
ENTREVISTA — II
O prefeito Luciano Almeida

lembrou, ainda, que cabe à Pre-
feitura Municipal cuidar da ma-
nutenção das calçadas em fren-
te aos prédios públicos. Com ele-
gância e muita paciência — o que
é ótimo —, o prefeito sugeriu a
um ouvinte de Santa Teresinha
que registre a situação através
do Serviço de Informações à Po-
pulação (SIP) – 156. E que tem
funcionado muito bem. Ótimo.

ADVOCACIA
A presidente da 8ª Subse-

ção local da OAB, Fernanda Dal
Picolo, começou sua gestão com
o pé direito, manifestando pu-
blicamente a discordância da
OAB Piracicaba no tocante à re-
alização de acordos judiciais
acordos judiciais entre Prefeitu-
ra Municipal de Rio das Pedras
e partes, sem a assistência de
advogado ou advogada. Isso faz
bem para a cidadania. Parabéns.

CHAFARIZ — I
Claro, vão falar que este Ca-

piau está chato, idoso e cansa-
do. Mas, isso já reconheço. Mas,
em plena crise hídrica, a Prefei-
tura faz festa para retomar o
funcionamento do chafariz do
Teatro Municipal Dr. Losso Net-
to. É um boa notícia porque o
chafariz embeleza o teatro.

CHAFARIZ —II
Enquanto isso, a Base da

Polícia Militar do São Dimas,
onde funcionava a 4ª Cia,  foi
fechada e a Prefeitura Municipal
não fez qualquer manifestação. O
Capiau espera uma ação em fa-
vor da Base da PM, pode ser?

OSMIR — I
O advogado e jornalista José

Osmir Bertazzoni, sindicalista
com história de mais de 50 anos
na cidade, sofreu acidente. Feliz-
mente, graças a Deus, está passan-
do bem, mas se mantém em repou-
so. Tem recebido a visita de amigos
e companheiros de longa data.

OSMIR — II
Esta semana, a missionária

transacional Givane Mendes Ca-
valcante visitou o sindicalista,
que também teve a atenção de
políticos e funcionários munici-
pais. “Deus, certamente, tem mui-
tos planos em sua vida, e estare-
mos intercedendo ao bom Deus
contra toda obra maligna que tem
levantado contra sua vida”, afir-
ma Givane. Abraço, Osmir, des-
te idoso e cansado Capiau.

Edição: 14 Páginas

CABELO — I
O veteraníssimo fotógrafo da

Prefeitura, Justino Lucente, apa-
receu nesta semana com o visual
remodelado, com cabelo e barba
bem aparados. O pessoal do Cen-
tro de Comunicação Social (CCS)
comentou que ele rejuvenesceu
pelos menos 10 anos depois dessa
iniciativa. Sempre jovem o antigo
fotógrafo de Dois Córregos.

CABELO — II
Dizem os mais íntimos que

Justino só tomou essa atitude ra-
dical depois que o secretário da Ad-
ministração, Dorival José Maistro,
durante visita ao Centro de Comu-
nicação Social (CCS), ameaçou em
tom de brincadeira cortar o cabelo
e a barba dele com uma tesoura de
jardim. Bom humor faz bem.

ZERADO
Quem está feliz é o secretá-

rio de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema), advogado Alex Gama
Salvaia. Ele e sua equipe conse-
guiram zerar as solicitações
através do Serviço de Informa-
ções à População (SIP) – 156,
que estavam em atraso no acu-
mulado dos últimos anos. As prin-
cipais solicitações eram de servi-
ços de cata-cacareco, de arbori-
zação e de controle e fiscalização.

MÚSICA
As secretarias de Cultura

(Semac), de Agricultura e Abas-
tecimento (Sema) e de Adminis-
tração (Semad) estão trabalhan-
do em conjunto num projeto que
pretende levar música clássica
para fora das salas de concerto,
através de apresentações em es-
paços públicos alternativos.
Aguardem novidades por aí.

ENTREVISTA — I
Durante entrevista ao jorna-

lista Mario Luiz na Rádio Edu-
cadora, terça-feira (25), o prefei-
to Luciano Almeida (DEM) teve
paciência para explicar a um ou-
vinte que a manutenção da cal-
çada na frente de equipamentos
privados é de responsabilidade
do proprietário. Só para regis-
trar, esta semana, o ex-presidente
Lula (PT) disse que a ex-presi-
dente Dilma Rousseff (PT) pre-
cisa aprender a ter paciência...

Cartão do transporte público
garante a tarifa a R$ 4,90;
Prefeitura fará campanha

Prefeitura Municipal vai lançar
campanha para incentivar os
usuários a fazerem o cartão e
ampliar pontos de aquisição;
objetivo é ampliar os serviços

Após reunião com Conespi
(Instituto do Conselho de Entida-
des Sindicais de Piracicaba) e
Mesa Diretora da Câmara Muni-
cipal , a Prefeitura vai ampliar a
todos os usuários do transporte

Prefeitura/CCS

Governo de São Paulo também tem
que cumprir o piso salarial nacional

Por isso, seria uma
piada de mau gosto, se
não fosse trágico, o post
no Twitter do secretá-
rio estadual da Educa-
ção, Rossieli Soares,
contra Bolsonaro, quan-
do este ainda insistia
em dizer que não rea-
justaria o piso nacio-
nal. É a velha história

do sujo falando do mal lavado.
Não há o aumento de 73%

para os professores que o secre-
tário afirma em seu texto. Há um
arremedo de carreira que o go-
verno pretende enviar para a As-
sembleia Legislativa em feverei-
ro, que transforma salários em
subsídios e acaba com quinquê-
nios, sexta-parte e qualquer ou-
tro adicional que a carreira atu-
al garante. Mais: além de ruim,
essa nova carreira seria opcional
e não beneficia aposentados.

Na reunião da Executiva da
Apeoesp, realizada no dia 25 de
fevereiro, aprovou-se reivindicar o
imediato reajuste de 33,2% nos
salários para a equiparação com o
piso nacional, na perspectiva do
cumprimento da Meta 17 do Plano

Professora Bebel

Após muita pres-
são de sindica-
 tos de profes-

sores de todo o Bra-
sil, liderados pela
CNTE, e que contou
com decisiva partici-
pação da APEOESP
e também de nosso
mandato parlamentar, o go-
verno federal anunciou que
cumprirá a lei e garantirá o re-
ajuste de 33,23% no piso sala-
rial profissional nacional.

Por mais paradoxal que seja
festejar o cumprimento da lei, la-
mentavelmente estamos vivendo
situações como essa no Brasil. A
luta agora é para de fato a lei
11.738/2008 seja de fato cum-
prida, pois ela criou o piso nacio-
nal e determina seu reajuste
anual, e que esse reajuste não
seja feito por meio de Medida
Provisória. Aqui em São Paulo
a luta é ainda mais árdua, pois
os sucessivos governos do
PSDB se recusam a aplicar a lei
do piso e corrigir os salários dos
professores e das professoras.

Estadual de Educação, ou seja, a
equiparação dos salários dos pro-
fessores paulistas à média salari-
al dos demais profissionais com
formação de nível superior. A va-
lorização passa também por uma
carreira justa e transparente.

Defendemos o aperfeiçoa-
mento da carreira do magisté-
rio, não sua destruição. Não acei-
taremos pagamento por subsídi-
os, e queremos também a valori-
zação por experiência e tempo de
serviço, por meio de quinquênios,
sexta-parte e outros mecanismos.

O governo do Estado disse
ter R$ 3,7 bilhões para imple-
mentação da “nova carreira”. Por
que não usa este montante para
valorizar a atual carreira?

———
Professora Bebel, depu-
tada estadual, presiden-
te da Apeoesp, líder da
bancada do PT na Alesp
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Os usuários de Piracicaba cobram, há tempos, mais
qualidade nos veículos que rodam na área urbana

Com término de contrato com
a OSS Cegecon, previsto para a pri-
meira quinzena de março, a Pre-
feitura Municipal de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Saúde,
dará início, a partir de fevereiro, à
transição dos profissionais e equi-
pes que atuam na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) Pira-
cicamirim. A transição é necessá-
ria para reorganização do espaço
e para garantir que o atendimento
não será prejudicado no decorrer
do processo. É importante lembrar
que o contrato vigente permite ape-
nas uma prorrogação de prazo de
vigência, o que aconteceu em de-
zembro de 2021. A Secretaria de
Saúde está finalizando procedi-
mentos para publicação de novo
edital de chamamento público
para contratação de OSS para a
gestão da UPA Piracicamirim.

coletivo a tarifa de R$ 4,90. O va-
lor de R$ 5,60 que passou a vigo-
rar no dia 04 de janeiro só será pago
caso o usuário não tenha o cartão
do transporte coletivo, que pode
ser feito de forma gratuita. A9

UPA: Prefeitura
inicia transição
de profissionais
e equipes

Divulgação Divulgação

O advogado Max Pavanello
— conselheiro estadual da
Ordem dos Advogados do
Brasil (OABSP) — comple-
tou mais um aniversár io,
quinta (27). Para comemo-
rar a data, alguns integran-

ANIVERSÁRIO
tes do PDT local reservaram
um tempinho para almoçar
com o aniversariante. Da
esquerda para a direita: Kar-
la Moura, Max, presidente Ca-
rolina Angelelli e Paulo Soa-
res, presidente do Caphiv.

De volta às atividades, o mé-
dico Vilson Dorneles — pre-
sidente do Diretório Munici-
pal do PCdoB em Piracica-
ba — esteve esta semana
no Restaurante Pintado na
Brasa, sendo recebido pelo

PINTADO NA BRASA
proprietário, Reginaldo Cos-
ta. O restaurante é especi-
alizado no tradicional peixe,
que é pintado, e fica na rua
Bom Jesus, 1663, e está
aguardando a visita os que
apreciam um “boa comida”.
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Platão e Rui Barbosa estão de acordo!
Armando A.

dos Santos

Vimos, no último
artigo, como
Platão conce-

bia uma sociedade
ideal, na sua famosís-
sima obra intitulada
“República”.  Segundo
sua concepção a soci-
edade humana devia se consti-
tuir à maneira de um organismo
vivo, com funções distintas e hi-
erarquizadas. Assim como o ho-
mem tem uma parte racional, que
deve dirigir sua existência com
pleno domínio sobre as paixões
animais, também a sociedade
devia ter uma elite, constituída
pelos magistrados ou governan-
tes, servindo como condutores
do conjunto social, sempre guia-
dos pela sabedoria e não por suas
paixões mais baixas. A segunda
classe diferenciada proposta por
Platão era a dos guerreiros, en-
carregados de prover a defesa do
organismo social contra todos
os seus inimigos, tanto externos
como internos. Vinha depois a
terceira categoria platônica, a
dos que cuidam da parte econô-
mica da sociedade, ou seja, arte-
sãos, agricultores e comercian-
tes. Somente os membros dessa
terceira classe podiam constituir
família e podiam possuir e trans-
mitir bens, sendo obrigatoria-
mente celibatários os elementos
das duas primeiras classes.

