrini, Nº 200 Pauliceia - Con-
tato: (19) 991988822, com o Bira
- líder comunitário.

Dia: 26 /fevereiro (sábado)
Das 14 às 16 horas - Centro Cul-
tural Vila África "Faé" - Rua Pas-
choalina Orlando, Nº 177 Vila In-
dependência - Conato: (19)
999875020, com a Marcinha da
Dança

Dia: 12/março (sábado) Das
14 às 16 horas - EM Antonio Bol-
drin, Trav. Sylvio Bruzantin, Par-
que 0rlanda I - Contato: (19)
34251279, com o Peterson Rigato
- diretor.

Dia: 26 / março (sábado) Das
14 às 16 horas - E E Francisco
Mariano, Rua: Prof. Laura Fernanda
de Campo Ferrari, Nº 47 Novo Ho-
rizonte - Contato: (19) 34349198,
com o Mauricio Brasil - diretor.

Das inscrições
A exposição e as oficinas de

xilogravura serão abertas ao pú-
blico gratuitamente, com as ins-
crições na própria comunidade, ou
feitas através dos conatos: (19)
34226396 - (19) 991888237, com
Tony Azevedo

Fotos e release divulgação
Instagram

@tony_azevedo_bloco_da_ema

A expos ição "2020 -
2022 o século que não ter-
minou", com curadoria da
artista visual, pesquisado-
ra e professora Fabiola No-
tar i  (Peruíbe-SP), conta
com a participação de 21
artistas do Grupo de Estu-
dos "Livros de artista, li-
vros-objetos: entre vestígi-
os e apagamentos". São
eles: Ana Almeida (Campi-
nas-SP), Ana Cristina Rosa
(Itu-SP), Andréa Branco
(Vargem Grande-SP) ,
Christina Parisi (São Paulo-
SP), Clarice Vasconcellos
(São Paulo-SP), Crist ina
Bottallo (São Paulo-SP), Del
Pí lar Sal lum (Campinas-
SP), Gisele Asanuma (São
Paulo-SP), Irene Guerreiro
(São Paulo-SP), Leda Lucas
(Porangaba-SP), Lídice Sal-
got (Piracicaba-SP), Luci-
mar Bello (São Paulo-SP),
Luiz Maia (Rio das Ostras-
RJ), Maíra Carvalho (Pira-
cicaba-SP), Margarida Hol-

Serviço
Abertura: de 5 fevereiro de 2022 (sábado) a partir das 11h.
Período expositivo: de 7 de fevereiro a 5 de março [visitas com
agendamento prévio pelo (19) 98148-7444] Local: Tote Espaço Cul-
tural [Av. Dona Maria Franco Salgado, 260 - Jardim Atibaia (Sousas)
- Campinas - SP; Entrada gratuita - Instagram @toteespacocultural

CONEXÃO CULTURAL * FALA CAPITAL
Qualificação em Artes: abertas as inscrições para o programa voltado

para a formação de grupos de Teatro e Dança no interior

O chamamento é destinado a
grupos artísticos, especialistas que
queiram ser artistas-orientadores e
estudantes da área interessados em
estágio. Inscrições até 6 de março

A partir de 26 de janeiro,
grupos de dança e teatro do in-
terior, litoral e região metropo-
litana paulista poderão se ins-
crever no processo seletivo 2022
do Programa de Qualificação em
Artes, realizado pela Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do
Governo do Estado de São Paulo e
gerenciado pela Poiesis dentro do
programa Oficinas Culturais. As ins-
crições ficam abertas até 6 de mar-
ço, com o chamamento das respec-
tivas linguagens artísticas disponi-
bilizados no site da Poiesis. O Pro-
grama de Qualificação em Artes
colabora no aprimoramento artísti-
co dos grupos de dança e de tea-
tro que não são da capital pau-
lista, a fim de descentralizar a
cena cultural, fortalecendo os
espetáculos pelas regiões inte-

riorana, litorânea e metropoli-
tana do estado. Todo o proces-
so é gratuito. Durante os encon-
tros, especialistas das respecti-
vas linguagens (dança e teatro)
oferecem ampla orientação artís-
tica aos grupos, voltada a ampliar
repertórios e visibilidade nos terri-
tórios de origem, aprimorar técni-
cas, fortalecer identidade, estimu-
lar a diversidade na equipe profis-
sional envolvida na produção, além
de apoiar na busca de parcerias
para a realização e sustentabilida-
de dos próprios espetáculos. No
total, serão selecionados até 47
grupos de teatro e 13 grupos de
dança, desde que tenham atuação
comprovada de, no mínimo, um ano.
Com a possibilidade de flexibiliza-
ção das medidas sanitárias con-
tra a Covid-19, as orientações
no ano de 2022 acontecerão no
formato híbrido (parte presen-
cial e parte remota). Ao longo
da edição 2022 do Programa
será desenvolvido um trabalho

#TBTAZZI DESTACA
IVANA NEGRI

Ela é Ivana Negri, conceituada es-
critora piracicabana, que assina a colu-
na Prosa e verso publicada por este ve-
ículo de comunicação, ao lado da também
escritora Carmen Pilotto. Ele é Cássio Camilo
Almeida de Negri, médico, com especiali-
zação em Diagnósticos por Imagem. Iva-
na e Cassio são casados a 48 anos.

Antes

EU INDICO!
SECRETÁRIO DE CULTURA DE
LIMEIRA DÁ A DICA DE LIVRO

Um dos melhores livros de 2021, se-
gundo a São Paulo Review, é "A Palavra que
Resta", que vi recomendado num story do
meu querido sobrinho Thiago Crespo, um
jornalista de sucesso na Globo e um escritor
maravilhoso. Fui conferir e descobri o prazer
de encontrar um novo talento das letras bra-
sileiras, o escritor cearense Stênio Gardel. "A
Palavra que Resta" é curto, 149 páginas.
Gardel mostra um domínio absoluto da escri-
ta, e mesmo na leitura silenciosa o leitor
ouve o som das palavras! Já quero ler mais
coisas dele.

#apalavraqueresta #steniogardel
Por Farid Zaine

Instagram@zainefarid

Depois

TURISTANO POR AI
MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA EM SÃO PEDRO
Conheça o Museu Gustavo Teixeira localizado na cidade de São Pedro. Inaugurado em
1972, o museu possui em seu acervo documentos e objetos que relatam a história da
cidade, além da vida do poeta Gustavo Teixeira. Arte sacra, Tropeiros, Câmara Municipal
são os principais temas das salas de exposições, inclusive mostras permanentes que
relatam a história da cidade. O museu abriga ainda no seu prédio oficinas, cursos,
apresentações musicais, culturais e exposições. Entre as variadas atividades culturais,
durante o mês de janeiro está com a Exposição "Folheando: Poesia em folha" da artista
Viviane Gatti, destinada e retratar a história da cidade de São Pedro, assim como vida
e obras do ilustre literário são-pedrense, Gustavo Teixeira.
Visitação (Entrada gratuita): Ter à sex: 9h às 17h / Sábado: 9h às 13h
Endereço: Rua Joaquim Teixeira Toledo 524 - Telefone: (19) 3481-9205O
Maiores informações no site da Secretaria de Turismo http://
saopedro.com.br. Foto divulgaçãO; Instagram @museugustavoteixeira

SÉRIE APLAUSO APRESENTA RODA
DE CURURU, O ENCONTRO DO MAIS
VELHO CURURUEIRO E A NOVA GE-
RAÇÃO

A tradição do Cururu em Piracicaba Já pode
contar com um projeto cultural chamado "Cururu
nas escolas", realizado pela Secretaria Municipal
de Ação Cultural - SEMAC.  A apoiadora, e incenti-
vadora Sirlene Martins realizou o primeiro encontro
de cururueiros, com objetivo de oportunizar o en-
contro do mais velho cururueiro Sr. Dirceu Chiodi
com o mais jovem iniciante Thiago Caetano. Esse
encontro aconteceu no ultimo final de semana em
um show que reuniu amantes da tradição. O en-
contro também contou com a presença de outros
representantes do cururu como: Toninho da viola,
Maurinho bortoletto, e outros adeptos, jovens,
inclusive presenças femininas. O radialista e apre-
sentador do Programa "Seu talento" transmitido
pelo Portal Nova 15 Diego Sousa esteve presente,
prestigiando os mestres.
Fotos e release enviados pela
incentivadora ; Instagram @xismartins

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 o
radialista Guina Pedroso e
suas atividades no cenário
local.