Vimos também o paralelis-
mo entre a concepção da socie-
dade ideal de Platão e a organi-
zação social do Medievo, com três
classes bem distintas, Clero, No-
breza e Povo, cada qual com uma
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função específica, todas
as três se ordenando hi-
erarquicamente ao bom
funcionamento de todo
o corpo social, como na
concepção platônica.

Apontamos, por
fim, uma fundamental
diferença entre a repú-
blica sonhada por Pla-
tão e a sociedade me-

dieval. Nesta última, os clérigos
não se casavam e não constituí-
am família, mas os nobres guer-
reiros sim, formando estirpes, en-
quanto na república platônica, as
funções de mando e as de caráter
militar não seriam hereditárias,
mas apenas exercidas individu-
almente por pessoas solteiras.

Note-se que a sociedade ideal
de Platão era hierarquizada e rigi-
damente estratificada, de acordo
com as funções exercidas por cada
um; mas, diferentemente da soci-
edade medieval, era profunda-
mente igualitária, pois todas as
funções não seriam hereditári-
as, devendo ser atribuídas con-
forme as aptidões reveladas por
cada indivíduo. E a educação
seria igual para absolutamente
todos, homens e mulheres.

Ainda segundo Platão, a Jus-
tiça, no âmbito pessoal de cada
indivíduo, consistia em fazer as
partes inferiores da alma (a iras-
cível e a concupiscente) cumprirem
sua função, deixando-se conduzir
pela razão; e, no âmbito social, a
Justiça consistia em cada qual es-
tar em seu lugar, desenvolvendo
as funções e as atribuições que lhe
eram próprias. A ideia de igualda-
de, para Platão, não era a da igual-
dade aritmética que muito mais
tarde seria apregoada como a úni-

ca justa pela Revolução Francesa,
mas era a igualdade geométrica,
ou proporcionada a cada qual.

A igualdade, como a conce-
bia Platão, não era absoluta, mas
era relativa e proporcionada; me-
lhor se a designaria como equi-
dade. Que é equidade? É a aplica-
ção de um critério igual a pessoas
desiguais, não de modo aritméti-
co, mas proporcional. Se encher-
mos de água um dedal, um copo
e um barril, a quantidade de água
que cada um desses recipientes
comporta será diferente, de acor-
do com as dimensões e as neces-
sidades de suas naturezas, mas
os três estarão igualmente chei-
os. Mas se quisermos aplicar uma
igualdade aritmética ao caso, co-
locando no dedal e no barril es-
tritamente a mesma quantidade
de água,  que encheu o dedal, o
resultado produzido é que os
três recipientes ficarão injusta e
desigualmente abastecidos.

Com efeito, a verdadeira
equidade consiste em tratar
igualmente aos iguais e desigual-
mente - e proporcionadamente -
aos desiguais. Esse princípio bá-
sico do bom senso, cujas raízes
vêm do velho Platão, foram lem-
brados muito oportunamente
numa peça oratória famosíssima,
que marcou época em seu tempo

e ainda hoje com frequência é
lembrada em citações jurídicas
ou em discursos políticos:

“A regra da igualdade não
consiste senão em quinhoar de-
sigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam.
Nesta desigualdade social, pro-
porcionada à desigualdade na-
tural, é que se acha a verdadeira
lei da igualdade. O mais são des-
varios da inveja, do orgulho, ou
da loucura. Tratar com desigual-
dade a iguais, ou a desiguais com
igualdade, seria desigualdade
flagrante, e não igualdade real.
Os apetites humanos conceberam
inverter a norma universal da
criação, pretendendo, não dar a
cada um, na razão do que vale,
mas atribuir o mesmo a todos,
como se todos se equivalessem.
Esta blasfêmia contra a razão e a
fé, contra a civilização e a huma-
nidade, é a filosofia da miséria,
proclamada em nome dos direi-
tos do trabalho; e, executada,
não faria senão inaugurar, em
vez da supremacia do traba-
lho, a organização da miséria.”

Essas belas e profundas
palavras são de Rui Barbo-
sa (Oração aos Moços. Rio
d e  J a n e i r o :  C a s a  d e  R u i
Barbosa, 1949, p. 33-34).

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

Piracicaba nãoPiracicaba nãoPiracicaba nãoPiracicaba nãoPiracicaba não
é, comoé, comoé, comoé, comoé, como
dizem algunsdizem algunsdizem algunsdizem algunsdizem alguns
vereadores,vereadores,vereadores,vereadores,vereadores,
uma “herançauma “herançauma “herançauma “herançauma “herança
maldita”, mas,maldita”, mas,maldita”, mas,maldita”, mas,maldita”, mas,
sim, umasim, umasim, umasim, umasim, uma
herança Divinaherança Divinaherança Divinaherança Divinaherança Divina

José Osmir
Bertazzoni

Há uma espe-
rança, não há
n o m e  q u e

identifique esta espe-
rança. Ou melhor, ha-
veria uma calmaria, se
o prefeito Luciano Al-
meida deixasse o funcionamento
do serviço público sem interferên-
cias de agentes estranhos cuja apa-
rência se assemelha a uma morsa
(animal do Ártico), que todas as
vezes que levanta a grossa e exube-
rante sobrancelha resulta em mais
desgastes para o seu governo.

Não foi uma boa escolha co-
locar uma organização social des-
qualificada para gerenciar um
serviço de saúde importante como
a UPA do Bairro Piracicamirim,
lamentável vem sendo o resulta-
do e, pior, não existem quaisquer
indícios de que melhorará.

V a m o s  r e f l e t i r  s o b r e
Drummond de Andrade, que
em poucas palavras descreve
a atual administração:

No meio do caminho
tinha uma pedra
Tinha uma pedra

no meio do caminho
Tinha uma pedra

No meio do caminho
tinha uma pedra

Nunca me esquecerei
desse acontecimento

Na vida de minhas retinas
tão fatigadas

Nunca me esquecerei
que no meio do caminho

Tinha uma pedra
Tinha uma pedra no

meio do caminho
No meio do caminho

tinha uma pedra.

Mas o Prefeito não vê a pedra
(com formato de um cabrito).
Logo, tenho a convicção madura
de um conhecedor da história e
do povo piracicabano — não sou
político e, muito menos, grande
jurista — sou apenas alguém que,
juntamente com os servidores pú-
blicos, pode remover essa pedra do
caminho do senhor Prefeito.

Se o senhor prefeito acredi-
tasse mais nos velhos servidores
públicos, os quais, como eu, já
passaram por mais de dez pre-
feitos, saberia que os servidores
deram continuidade à soberba
construção dos nossos anteces-
sores, edificando e dando cora-
ção ao nosso rincão caipira.

Piracicaba não é, como dizem
alguns vereadores, uma “heran-
ça maldita”, mas, sim, uma he-
rança Divina. Desta feita, a con-
tinuidade deve ser criteriosamen-
te respeitada, assim como as ino-
vações que a atual administração
pretende trazer para a cidade, sem
aventuras e bravejos. O serviço
público municipal é uma univer-
sidade de conhecimentos, cons-
truídas em Piracicaba ao longo
dos seus 254 anos de serviços
prestados a nossa população. Não
há e nunca vai haver resultados
prósperos sem seguir a engenha-
ria da construção de uma metró-
pole, dos alicerces aos tijolos so-
bre tijolos; profissionais qualifi-
cados que aprenderam e segui-
ram adiante levantando parede
por parede. Por essa razão é que,
hoje, estamos diante de uma das
maiores e mais importantes me-
trópoles do Brasil, da décima-ter-
ceira cidade exportadora da na-
ção brasileira, nossa cidade!

Mais de um ano de governo é
muito tempo para que a atual ad-
ministração não se dobre às ver-
dades e ao profissionalismo cons-
truídos por dois séculos e meio. Po-
deria ser a pedra em formato de

cabrito no caminho a
grande descoberta do
universo? O terra-
planismo realmente
pode ser contemplado
como nosso futuro?

A ciência é o corpo
de conhecimentos siste-
matizados adquiridos
via observação, identi-

ficação, pesquisa, trabalho e expli-
cação de determinadas categorias
de fenômenos e fatos, formulados
metódica e racionalmente. Não
poderia um analfabeto funcional
como Olavo de Carvalho (esoté-
rico por profissão, sem qualquer
formação acadêmica ou profis-
sional) que pereceu essa semana
diante de uma doença (Covid-19)
que ele tanto negou existir; da
mesma forma que entendemos
não poder um prefeito eleito pelo
povo de nossa cidade ignorar os
milhares de profissionais a sua
volta, desvalorizando-os e dan-
do ouvido às pedras encabrita-
das que lhes cruzam o caminho!

Em uma certa oportunidade,
em Americana, São Paulo, Walde-
mar Tebaldi, médico por profis-
são e por cinco vezes prefeito da-
quela cidade (hoje falecido), me
dizia: “para um prefeito ser reco-
nhecido e até reeleito, ele precisa
ter um olho na educação e outro
na saúde, sem esquecer o perifé-
rico”. A mais pura verdade, uma
boa gestão na educação e na saú-
de, respeitando o conjunto admi-
nistrativo e operacional é a fór-
mula mágica para o sucesso em
uma administração pública.

Portanto, para os que diziam
em redes sociais em alto e bom tom
que o sistema todo de Piracicaba
estava corrompido e agora se agar-
ra às oportunidades do poder para
vender uma imagem de “astuto”,
então aqui estamos nós ainda no
escuro, lutando contra uma pedra
e um cabrito, com os pés no chão e
a moral nos calcanhares.

Má escolha a de suas amiza-
des juvenis, respeitado prefeito
Luciano Almeida, pois há algum
tempo estamos tentando alertar a
partir dos nossos comentários que
“há alguma coisa errada no reino
da Dinamarca”. Entre aqueles que
o apoiam e os que pensam em “usá-
lo” como trampolim político em
benefícios pessoais, fique com os
que o apoiam e os que trabalham
(os servidores públicos munici-
pais), somente assim o senhor di-
minuirá o peso do seu fardo e terá
sua liberdade intelectual respeita-
da. Busque trazer estabilidade ao
governo neste período difícil (até
pré-eleitoral) que nos espera.

No meio do caminho
tinha uma pedra
Tinha uma pedra

no meio do caminho
Tinha uma pedra

No meio do caminho
tinha uma pedra

Há uma pedra, em suma, e há
nome para essa pedra. Ontem uma
lasca quebrou, mas ainda está no
meio do caminho, atrapalhando os
passos para se trazer paz e harmo-
nia tão necessário para uma ges-
tão que se elegeu como o “novo”.

———
José Osmir Bertazzoni é
advogado e jornalista. E-
mail: Osmir@cspb.org.br.

Os servidores há
254 anos ajudam a
construir Piracicaba

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 tem como ca-
racterística a alienação. Traba-
lha alheia à realidade e indife-
rente 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. Políticos,
juristas, professores universitári-
os, jornalistas, se dedicam à for-
mulação de teorias sobre o mode-
lo ideal de governo, onde basta-
ria o simples desejo para fazer
prevalecerem os valores da justi-
ça, da honestidade, da beleza, da
igualdade. São jardineiros culti-
vando flores coloridas, mas esté-
reis 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
inicial em que o elemento do dese-
jo ou objetivo é extremamente for-
te, e a inclinação para a análise dos
fatos ou de meios é fraca ou ine-
xistente” Na fase inicial das ciên-
cias políticas, acrescenta o histori-
ador inglês, “os pesquisadores pres-

tarão pouca atenção
aos “fatos” existentes
ou à análise da causa e
efeito, mas devotar-se-
ão à elaboração de pro-
jetos visionários para a
consecução dos fins que
têm em vista – projetos
cuja simplicidade e per-
feição lhes garantem
uma atração fácil e uni-

versal” (Vinte Anos de Crise –
1919-1939. Ed. UNB, Brasília, DF,
1981, pág. 18). Foram utópicos
Saint-Simon, Fourier, Robert
Owen, projetistas de “comunida-
des ideais, nas quais homens de
todas as classes iriam viver juntos
em amizade, dividindo os frutos
do seu trabalho na proporção das
suas necessidades” (EHC, pág. 20).

Oliveira Vianna, citando Joa-
quim Nabuco, tratou da presença
do pensamento utópico na legisla-
ção brasileira: “São eles (os utópi-
cos) os que fazem do grave proble-
ma da organização política do Bra-
sil, ‘uma pura arte de construção 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 gerações fu-
turas – e não as atuais” (Institui-
ções Políticas Brasileiras, Record
Cultural, SP, 1974, vol. II, pág. 24).

Exemplo clássico de constru-
ção no vácuo é a Constituição de
1988. Sob o domínio da utopia, os
constituintes proclamaram, sem
modéstia e constrangimento, que
se reuniram em Assembleia Naci-
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Realidade e Utopia

onal Constituinte “para instituir
um Estado democrático, destina-
do a assegurar o exercício dos di-
reitos sociais e individuais, a liber-
dade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralis-
ta e sem preconceitos.....”, como se
lê no Preâmbulo. Passados 32 anos
os resultados da vontade utópica
são conhecidos e lamentáveis. A
miséria, o desemprego, a insegu-
rança jurídica, a instabilidade po-
lítica se aprofundaram, o Estado
está mais para absolutista do que
para democrático, com a vida po-
lítica dominada pela tríade sinis-
tra: malversação de dinheiro pú-
blico, corrupção e impunidade.

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

Sociólogos, cientistas políticos
e juristas, desprezam as contradi-
ções internas, quando tomam
como modelos instituições france-
sas, espanholas, italianas, alemãs
para aplicá-las ao Brasil, como se
o povo fosse massa inerme, sem
passado histórico, destituído de
vontade. Conhecem a Alemanha,
França, Inglaterra, mas jamais ti-
verem interesse em desvendar o
semiárido nordestino, o deserto
verde amazônico, as fronteiras
com vizinhos de língua espanho-
la. Acreditam ser tudo uma coisa
só e que a legislação uniforme,
imposta de cima para baixo, será
obedecida nas diferentes camadas
sociais. Ignoram que entre o Tri-
ângulo Mineiro e o Vale do Jequi-
tinhonha, ou a Serra Gaúcha e a
bacia do Tapajós há mais discre-
pâncias do que em toda a Europa.

Para legislar é obrigatório
conhecer e compreender como
o povo vive e reage, quais as
condições concretas da econo-
mia e o que fazer para corrigir
o que estiver errado. É impos-
sível ignorar que, neste século
21, como resultado de legislações
erradas, continuamos subdesen-
volvidos, pobres, atrasados.

———
Almir Pazzianotto Pin-
to, advogado, foi Minis-
tro do Trabalho e presi-
dente do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST);
Portal Os Divergentes.
Brasília. DF. 26/1/2022

CHARGE



Etec Fernando Febeliano
da Costa: 70 anos

de bom atendimento
Barjas Negri

Criada em 1944,
mas instalada
em 04 de maio

de 1951, a ETEC Fer-
nando Febeliano da
Costa completou 70
anos de existência, for-
mando milhares de jo-
vens de nossa cidade e
região. De início, ela
oferecia cursos de Mecânica,
Corte e Costura e Artes Culinári-
as, funcionando na rua do Ro-
sário, no Centro da cidade, em
prédio doado pela Prefeitura.

Ela nasce como Ginásio In-
dustrial Estadual Coronel Fer-
nando Febeliano da Costa. A am-
pliação dos cursos profissionali-
zantes ocorre em 1971 com a
construção e implantação do Co-
légio Técnico Industrial de Pira-
cicaba, na rua Monsenhor Rosa,
também no Centro da cidade ao
lado do antigo ginásio industrial.

A “Escola Industrial” como
ficou conhecida ampliou vagas e
diversificou a oferta de cursos pro-
fissionalizantes em Piracicaba,
sendo que em 1977 as duas uni-
dades de educação são unifica-
das, dando origem ao Centro Edu-
cacional Interescolar “Coronel
Fernando Febeliano da Costa”.

Para se ter uma ideia da im-
portância dessa nova escola in-
dustrial, basta saber que no Brasil
havia apenas 27 escolas para for-
mação de técnicos industriais, das
quais 8 no estado de São Paulo.
Na verdade, isso era o reconheci-
mento da importância do parque
industrial metal-mecânico de Pi-
racicaba, que pedia cada vez mais
profissionais bem qualificados.

De forma pioneira passa a ofe-
recer cursos diurnos e noturnos
nas áreas de Mecânica, Eletrotéc-
nica e Química Industrial. Além
dos bons cursos profissionalizan-
tes, a “Escola Industrial” ficou co-
nhecida por suas ações e partici-
pações em feiras educativas, expo-
sições pedagógicas, participações
esportivas nos Jogos Abertos do
Interior, pela sua fanfarra e “Ban-
da Marcial” reconhecida pela sua
qualidade em todo o Estado. Tudo
isso contribuía muito para a for-
mação de nossos jovens profissio-
nalmente como cidadãos parti-
cipativos em nossa sociedade.

A “EscolaA “EscolaA “EscolaA “EscolaA “Escola
Industrial” comoIndustrial” comoIndustrial” comoIndustrial” comoIndustrial” como
ficou conhecidaficou conhecidaficou conhecidaficou conhecidaficou conhecida
ampliou vagas eampliou vagas eampliou vagas eampliou vagas eampliou vagas e
diversificou adiversificou adiversificou adiversificou adiversificou a
oferta de cursosoferta de cursosoferta de cursosoferta de cursosoferta de cursos
profissionalizantesprofissionalizantesprofissionalizantesprofissionalizantesprofissionalizantes
em Piracicabaem Piracicabaem Piracicabaem Piracicabaem Piracicaba

Com o desenvolvi-
mento econômico de Pi-
racicaba, os cursos ofe-
recidos também foram
se diversificando, dan-
do mais oportunidade
aos nossos jovens. Com
a criação do Centro Es-
tadual de Educação
Tecnológica “Paula Sou-
za”, a “Escola Industri-
al” transformou-se na

Escola Técnica Estadual “Coronel
Fernando Febeliano da Costa”
(ETEC), com cursos médios pro-
fissionalizantes gratuitos nos pe-
ríodos diurno e noturno, nas se-
guintes áreas técnicas: Técnico em
Eletrotécnica, Técnico em Logísti-
ca, Técnico em Mecânica, Técnico
em Nutrição e Dietética, Técnico
em Segurança do Trabalho, Téc-
nico em Enfermagem, Técnico em
Administração, Técnico em Meca-
trônica, Técnico em Meio Ambien-
te e Técnico em Química. Mais re-
centemente, os cursos foram inte-
grados ao Ensino Médio, conheci-
dos como Novotec Integrado.

Acompanhei de perto todos
esses avanços, principalmente
após 2006 quando a ETEC passou
por ampla reforma e moderniza-
ção, que possibilitaram ampliar
gradativamente de 600 para mais
de 1300 alunos atualmente. Vale
destacar os bons e dinâmicos tra-
balhos nos últimos 15 anos dos
diretores Teresinha Specht Fin-
guerut e Klauber José Marcelli,
que possibilitaram todo esse avan-
ço quantitativo e qualitativo des-
sa importante ETEC que, ao com-
pletar 70 anos, formou milhares
de jovens e contribuiu para avan-
çar ainda mais no desenvolvimen-
to de Piracicaba. Neste momento, a
ETEC está passando por ampla re-
forma e processo de modernização.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba
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Seria a barata elegendo
o inseticida?

Recentemente, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica – IBGE divulgou que a po-
pulação brasileira chegou a 213,3
milhões de habitantes. A data de
referência é 1º de julho de 2021.

Munidos deste primeiro
número, vamos agora exami-
nar como se compõem nossas
classes sociais: 47% da popu-
lação brasileira pertence à
classe baixa e também 47%
pertence à classe média.

O levantamento foi reali-
zado e divulgado pelo Institu-
to Locomotiva, que considera
como classe média famílias com
renda mensal por pessoa de
R$ 667,87 a R$ 3.755,76.

TODOS IGUAIS, MAS
UNS MAIS IGUAIS
QUE OS OUTROS
Longe dos clichês, é claro

que somos todos iguais e os
apontamentos do Instituto Lo-
comotiva reafirmam a maior
proximidade entre a classe mé-
dia e a classe baixa: o estudo
identificou que o percentual da
população brasileira pertencen-
te à classe média brasileira caiu
de 51% em 2020 para 47% em
2021. Em números absolutos,
este estrato social representa
105 milhões de brasileiros.

SABE O QUE ISSO
SIGNIFICA?
Que ambas as classes so-

brevivem do seu trabalho.
Notoriamente, a crise eco-

nômica e sanitária afetou o
mercado de trabalho e empur-
rou 4,9 milhões de brasileiros
da faixa intermediária de ren-
da para a classe baixa.

PENSE GLOBALMENTE
Mais uma informação

considerável: o Brasil é o 9°
país com mais desigualdade

social no mundo. Os dados são
da Síntese de Indicadores Soci-
ais, divulgada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística - IBGE, com base nos pa-
râmetros do Banco Mundial.

AJA LOCALMENTE
Faltando poucos dias para o

Natal, em companhia de amigos,
fui a uma comunidade piracica-
bana realizando uma ação solidá-
ria que distribuía panetones e do-
ces. Circuitos comuns pra mim!
Mas, uma imagem me chocou e fiz
o registro fotográfico: uma "ven-
da" no meio da "quebrada" expu-
nha em seu balcão um pote repleto
com alças de chinelos de dedo dis-
poníveis à venda. Chinelos velhos
e desgastados ainda recuperados...

CONTEXTUALIZANDO
Essa imagem voltou a minha

mente nesta semana, devido à polê-
mica envolvendo o Padre Júlio Lan-
celotti - reconhecido defensor soci-
al, e o apresentador Marcos Mion.