Pra você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna Piraraz-
zi. Faça como a fotografa Nanah D` Luize, e a atriz Vivi-
ane Souza, que já foram destaques nas edições anterio-
res, promova sua imagem e destaque se no mercado
cultural. No ano que a Pirarazzi *entretenimento come-
mora 10 anos de existência, lançamos uma proposta para
você dar mais visibilidade ao seu trabalho num conceitu-
ado jornal, A Tribuna Piracicabana, especificamente na
mais prestigiada coluna da região, a Pirarazzi. Conquista-
mos credibilidade dos nossos leitores e somos vistos por
renomadas personalidades e empresas do cenário local.
o presente que estamos oferecendo é a sua participação
no perfil da coluna, onde você terá MEIA PÁGINA para
publicar seus trabalhos e com direito a uma ilustração
confeccionada por renomados caricaturistas da região,
Pergunte nos como através do WhatsApp (19) 99663
9903 ou no email pirarazzi@gmail.com

Artistas parceiros:
Erasmo Spadotto
Carmelina de Toledo Piza

PIRARAZZI 10 ANOS
PROMOVENDO VISIBI-
LIDADE ARTISTICA

Edição 139 janeiro/2022
Piracicaba SP
Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz

ler (Jacareí-SP), Mari lde
S t ropp  (Camp inas -SP ) ,
Mar isa Garc ia de Souza
(São  Pau lo -SP) ,  Norma
V i e i r a  ( C a m p i n a s - S P ) ,
R e n a t a  D a n i c e k  ( S ã o
Paulo-SP) e Sandra Lopes
(São Paulo-SP).

A  expos i ção  é  com-
p o s t a  p o r  m a i s  d e  3 0
obras, as quais apresen-
tam as diversas formas e
fo rmatos  que  l i v ros  de
ar t i s ta  e  l i v ros -ob je tos
podem possuir. Foram mui-
tos meses de produção ar-
tística contida. Pelo impul-
so de expansão, os traba-
lhos apresentados ocupam
paredes, chão e teto do es-

paço expositivo. Questio-
nam o contexto histórico,
burilam assuntos delicados
e materializam em cor, tex-
tura e forma aquilo que
não foi possível falar nos
últimos tempos. Em pa-
ralelo à exposição, será
oferecido um curso on-line
em parceria com Lux Espa-
ço de Arte @luxespacodear-
te intitulado "O que é livro de
artista? Aproximações pos-
síveis a partir da exposição
'2020-2022 o século que não
terminou" o curso prevê 3
encontros de duas horas
durant e  o  p e r í o do  em
que a expos ição f i cará
abe r ta  ao  púb l i co .

artístico com os grupos que re-
ceberão suporte para criar, com
orientação personalizada e
atenta às especificidades dos
projetos inscritos.

VAGAS PARA ORIENTA-
DORES ARTÍSTICOS E ESTA-
GIÁRIOS – Artistas de teatro e
de dança com trajetórias consoli-
dadas, residentes do estado de São
Paulo, encontram cadastro para as
vagas de artistas-orientadores (as),
bem como estudantes em cursos
universitários podem se candida-
tar às vagas de estágio. As inscri-
ções para essas finalidades tam-
bém são gratuitas e seguem aber-
tas entre 26 de janeiro e 10 de
fevereiro. Profissionais interessa-
dos devem consultar as condições
do respectivo chamamento 2022 a
partir do dia 26/01, que será pu-
blicado no site da Poiesis, como
também toda a programação.

Release enviado pela nossa co-
laboradora e jornalista Mariana Lima.

Foto de Gabriel Campos
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