Padre Júlio fez duras críti-
cas ao apresentador que se exibiu
em um de seus programas calçan-
do um tênis de aproximadamen-
te R$ 90 mil reais. Para o Padre,
o ato significou "total falta de
noção da realidade brasileira".
Mion, respondeu que os tênis fo-
ram doados por patrocinadores
para que ele fizesse propaganda.

SENTIMENTOS
É este contraste social que

nos machuca. Assistir que a gran-
de maioria da população brasilei-
ra não está representada na polí-
tica, na televisão, em novelas, fil-
mes, no jornalismo, nos cargos de
maior poder e prestígio social.

AGORA VAMOS
VOLTAR AO TÍTULO
DESTE ARTIGO!
Então, sabendo quem você é

socialmente, eu te pergunto: claro
que você depende do seu trabalho
pra sobreviver, não é mesmo?

Diante disso, por que vo-
tar em representantes que es-
tão distantes da sua categoria
social? Por que votar em can-
didatos que não possuem com-
promissos com a defesa e a
manutenção dos seus direitos?

QUEM TE REPRESENTA?
O Brasil é uma Democra-

cia Representativa, ou seja,
você vota e elege políticos para
defender suas causas.

QUAIS SÃO AS
SUAS CAUSAS?
Votamos em candidatos

porque confiamos neles a mis-
são de melhorar a nossa vida.
A esperança é o mais bonito
sentimento da política.

E BRIZOLA
TINHA RAZÃO
Em 22 de janeiro, nós come-

moramos o centenário de nasci-
mento de Leonel Brizola. Indiscu-
tivelmente reconhecido, inclusive,
no cenário internacional, como um
eficiente administrador público,
para homenageá-lo, publiquei um
vídeo da década de 80 que é abso-
lutamente necessário neste mo-
mento e ainda muito atual. Com-
partilho com vocês um trecho:

"Nós não podemos ter um
governo que se mostre insensí-
vel ao sofrimento do povo e ado-
te toda uma linha administrati-
va, uma política, que a rigor não
está levando em conta o que se
faz ao ser humano. Não há Bra-
sil sem ser humano, não há
Brasil sem o povo brasileiro.

E eles estão querendo trans-
formar o Brasil numa empresa,
que pode demitir seus empregados

para enxugar a sua economia pri-
vada, particular. O Brasil é uma
nação e sua economia é uma eco-
nomia pública. Só tem razão de
ser só se se destina, se fizer o bem-
estar do povo. Não adianta ter
economia sem déficit público,
uma economia equilibrada, se
a maioria do povo brasileiro
está pobre e morrendo de fome.

Pra que que serve?"

PÚBLICO X PRIVADO
Não há qualquer seme-

lhança entre as gestões pú-
blicas e privadas.

Quando se propõe que o ges-
tor privado, ou empresário, tra-
ga a cultura empresarial para a
gestão pública, é fundamental
ponderar que a gestão governa-
mental não pode abrir mão da
construção de acordos, de esco-
lhas fundamentadas no inte-
resse público e de decisões que
busquem diminuir conflitos e
se aproximar do consenso.

Da mesma maneira, é im-
portante também reforçar
que nos dias de hoje os polí-
ticos não podem ignorar e
dispensar o conhecimento téc-
nico ao embasar suas propos-
tas e justificar suas escolhas.

LEVANTE A SUA
BANDEIRA E OCUPE
O SEU ESPAÇO
Agora que você já sabe

quem você é socialmente, fica
mais fácil identificar quem po-
derá representar suas causas.
Fica mais fácil identificar com-
promissos e votar consciente.

DEIXA CLAREAR
É parte de nossa atuação

como ativistas iluminarmos os
debates políticos. Vamos co-
nhecer as pautas e o posicio-
namento de cada candidato.

Confio na inteligência do
nosso povo! Chega de elegermos
políticos que não apresentem
projetos viáveis. A realidade é
uma só: a falta de projetos pú-
blicos destrói vidas e biografias.

Precisamos abrir ouvidos e
mentes. Afinal, a esperança é o
sentimento político mais bonito.

———
Carolina Angelell i ,
presidente  do PDT
de Piracicaba
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A vacinação das crianças e a volta às aulas presenciais
torno às aulas presen-
ciais nos próximos dias.

Se as primeiras on-
das pouparam as cri-
anças de quadros mais
graves de COVID-19,
embora mais de 300
delas na faixa de 5 a 11
anos tenham morrido
desde o início da pan-
demia, o cenário ago-

ra é outro. O avanço da vacina-
ção dos adultos fez com que o
vírus passasse a circular mais
entre esse público desprotegido.
Segundo noticiado pela Folha
de S. Paulo em 26 de janeiro de
2022 ao menos sete estados
brasileiros estão com ocupação
de mais de 80% dos leitos de
UTI pediátrica – a grande mai-
oria, em razão de complicações
decorrentes da COVID-19.

Além disso, segundo pesqui-
sa do Instituto da Criança do
Hospital das Clínicas de São Pau-
lo, 43% das crianças contamina-
das pelo vírus sofrem sequelas
prolongadas da doença nas 12
semanas seguintes à infecção. A
chamada “COVID longa” pode,
em alguns casos, levar à quadros
sérios de miocardite e diabetes.

Por isso é absurda a deci-
são da gestão João Doria de
não exigir o comprovante de va-
cinação dos alunos da rede pú-
blica estadual para retorno às
aulas presenciais, como decla-
rado pelo secretário de Estado
da Saúde à CNN em 13 de ja-
neiro de 2022. É insensato,
também, não demonstrar que
todas as crianças estarão vaci-
nadas na data prevista para
início das atividades escolares.

Onde estava o secretário da
Educação, Rossieli Soares, enquan-

Professora Bebel

Anova variante da
COVID-19, deno-
 minada Ômi-

cron,  se dist ingue
das demais manifes-
tações do vírus por
sua alta capacidade
de contágio e possibi-
lidade de reinfecção,
e está se tornando dominante
em todas as nações do mundo.

No estado de São Paulo, de
acordo com a Secretaria de Saúde,
essa variante levou a uma alta de
152% no número de internações
nas últimas três semanas. Soou o
alarme e o governo paulista terá
de abrir novos leitos de UTI e de
enfermaria em todo o estado.

Com boa parte da popula-
ção vacinada, o Brasil volta suas
atenções a dois públicos: as pes-
soas que, por decisão voluntá-
ria, não se imunizaram, e as cri-
anças, cuja vacinação só foi li-
berada há menos de uma sema-
na, depois de um longo – e cru-
cial – atraso provocado pelo Mi-
nistério da Saúde, que, de forma
criminosa, instituiu uma consul-
ta pública com o claro propósito
de animar as bases radicaliza-
das (e anti-vacina) do presiden-
te da República, Jair Bolsonaro.

O comportamento anti-vaci-
na vem sendo coibido pelas au-
toridades com a exigência do
chamado “passaporte vacinal”,
medida que lembra a todos que
o direito à liberdade não é abso-
luto, especialmente quando o
abuso desse direito importa em
risco à saúde e à vida de tercei-
ros. Já no caso das crianças, é
urgente acelerar o processo de
vacinação, tendo em vista o re-

to isso? Se omitindo e esconden-
do-se atrás de sua própria inação.

Recomendamos fortemente
que os pais não mandem as cri-
anças não vacinadas para as es-
colas, lembrando que o próprio
Governo do Estado reconheceu
que o pico de contágios ocor-
rerá em cerca de 3 semanas.

Uma administração sensata
estaria, neste momento, reavali-
ando ambos os cenários. Crian-
ças não vacinadas podem ser
contaminadas por seus professo-
res vacinados e infectar aqueles
que, mesmo protegidos, perten-
cem a algum grupo de risco.

Não se pode esperar esse cui-
dado, no entanto, de um governo
que fez marketing em cima da va-
cinação e, em paralelo, agiu de for-
ma irresponsável ao forçar, ao lon-
go de todo o ano de 2021, o retor-
no às aulas presenciais sem asse-
gurar a vacinação dos profissio-
nais da Educação, que tiveram o
ônus de responder por um serviço
essencial sem a devida contrapar-
tida na forma de sua imunização.

Foi a luta e pressão desses
profissionais, encampada pela
APEOESP, aliás, que garantiu o seu
acesso ao imunizante. Essa luta,
inclusive, inspirou outros sindica-
tos a buscarem o mesmo em seus
estados, o que garantiu à mobili-
zação paulista caráter nacional.
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Esse mesmo governo fracas-
sou em executar o orçamento re-
ferente à adaptação e reforma da
infraestrutura física das escolas.
Em junho de 2021, notícia do jor-
nal Folha de S. Paulo apontou
que até aquele mês somente 5%
dos recursos destinados a essa
providência foram gastos.

O Estado de São Paulo per-
deu, com isso, uma janela de
oportunidade de investir pesada-
mente na adequação das escolas
com vistas à sua reabertura. Já
o havia feito em outubro de
2020, quando ignorou estudo
técnico encomendado pela APEO-
ESP ao DIEESE e ao Instituto de
Arquitetos do Brasil – seção São
Paulo, que culminou na publica-
ção de um manual de Escolas
Saudáveis com várias recomenda-
ções para lidar com os desafios no
setor – mais de 80% das escolas
do Estado seguem tendo apenas
um sanitário para uso dos alu-
nos e 11% (cerca de 600 escolas)
não têm pátio ou quadra. 48%,
ainda, não têm sanitário acessí-
vel para pessoa com deficiência.

O quadro mostra que a dis-
tância entre discurso e prática,
em São Paulo, é muito maior do
que a que separa João Doria e
Jair Bolsonaro. A diferença de
ambos não está na ação, mas
tão somente no discurso.

Que o Governo do Estado
reveja suas posições e vacine as
crianças o mais rapidamente
possível, para impedir a tragé-
dia que se avizinha a cada dia.

———
P r o f e s s o r a  B e b e l  é
d e p u t a d a  e s t a d u a l
pelo  PT,  presidenta
da Apeoesp e líder da
bancada do PT na ALESP

Carnaval e pandemia
Rafael Proette

Que saudades te-
 mos da nossa
quadra cheia na

Rosas  de  Ouro.
Quantos momentos
de alegria pudemos
compartilhar nesse
terreiro de bamba.
Na nossa quadra
compartilhamos sor-
risos, abraços e muito samba
no pé. Essa é nossa identidade.

Porém, a realidade mudou
devido à pandemia que assola o
nosso País, que nos impõe o dis-
tanciamento e nos separou, e
ainda nos trouxe um cenário
cheio de incertezas e dor. Mas,
mesmo com essas incertezas,
seguimos com velho preceito das
escolas de samba que é zelar.

Pelas comunidades nossos
cuidados só aumentaram nesse
período por meio dos departa-
mentos sociais de cada agremi-
ação. São tempos difíceis e mui-
tas coisas mudaram nesse perí-
odo. Menos o amor ao próximo
e o amor nosso pavilhão azul e
rosa, da nossa “Roseira”. Por
tudo isso que estamos vivendo
temos a certeza que os dias de
alegria vão voltar a reinar.

Nossos profissionais da
saúde e da ciência lutam cons-
tantemente para esse dia che-
gar e quando chegar estare-
mos prontos. Que seja breve!
Depois dessa introdução vamos
há alguns questionamentos.

Por que a mídia e uma par-
te da sociedade hipócrita quer
colocar culpa no carnaval pelo
aumento da pandemia? Quem
ganha com isso? Quem está “fi-
nanciando” esse ódio contra nos-
sa cultura popular? Com qual fi-
nalidade? Com que ganho?

Desde começo da pandemia
quiseram colocar culpa no carna-
val. Sabendo que igrejas, shows em
massa continuaram acontecendo,
dentro de um protocolo de segu-
rança. O mesmo governo que nega
a ciência desde 2020 sabia e es-
condeu da população da doença.
Veio a flexibilização para todos os
segmentos. Vimos o número de
casos disparar após festa de fim

de ano e, mais uma
vez, querem colocar a
culpa no carnaval, que
ainda vai acontecer.

Temos políticos de-
magogos em Piracicaba,
vereadores hipócritas
que atacam somente o
carnaval, mas por quê?
Os mesmos políticos que
no ano de eleições vão
até quadra pedir voto

do sambista. Piracicaba não tem
vereador que luta ou que levanta
a bandeira do samba, sem pen-
sar em votos. Vemos apenas hi-
pocrisia. Hoje vemos uma Pira-
cicaba abandonada, um sistema
de saúde perto do colapso total
e, infelizmente, vemos gente
morrendo nas UPAs da cidade.
E querem culpar o carnaval.

Mas, a grande maioria são
pessoas que negam a vacina, ne-
gam a ciência, negam a medici-
na e quem sofre é o carnaval.
Por que querem acabar com
nossa cultura? Que mal fez o
carnaval para a sociedade? Te-
mos que nos levantar contra
este sistema que tomou conta do
nosso País e da nossa cidade.

Vamos defender nossa tra-
dição, nossa história, nosso car-
naval. Não podendo admitir que
o ódio vença a cultura e a maior
festa cultural desta nação. Va-
mos sim tomar a vacinar, usar
máscara, mas acima de tudo que
se respeitem os profissionais que
vivem do carnaval. Eles têm fa-
mílias, tem contas a pagar e aci-
ma de tudo são serem huma-
nos que precisam trabalhar.

———
Rafael Proette, da Es-
cola de Samba Socie-
dade Rosas de Ouro,
50 anos de história

Por que a mídiaPor que a mídiaPor que a mídiaPor que a mídiaPor que a mídia
e uma parte dae uma parte dae uma parte dae uma parte dae uma parte da
sociedadesociedadesociedadesociedadesociedade
hipócrita querhipócrita querhipócrita querhipócrita querhipócrita quer
colocar culpacolocar culpacolocar culpacolocar culpacolocar culpa
no carnaval pelono carnaval pelono carnaval pelono carnaval pelono carnaval pelo
aumento daaumento daaumento daaumento daaumento da
pandemia?pandemia?pandemia?pandemia?pandemia?
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Estava a dialogar com os
nossos amigos espirituais
 da Colônia Manto da Luz,

sobre a jornada humana no pla-
neta Terra. Deus manteria no
Universo todos os planetas por
qual razão? E entre expiações e
provas, a estadia aqui no plane-
ta Terra, nos oferece a valiosa
oportunidade, para despertar e
planejar a próxima Encarnação.
Evoluir dói. Ao deixar as cren-
ças limitantes e com lucidez na
atual Existência, a Reforma Ínti-
ma sem martírios, deve gerar
consciência plena. Morrer para
o corpo físico, é como mudar de
endereço. A infância é a conti-
nuidade da encarnação passada
e a família, uma reunião de espí-
ritos afins e não afins, para ajus-
tes e reajustes. As Leis de Deus
são perfeitas. Cada encarnação
está sempre sujeita as Leis da
necessidade, finalidade, mereci-
mento, retorno, resgate e simi-
laridade. Todos os fatos ou cir-
cunstâncias já estão previstos
em nossa carta reencarnatória
e revelam no presente Destino,
questões a cumprir, entre nós e
o Divino. A cada experiência que
vamos superando, pelos gati-
lhos e armadilhas terrenas, va-
mos entendendo os aconteci-
mentos, que são provas, retor-
nos e resgates que nos fortale-
cem, com o uso consciente do
Livre Arbítrio. Na Casa de nos-
so Pai há muitas moradas.

Amados e queridos leitores.
Se a vida é um mistério para ser
vivido e não um enigma para ser
desvendado é por isso que, pou-
cas pessoas estão despertas. Co-
mece a planejar a sua próxima
descida aqui no planeta Terra. E
sabendo que a nossa personali-
dade é congênita, mantenha a
disciplina e a Ordem em seu pen-
sar-sentir-agir. Cada um a suas
próprias Obras. Consciente das
vidas pretéritas, não nos senti-
mos mais vítimas. Regredir para
progredir. Mesmo pelas atuais
circunstâncias, em muito breve,

Somos uma gota de Luz
imersa em um Oceano de Luz

chegará o momento em que você
terá uma crise de lucidez. Ao
questionar as crenças limitantes
e com paz e serenidade, vai viver
e conhecer as Verdades do Evan-
gelho de Jesus Cristo. Com o tem-
po, os próprios pensamentos ul-
trapassarão o estágio infantil-
adolescente do Ter para Ser que
a humanidade ainda vive, e se-
guirá rumo ao estágio adulto es-
piritual e com Deus na mente e
no coração, passando a tocar es-
trelas com as mãos. Vai sentir
seus Amigos Espirituais no pre-
sente da presença, e algo come-
çará a mudar. É como sentir um
impulso para voar e não concor-
dar mais em rastejar. É exercer o
poder milagroso de alcançar ri-
quezas infinitas. É como sonhar
acordado e despertar para a rea-
lidade, com a consciência de que
o ego humano já não nos domi-
na mais. É o fim da hipnose do
medo. Não seja mais analfabeto
de si mesmo. Estude e reflita que
a Filosofia Oriental ensina, que
somos uma gota de Luz, imersa
em um Oceano de Luz. A relação
com todas as formas de Vida é
do nível ganha-ganha. A vida
não cessa. Quando a Consciên-
cia se expandir é que nos liber-
taremos destes grilhões. Do úte-
ro ao túmulo. Sentiremos que a
realidade terrena é formada de
micropartículas e muitas estão
perdidas de Si mesmas, onde na
Verdade, somos Todos Um. E
finalizamos nesta viagem ilumi-
nada, mantendo de forma níti-
da, profunda e elevada, a refle-
xão com Allan Kardec (Hippo-
lyte Léon Denizard Rivail), que
nos diz: "Os Espíritos encarna-
dos constituem a Humanidade,
que não se circunscreve à Ter-
ra, mas que povoa todos os
mundos disseminados no espa-
ço". E quanto mais Luz você se
torna, saberá a hora exata de
banir de dentro do peito o que
adoece o espirito. E com a nossa
eterna gratidão, bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Pânico (IV) – Medicamento

telefonemas assim como sem-
pre receber os elogios indicam
a posição conhecida como
“causa do desejo”. Em outras
palavras é uma demanda de
amor dirigida ao amado. Que
ele tenha que sempre alimen-
tar essa posição adotada por
você, a de objeto de desejo.

Embora não apareça na
questão me perguntei como é
sua mãe na relação com seu
pai e quanto dela você assu-
miu para si. Todos sabem que
um militar, por força de sua
profissão, é levado a coman-
dar, dar ordens. Como foi seu
olhar sobre a relação de seus
pais está atuando fortemente
em sua forma de se relacio-
nar com um homem. Não se
trata apenas do controle de
seu pai militar, mas como tem
sido a resposta a isso por sua
mãe. E principalmente: o que
escolheu para si disso tudo.

Mais de três décadas atrás
era comum encontrar
pessoas que sofriam cri-

ses de pânico há dez e até trinta
anos. Tinham agorafobia (fobia
de lugares com dificuldade para
escape durante uma crise de pâ-
nico) e outras sequelas. Não saí-
am de casa e perdiam o empre-
go. “Hoje o paciente se autodiag-
nostica, sabe o que o atormenta.
O transtorno já é bem conhecido
e poucos ainda não testemunha-
ram um caso na família ou no
trabalho”, compara o psiquiatra
Mário Costa Pereira. O problema
para ele está na postura do paci-
ente em meio à cultura marcada
pela idealização das neurociênci-
as. “Ele vem atrás de remédio.
Toda a fé perdida quando o mun-
do desabou é depositada no me-
dicamento que permite reorgani-

Gosto de homem con-
trolador e que me dê sem-
pre telefonemas indican-
do onde está e me pergun-
tando onde estou. Preciso
também que ele sempre me
diga que sou linda. Isso se-
ria influência de meu pai
militar-reformado?

Lisa, 40

Não há como negar a in-
fluência que nossos pais exer-
cem sobre nós, e como isso aju-
da a construir nossa persona-
lidade ao longo da infância e
adolescência e que carregare-
mos pela vida afora. Freud di-
zia que a mulher procura um
homem que tenha elementos
que o identifiquem com seu pai.
Quando pergunta se é influên-
cia de seu pai, de certa forma
indica um saber sobre isso.

Mas a questão não se re-
sume a isso. A necessidade dos

INTERATIVO

zar sua vida. A pessoa não se co-
loca em questão, não admite que
algo possa estar errado com ela”.

Como as drogas realmente
são eficazes no controle das cri-
ses surge outro inconveniente:
“Tendo alívio garantido, o pa-
ciente não quer parar de tomá-
las; quando pára sai sempre
com um comprimido no bolso,
é um hipocondríaco. Ao depo-
sitar todas as fichas na autori-
dade do médico e no medica-
mento, o sujeito que sofria de
pânico torna-se, em longo pra-
zo, um neurótico sem crise”.

A visão de Costa Pereira
vai além do físico. Considera
fatores neuroquímicos, mas
privilegia a economia psíquica
da pessoa onde a subjetivida-
de tem um lugar de destaque.

Fonte: http://www.unicamp.br/
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Paciente com Parkinson revela:
“Tive minha vida de volta”
Neurocirurgião da instituição, José Zeraick Neto e Nilton Lara, um dos maiores especialistas
em Parkinson do Brasil, foram os que devolveram a qualidade de vida de Simone, 38 anos

“Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria
começa com a dúvida”. (Sigmund Freud)

CITAÇÃO!

Divulgação

Cirurgia aconteceu em 27 de janeiro de 2021 na Santa Casa de Piracicaba

Há um ano, a Santa Casa de
Piracicaba realizava a primeira ci-
rurgia de Parkinson. A paciente,
uma mulher de 37 anos, diagnos-
ticada há cinco, já havia perdido
quase todos os movimentos, esta-
va com a voz comprometida e as
dezenas de medicamentos diários
que precisava ingerir não faziam
mais efeito. Hoje, passados 12 me-
ses - a cirurgia foi em 27 de janei-
ro de 2021 -, a situação é comple-
tamente oposta e Simone da Silva
Lopes, agora com 38 anos, se reve-
la uma nova pessoa. Tal mudança
foi possível graças à cirurgia reali-
zada pelo neurocirurgião da Santa
Casa de Piracicaba, José Zeraick
Neto (CRM 168.424), que contou
com a presença de um dos maiores
especialistas em Parkinson do Bra-
sil, o neurocirurgião e ‘piracicaba-
no’, Nilton Lara (CRM 77.004).

“Hoje posso dizer que com-
pleto uma ano de uma nova vida.
A mudança foi tanta, que e faço
musculação cinco vezes por se-
mana, me curei da depressão
causada pela minha situação
anterior e posso comer, tomar
banho e fazer o que quiser sem a
ajuda de ninguém”, disse com a
voz firme, como se nunca tivesse
sofrido para se comunicar.

 Quando recebeu o diagnósti-
co de há cinco anos e quando per-
cebeu que seu corpo atrofiava a
cada dia, Simone disse que achou
que a sua vida tivesse perdido o

sentido. Ela, que mora em Char-
queada e fazia tratamento em sua
cidade, foi encaminhada para ava-
liação com o neurocirurgião Zerai-
ck, que apresentou a ela a possibi-
lidade de fazer uma cirurgia de
alta tecnologia e que poderia mu-
dar sua perspectiva. O implante de
um eletrodo no cérebro, feito pela
equipe do neurocirurgião da San-
ta Casa Piracicaba, fez com que
ela recuperasse os movimentos e,
com eles, a qualidade de vida.

“Se tratava de uma paciente
jovem com diagnóstico com mais
de cinco anos. Para realizar a ci-
rurgia é necessário ter a certeza
da doença, o paciente ter menos
de 80 anos e que já não apresente
melhoras com o uso do medica-
mento. Nós retiramos a necessi-
dade desse medicamento e esse é o
maior benefício. A gente muda a
história da doença, porque o Pa-
rkinson é uma doença crônica e
dura pelo resto da vida, não para
de progredir. É uma cirurgia mui-
to segura, em que o paciente vai
para casa no mesmo dia ou no
dia seguinte”, explica Zeraick.

O procedimento consiste em
estimular, por meio de um dispo-
sitivo, as regiões do cérebro res-
ponsáveis pela manifestação dos
principais sintomas da doença,
como tremor e rigidez. O método
com o eletrodo é considerado pou-
co invasivo, tendo em vista que o
dispositivo é instalado por um pe-

queno furo, com anestesia local e
o paciente consciente. “Depois de
instalado, o eletrodo não precisa
mais ser substituído. Somente a
bateria, colocada no mesmo local
do marcapasso da cirurgia car-
díaca, é que precisa ser trocada
quando apresentar desgaste. In-
felizmente, não são todos os pa-
cientes com Parkinson que po-
dem se beneficiar muito da ci-
rurgia. Os que mais se benefici-
am são os que têm respostas bené-
ficas com um tipo específico de me-
dicamento”, diz o neurocirurgião.

"Estava no fundo do poço. A
cirurgia para mim foi uma luz no
fim do túnel. Tomava a medica-
ção várias vezes ao dia, quase não
me alimentava mais. Parei de tra-

balhar, perdi tudo que gostava de
fazer. Hoje, só tenho que agrade-
cer a Deus, ao doutor Zeraick, que
me acompanha desde então e à
Santa Casa de Piracicaba. Hoje pos-
so dizer que sou feliz de novo, que
tenho uma vida”, enfatiza Simone.

De acordo com Zeraick, ape-
sar de não significar a cura do mal
de Parkinson, o implante possibi-
lita que, até que apareçam sinto-
mas de comprometimento cogni-
tivo e comportamental, o paciente
tenha uma vida normal, por meio
do controle dos sintomas motores.
"No estágio avançado, começam a
aparecer complicações cognitivas.
Aí não há mais nada a fazer, mas
eles podem demorar de 20 a 30
anos para aparecer", destaca.
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Dimas Ramalho assume
Presidência do TCE-SP

O Conselheiro Dimas Rama-
lho assume na terça-feira (1º),
a Presidência do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
A cerimônia de posse, marcada
para 11h, será virtual e trans-
mitida pela internet (veja abai-
xo como assistir). O mesmo even-
to também marcará a transmis-
são dos cargos de Vice-Presiden-
te, ao Conselheiro Sidney Beral-
do, e de Corregedor, ao Conse-
lheiro Renato Martins Costa.

Dimas Ramalho foi eleito por
unanimidade, em dezembro últi-
mo, para suceder a atual presiden-
te, Conselheira Cristiana de Cas-
tro Moraes, na gestão do órgão
de controle externo da adminis-
tração pública paulista. Membro
do TCESP desde 2012, ele já exer-
ceu a Presidência em 2016.

“Minha missão começa em
um cenário completamente novo.
Precisamos posicionar o contro-
le externo para o pós-pandemia,
priorizando áreas e programas
da administração pública que
são essenciais para a retomada.
Também vamos iniciar um novo
ciclo de planejamento estratégi-
co, pensando no TCESP que que-
remos em 2026, e em como va-
mos construí-lo”, afirma.

Dimas Ramalho foi indicado
ao cargo de Conselheiro do TCESP
pela Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo. Sua carreira
política soma mandatos de depu-
tado federal e deputado estadual.

Acumulou experiências no Poder
Executivo como Secretário de Ha-
bitação do Estado de São Paulo e
Secretário de Serviços do Municí-
pio de São Paulo. Formado na Fa-
culdade de Direito do Largo de São
Francisco, também foi membro do
Ministério Público do Estado de
São Paulo e ocupou os cargos de
Promotor e Procurador de Justi-
ça. É professor de direito e comen-
tarista do Jornal da Cultura.

O Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo é responsável
por analisar as contas anuais do
Governador do Estado e dos Pre-
feitos de todos os municípios pau-
listas, exceto a capital. A institui-
ção ainda julga as contas dos ór-
gãos estaduais e municipais dos
Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, além das autarquias.
Também é competência da Casa
o julgamento individualizado de
contratos administrativos, par-
cerias do poder público com o
terceiro setor e atos de pessoal.

Os orçamentos de todos
os entes jurisdicionados ao
TCESP alcançam a soma apro-
ximada de R$ 355 bilhões.

SERVIÇO
A cerimônia de posse será
transmitida, terça-feira (1º), às
11h, no Site do Tribunal de
Contas do Estado de São
Paulo (tce.sp.gov.br) e no Ca-
nal do TCESP no Youtube
(youtube.com/user/tcespoficial).

Divulgação

Posse de Dimas Ramalho como presidente do TCE-SP será na terça (1º)
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Vereador debate projetos
para “Shopping Popular”

O vereador Fabricio Polezi
(Patriota) reuniu-se nesta quin-
ta-feira (27), com a liderança da
Associação do Shopping Popu-
lar (Camelódromo) Elis, Antô-
nio e Jair, para discutir sobre
metas e objetivos para 2022 com
foco aos clientes, para atrair uma
maior frequência do consumidor
e crescimento nas vendas.

A conversa tratou de diver-
sos temas como a rotatividade de
permissionários nos boxes e o de-
senvolvimento de um novo projeto
para o “camelódromo” que torne o
espaço mais atrativo e que os con-
sumidores sintam prazer em fre-
quentar o espaço com sua família.

Não é de hoje que os integran-
tes da Associação do Shopping

Popular de Piracicaba buscam por
melhorias e modernização, por isso
fizeram questão de marcar pre-
sença e se colocarem à disposição
para auxiliar no que for possível.

Polezi reforça que "é hora de
nos unir e juntarmos forças para
que a economia da nossa cidade se
restabeleça, o mais breve possível."

O parlamentar destacou tam-
bém a importância das conversas
que vem tendo com José Luiz Gui-
dotti Júnior, secretário municipal
de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, pois alguns
projetos já estão bem adiantados.
"Sinto que há boa vontade do Exe-
cutivo, na execução destes projetos
o quanto antes", disse o vereador
para os integrantes da Associação.

Assessoria Parlamentar

"É hora de nos unir e juntarmos forças para que a economia da
nossa cidade se restabeleça, o mais breve possível", destaca Polezi
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Semuttran e GCM realizam
operação “Volta às Aulas”
Ação, que foi intensificada este ano, começa na segunda, 31,
e integra outras atividades voltadas para o retorno das aulas

Divulgação

Rua Prof. Felinto Brito, no Matão, foi uma das vias atendidas pelo serviço

Com objetivo de coordenar o
trânsito e orientar os motoristas
prezando pela segurança de todos,
a Secretaria Municipal de Mobili-
dade Urbana, Trânsito e Trans-
portes (Semuttran), em parceria
com a Guarda Civil Municipal
(GCM), realiza nas próximas se-
manas a operação Volta às Aulas,
com início na segunda-feira, 31/
01. Agentes de trânsito da Semut-
tran e guardas-civis, também ca-
pacitados como agentes de trân-
sito, irão atuar em frente e nas
proximidades de escolas munici-
pais, estaduais e particulares.

A titular da Semuttran,
Jane Franco de Oliveira, explica
que a secretaria realiza essa ope-
ração duas vezes ao ano, no re-
torno às aulas no início do pri-
meiro e segundo semestres. Mas
que durante todo o ano agentes
continuam monitorando o trân-
sito no entorno das escolas, prin-
cipalmente onde há demandas
que envolvam obras ou outros
que afetem o trânsito local.

Na ação que tem início na pró-
xima semana, estarão envolvidos
aproximadamente 40 profissio-
nais, que vão atuar na operação
por meio de escala, monitorando
ao menos três escolas por dia. A
programação conta com 30 esco-
las, que foram escolhidas devido
ao volume de tráfego, que gera
riscos de acidentes. Mas outras
poderão ainda ser incluídas.

“Esse ano vamos inovar com
a colaboração da GCM para ex-
pandir a operação nesse período
de volta às aulas. Assim vamos
conseguir garantir agentes tam-
bém nos principais pontos de
movimentação”, conta Jane.
“Além da segurança, evitando
eventuais acidentes, também va-
mos colaborar para que não ocor-
ram congestionamentos”, explica.

Durante a operação Volta
às Aulas, os agentes de trânsito
e guardas envolvidos vão atuar
em três frentes: orientação, flui-
dez e fiscalização de estaciona-
mento. A orientação vai ocorrer
nas travessias de faixa de pedes-
tres e embarque e desembarque
de alunos. Quanto à fluidez do
trânsito, o objetivo é amenizar
impactos de filas causadas no
fluxo de veículos nos embarques
e desembarques de alunos.

Na fiscalização de estaciona-
mento, o foco será as infrações que
mais ocorrem nas escolas: parar
nas esquinas, na faixa destinada à
travessia de pedestres, em vagas
reservadas apenas para embarque/
desembarque ou para vans de
transporte escolares e paradas em

REDE MUNICIPAL

Escolas estão prontas para o início do ano letivo na terça

Os protocolos de segurança serão seguidos no ensino Infantil;
brinquedos e materiais em comum serão higienizados todos os dias

Divulgação
As 124 escolas da Rede

Municipal de Ensino de Pira-
cicaba estão preparadas
para receber os cerca de 36
mil alunos para o início do ano
letivo na próxima terça-feira,
1º/02. De acordo com a Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção (SME), o formato será
100% presencial e todos os
protocolos de combate ao
coronavírus serão respeita-
dos. Somente os alunos que
apresentarem laudo médico
não devem retornar às aulas.

Segundo a SME, serão
seguidas as orientações e
protocolos sanitários defini-
dos pelos órgãos de Saúde,
pelo Plano São Paulo e pelo
Setor de Saúde do Escolar,
como o uso correto de más-
caras, lavagem de mãos, uso
de álcool em gel, higieniza-
ção e manutenção frequente
dos espaços e instalações.

ACOLHIMENTO – As coor-
denadoras da Educação Bá-
sica, professoras Renata Bas-
tos e Marilda Soares, informa-
ram que a Secretaria Munici-
pal de Educação promoverá
atividades voltadas à recom-

posição de aprendizagem, im-
plementação de projetos edu-
cativos, com o uso de novas
tecnologias e permanente for-
mação docente para subsidi-
ar as ações nos anos iniciais
do Ensino Fundamental.

“No Ensino Fundamental o
foco será a recuperação do que
perdemos em dois anos de
pandemia. Avaliamos nossos
alunos e, em conjunto com a

equipe pedagógica, construí-
mos as estratégias necessá-
rias, que serão implementa-
das neste ano de 2022. Não
será uma tarefa fácil, mas
creio na competência e dedi-
cação de nossos profissio-
nais da Educação e o envolvi-
mento de todos os nossos
servidores”, ressalta o secre-
tário municipal de Educação,
Gabriel Ferrato dos Santos.

fila dupla para embarcar e desem-
barcar. A Guarda Civil conta com
mais de 120 profissionais com cur-
so de formação de agente de trân-
sito e ocorrerá rodízio para partici-
par da operação, conforme a de-
manda. “Ficamos honrados em par-
ticipar dessa iniciativa tão importan-
te, uma vez que essa ação visa a se-
gurança dos alunos e dos respecti-

vos pais e também atua no fortale-
cimento da educação no trânsito”,
afirma o comandante da GCM,
Sidney Miguel da Silva Nunes.

SINALIZAÇÃO – Para ga-
rantir também retorno às aulas
com trânsito mais seguro ao re-
dor das escolas, a Semuttran vem
realizando o reforço de sinaliza-
ção horizontal e vertical nessas

áreas, a partir da necessidade de
cada via. Até quarta-feira, 26/01,
44 escolas já receberam as melho-
rias. “Trabalhamos diariamente
focando em um trânsito cada vez
mais seguro para os piracicaba-
nos e temos visto resultados,
mantendo reduções históricas de
acidentes com óbitos nas nossas
vias municipais”, afirma Jane.
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Vereadora faz balanço e
define ações para 2022

2022 é o ano em que a verea-
dora Alessandra Bellucci (Repu-
blicanos) espera começar a colher
os frutos de todas as ações desen-
volvidas desde o início do manda-
to em prol do bem-estar dos ani-
mais. Ela comemora várias reali-
zações, como a luta pela criação
do Núcleo do Bem-Estar Animal,
que agregou uma nova mentali-
dade ao CCZ (Centro de Contro-
le do Zoonoses) do município.

“Plantamos a semente, o Nú-
cleo do Bem-Estar nasceu e agora
vamos começar a colher os frutos”,
analisou a parlamentar. “As ações
do núcleo este ano vão começar a
aparecer. A construção do solário
vai ser finalizada, os animais vão
ser soltos, a maneira com que es-
ses animais vão ser doados vai
se modificar. É toda uma mudan-
ça de mentalidade. O bem-estar
animal é muito abrangente, vai
desde o recolhimento, até o ma-
nejo, até a maneira como o ani-
mal vive, como vai ser adotado”.

Ela destacou que o ponto
forte de todas essas mudanças é
a garantia de um atendimento
veterinário gratuito para os ani-
mais das famílias de baixa ren-
da. A ideia é que o Núcleo de
Bem-Estar Animal realize essas
consultas e depois faça o direci-
onamento dos animais para o
atendimento em clínicas particu-
lares conveniadas com o muni-
cípio. “A gente vai ter clínicas
espalhadas pela cidade e vai ter
um aquecimento da economia
porque esses veterinários vão re-
ceber da Prefeitura por esses aten-
dimentos”, explicou a vereadora.

DIRETRIZES - Essa e ou-
tras ações estarão regulamenta-
das em um projeto de lei que con-
terá as diretrizes do bem-estar
animal que, segundo a vereado-
ra, deverá ser encaminhado pelo
Poder Executivo para votação na
Câmara este ano. A parlamentar
foi a responsável pela elaboração
das diretrizes, que depois foram
encaminhadas para a Prefeitura
fazer algumas adequações. “A
existência de um atendimento
veterinário gratuito dá mais se-
gurança para as pessoas adota-
rem. Às vezes a pessoa não adota
um animal idoso porque tem medo
que dê problema, mas se tem o
atendimento gratuito, de repente
ela pode levar pra ele ter um fim
de vida na sua casa”, colocou.

Outro avanço, para a parla-
mentar, é o incremento na estru-
tura de fiscalização e conscienti-
zação da população a respeito do
cuidado com os animais. Ela ex-
plicou que a Guarda Municipal
recebe uma avalanche de denún-
cias. Os casos passam por uma tri-
agem e o que não configura crime
é direcionado para um coordena-
dor pedagógico do Núcleo de Bem-
Estar Animal. “Nem sempre exis-

tem maus tratos. Quando não é,
está indo o orientador pedagógi-
co para orientar como o animal
tem que viver nessa residência. A
gente espera que com essas ações
as pessoas tenham mais consci-
ência e diminuam as denúncias”,
avaliou. “A punição é em último
caso. Sou a favor da conscienti-
zação, de mudar a mentalidade
da pessoa que muitas vezes apren-
deu a tratar os animais daquela
forma com os próprios pais”.

O controle de natalidade dos
animais da cidade é mais uma di-
retriz, segundo Alessandra Be-
llucci, o que deve começar atra-
vés de um grande censo. Para
isso, será proposta a criação do
RG Animal, com a definição de
um número de identidade para
cada um, com as informações de
saúde, castração e de seus tuto-
res, entre outros dados. De acor-
do com a vereadora, o cadastro
dos animais será obrigatório e
garantirá os subsídios necessári-
os para a elaboração de políticas
públicas para a causa na cidade.
Através do cadastro, por exemplo,
será possível, estabelecer quais fa-
mílias realmente necessitam do
atendimento veterinário gratuito.

ECOPARQUE - Outro pro-
jeto defendido pela vereadora é a
transformação do Zoológico Mu-
nicipal em um ecoparque. A ideia é
que o espaço deixe de ser usado
para entretenimento e passe a ser-
vir como instrumento de educa-
ção e conscientização. “Eu sou a
favor de uma reestruturação do
zoológico. Que as crianças possam
entender que um animal da nossa
fauna está lá porque sofreu maus
tratos, porque foi apreendido. Tem
muitos animais que não podem
voltar para a natureza e ali eles
encontram uma maneira de vi-
ver”, explicou. Outra mudança
necessária, segundo a parlamen-
tar, é a transferência dos animais
exóticos para santuários ou a rea-
dequação dos recintos para que
eles possam viver com mais con-
forto. Ela comemorou que o aves-
truz já foi transferido para um
santuário no ano passado e que o
urso Juco também deverá partir
este ano para um local adequado.
Dois tigres-de-bengala ainda in-
tegram o elenco de animais exóti-
cos que precisam de transferên-
cia ou adequação de espaço.

A parlamentar ainda busca
parcerias para outros projetos,
como a introdução de espaços
de lazer para soltura e convivên-
cia dos animais em parques e
praças. Além disso, ela quer
continuar a fiscalização no se-
tor, através do estudo de leis
estaduais e federais para cobrar
o cumprimento no município.
“Nós precisamos ter uma cidade
mais acolhedora e mais justa com
o bem-estar animal”, finalizou.

FOTO: 28-01-22-Capim
Fino (ETEÉ impossível falar so-
bre o progresso de Piracicaba
sem pensar na importância do
complexo automotivo da Hyun-
dai, do Parque Tecnológico e do
Distrito Industrial Uninorte,
três polos de desenvolvimento,
geração de renda e de postos de
trabalho no município. Da mes-
ma forma, é preciso destacar o
papel da Estação de Tratamen-
to de Esgoto (ETE) Capim Fino,
unidade que trata de maneira
eficiente boa parte dos esgotos
provenientes dessas regiões de
grande relevância econômica.

A ETE Capim Fino é uma
das unidades operacionais que
integram o sistema de esgota-
mento sanitário de Piracica-
ba, de responsabilidade da
concessionária Mirante por
meio de uma PPP (Parceria
Público-Privada) com o Semae.

Um dos diferenciais da
ETE Capim Fino em relação às
outras unidades de tratamen-
to de esgoto, é o fato dela ser
compacta e operar com o eficien-
te e funcional sistema UBOX -
tecnologia que combina os siste-
mas aeróbio e anaeróbio no tra-
tamento de esgotos municipais.
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ETE Capim Fino participa do desenvolvimento da cidade
Divulgação

ETE Capim Fino é uma das unidades operacionais que integram
o sistema de esgotamento sanitário de Piracicaba

“Esse sistema UBOX permi-
te que a maior parte da maté-
ria orgânica seja inicialmente
consumida no sistema anaeró-
bio, reduzindo assim o volume
de esgoto que se destina à par-
te aeróbia. Consequentemente,
é mais eficiente quanto ao con-
sumo de energia do que uma
ETE convencional e gera menos
lodo no final do processo”, ob-
serva Laís Fonseca Gomes, co-
ordenadora de Operações e Ser-
viços da concessionária Mirante.

Além desses benefícios, de
ocupar menos espaço, ser mais
eficiente no consumo de ener-
gia e diminuir a geração de
lodo, a ETE Capim Fino tam-
bém não produz odor. “Isso
acontece porque o sistema anae-
róbio é fechado, o que evita a emis-
são de gases”, acrescenta Laís.

Segundo Diego Cesar Alli,
supervisor das estações de tra-
tamento de esgoto da Mirante,
um dos grandes méritos da ETE
Capim Fino é o tratamento efi-
ciente de efluentes brutos vin-
dos de indústrias da região.
“Por causa desse volume de
efluentes industriais, a carga de
entrada é mais alta. Mas após
o esgoto passar pelo tratamen-

to, são obtidos altos níveis de
remoção de DQO (demanda
química de oxigênio) e DBO (de-
manda biológica de oxigênio)”,
conta. “Depois disso, o efluen-
te pode ser devolvido à nature-
za sem provocar impactos am-
bientais e em total conformida-
de com os parâmetros estabele-
cidos por leis e normas técni-
cas”, salienta o supervisor.

Localizada na rodovia Depu-
tado Laércio Corte (km 137,5), a
capacidade de tratamento de es-

goto da ETE Capim Fino gira em
torno de 45 litros por segundo
(0,045 m3/s). “Mesmo tendo um
tratamento compacto, a unidade
tem uma eficiência operacional
acima dos 90%”, diz a coordena-
dora de Operações e Serviços.

A unidade atende uma
população estimada de 20 mil
habitantes que residem e/ou
trabalham nos bairros Santa
Rosa, Capim Fino, no Comple-
xo Hyundai, no Parque Tec-
nológico e no Uninorte.
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Vereador recebe demandas de
escola do Parque Piracicaba

Nesta sexta-feira (28), o vere-
ador Josef Borges (Solidariedade)
e o deputado estadual Alex de Ma-
dureira (PSD) visitaram a Escola
Estadual "Professor Hélio Pentea-
do de Castro", no Parque Piracica-
ba/Balbo, para reunião com a dire-
tora da unidade, Flavia Modolo, e
a vice-diretora, Sandra Gonçalves.

"Além de executar uma ex-
celente gestão na escola, Flavia
é uma líder comunitária na re-
gião. Conversamos sobre neces-
sidade de mais infraestrutura
na escola e na região, como me-
lhorias para os moradores do
bairro", explicou o vereador.

Josef Borges e Alex de Ma-
dureira conheceram as salas de
aula, de música e de leitura, a
área externa e o estoque de me-
renda que a escola já recebeu
para servir aos alunos na volta
às aulas, no próximo dia 2.

O vereador observou que "a
escola está recebendo os últimos
reparos para recepcionar da me-
lhor forma possível e oferecer um
ensino de qualidade aos estu-
dantes". "Eu e o deputado va-
mos continuar trabalhando em
parceria para atender às reivin-
dicações apresentadas pela ges-
tão", afirmou Josef Borges.

Assessoria Parlamentar

Josef Borges visitou a Escola Estadual "Professor Hélio Penteado
de Castro" com o deputado estadual Alex de Madureira
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Prefeitura faz manutenção em
estradas do bairro Floresta
A Sema também realizou esta semana a manutenção da estrada do
bairro Zuim (PIR 246) e da estrada do bairro Ibitiruna (PIR 288)
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Ipem-SP orienta sobre o uso do transporte escolar
Com o retorno às aulas, pais

e responsáveis devem ficar aten-
tos no momento da contratação
do serviço de transporte escolar.
Muitos consumidores desconhe-
cem, mas o cronotacógrafo, po-
pularmente conhecido como ta-
cógrafo, é um equipamento de uso
obrigatório para esse tipo de con-
dução. O instrumento precisa ser
certificado para assegurar a con-
fiabilidade dos dados registrados.

O tacógrafo indica e regis-
tra dados importantes sobre a
condução dos veículos, como a
distância percorrida, tempos de
parada, direção e velocidade
desenvolvida.  Além do uso
obrigatório, deve passar por ve-
rificação metrológica. Os ensai-
os metrológicos são enviados
para o Ipem-SP para que sejam

feitam análises do relatório e
disco de ensaio ou fita de en-
saio e, no caso de aprovação, é
emitido o certificado de verifi-
cação, válido por dois anos em
todo o território nacional.

“É fundamental que pais e
responsáveis de crianças e ado-
lescentes usuários do serviço de
transporte escolar observem a
condição do veículo. Deve-se ve-
rificar se a van ou ônibus escolar
possui o certificado de verifica-
ção do tacógrafo vigente e exigir
desses prestadores de serviço a
comprovação de regularidade
deste instrumento. Segundo a lei
9.503 de 1997, artigo 105 do Códi-
go de Trânsito Brasileiro, o crono-
tacógrafo é de uso obrigatório, in-
clusive, na condução escolar. É
possível verificar a situação do ins-

trumento por meio do site http://
www.cronotacografo.rbmlq.gov.br”,
explica o superintendente do
Ipem-SP, Ricardo Gambaroni.

Para obter o certificado de
verificação do tacógrafo o pro-
prietário do veículo deve pas-
sar por duas etapas: lacrar e
ensaiar o equipamento em pos-
to de ensaio credenciado pelo
Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia (In-
metro) para verificar se o ins-
trumento está adequado à legis-
lação. Quem não cumprir a legis-
lação sofrerá penalidades pelos
órgãos de trânsito, assim como
das fiscalizações do Ipem-SP.

Obrigatório em todos os veí-
culos de transporte, com peso
bruto acima de 4.536 kg ou com
capacidade para mais de dez pas-

sageiros, o cronotacógrafo é fun-
damental para a segurança em
ruas e estradas, sendo conside-
rado a “caixa preta” de vans es-
colares, ônibus e caminhões.

O tacógrafo contém um disco
diagrama de papel ou fita que deve
ser trocado a cada 24 horas ou a
cada sete dias, e que guarda os
dados de distância percorrida pelo
veículo, limites de velocidade e
tempo de direção do motorista.

Se o consumidor desconfiar
de alguma irregularidade, deve
denunciar ao Ipem-SP pelo telefo-
ne 0800 013 05 22, de segunda à
sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo
e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br.

Em 2021 foram verificados e
certificados 198.875 ensaios, nes-
te período o Ipem-SP fiscalizou
6.419 veículos, sendo 71 autuados.
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Encontro propõe premiação
a motoqueiros profissionais

Divulgação

Gustavo Pompeo participou de reunião, quinta-feira (27), para
tratar de evento destinado a reconhecer e valorizar a categoria

Em reunião nesta quinta-fei-
ra (27), o vereador Gustavo Pom-
peo (Avante) discutiu uma premi-
ação a ser entregue a motoqueiros
profissionais e motoristas de apli-
cativo. O encontro aconteceu na
unidade do Sest/Senat (Serviço
Social do Transporte e Serviço
Nacional de Aprendizagem do
Transporte) e contou com a parti-
cipação da equipe que dirige as
entidades, de representantes do
Cerest (Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador), da Se-
cretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana, Trânsito e Transpor-
tes e do Rotary Club Piracicaba.

De acordo com o parlamen-
tar, a ideia surgiu a partir da
necessidade de valorização da
categoria, "que não parou de
trabalhar durante a pandemia".
Unindo essa necessidade com a

característica do Rotary Club,
que tradicionalmente valoriza
uma categoria profissional por
ano, os representantes da enti-
dade reuniram-se com institui-
ções e com Gustavo Pompeo, que
possui afinidade com os moto-
queiros profissionais da cidade,
para definir os critérios de ava-
liação, a fim de promover a pre-
miação aos motoqueiros profissi-
onais e motoristas de aplicativo.

"A valorização do profissio-
nal sobre duas rodas é a princi-
pal bandeira do meu mandato.
É uma luta diária para que pos-
samos trazer reconhecimento
para quem trabalha dia e noite a
favor da população", afirmou
Gustavo Pompeo, ressaltando
que novas reuniões acontecerão
para definições sobre o evento,
que deve ocorrer neste semestre.
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XV define logística para
jogo contra a Linense

O XV de Piracicaba definiu a
logística do jogo diante do Linen-
se neste sábado (29). Será a pri-
meira partida no Barão da Serra
Negra no Paulistão A2 de 2022.

Para a partida, serão abertos
os seguintes setores: Setor 2 (ar-
quibancada cativa), Setor 1 (cadei-
ras pretas) e os setores 5A e 6 (ar-
quibancada geral) e 4B (visitante).
Os valores dos ingressos serão
R$60, R$50 e R$40, respectiva-
mente. Os sócios-torcedores se-
guem com os preços promocionais
de acordo com o plano e ainda
haverá a meia-entrada para quem
tiver direito (veja mais abaixo).

O torcedor também tem a op-
ção de comprar o Passaporte de
Ingressos, que contém ingresso
para os três primeiros jogos do XV
no Barão com desconto de 50% do
valor para cada setor. Essa pro-
moção só é válida até sexta-feira
(28). Clique aqui e saiba mais.

Os ingressos físicos já estão
sendo vendidos em três pontos
de venda: Bilheteria do Portão 2
do Barão da Serra Negra (quin-

ta e sexta das 10h às 18h e no
sábado até o início da partida),
loja XV Mania, no Casarão do
Turismo (das 10h às 15h) e qui-
osque Sport Retro, no Shopping
Piracicaba (das 10h às 22h). Na
compra do ingresso, será neces-
sário levar uma CÓPIA da car-
teirinha de vacinação contra a
covid-19. Para quem não tomou
duas doses da vacina, será tam-
bém necessária a apresentação
de teste negativo com validade
de 48 horas para o tipo PCR ou
24 horas para os de antígeno.

Também há venda online atra-
vés do site www.totalticket.com.br .
Na compra do ingresso, será ne-
cessário o upload do comprovante
de vacinação ou do teste negativo.

FIQUE ATENTO - Quem
tem direito à gratuidade (aposen-
tados com carteirinha da prefei-
tura, crianças menores de 14 anos
e cadeirantes) terão que fazer a re-
tirada de ingresso até o sábado
(29), às 12h. Para isso devem se-
guir o esquema de comprovação
de vacinação ou de teste negativo.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e
Abastecimento), iniciou na se-
gunda-feira, 24/01, serviços de
manutenção nas estradas do
bairro Floresta (PIR 017W e PIR
264). As ações atendem deman-
da de moradores da região.

A equipe da Sema utiliza a
máquina motoniveladora para
fazer os reparos em aproxima-
damente 15 quilômetros de es-
trada. Não foi necessário fazer
desvio, pois não houve interdi-
ção para as obras. A estrada
PIR 017W foi finalizada na
quarta-feira (26) e a estrada
PIR 264 tem previsão de con-
clusão até a próxima semana, a
depender da pausa nas chuvas.

A Sema também realizou esta
semana a manutenção da estrada
do bairro Zuim (PIR 246) e da es-
trada do bairro Ibitiruna (PIR

Manutenção na estrada que passa no bairro Floresta (PIR 264)

Divulgação

288), ambas finalizadas com re-
paros nos pontos mais críticos.

Foi finalizada a aplicação de
lajão britado na estrada do bair-
ro Morro Preto (PIR 032/290),
que teve início semana passada,
e até semana que vem será con-
cluída a estrada que passa pelo
bairro Volta Grande (PIR 010/
264 e PIR 264), que está em
obras desde sexta-feira, 21/01.

A equipe ainda fez a manu-
tenção da estrada Nair Borges So-
ares (PIR 354), que passa nos bair-
ros de Anhumas e Ibitiruna, com
aplicação do material de agregado
reciclado e utilizando a motonive-
ladora. O serviço será finalizado
na semana que vem. Ainda em
Anhumas, é feita a limpeza do
acostamento da estrada PIR 260.

No bairro Santa Isabel, a
Sema aguarda a liberação do ma-
terial da empresa fornecedora
para aplicação de lajão britado.

“Estamos em contato diariamente
com eles para acelerar o processo
e começar os trabalhos imediata-
mente, já na semana que vem”,
disse a secretária de Agricultura
e Abastecimento, Nancy Thame,

que enfatiza que a Sema está tra-
balhando intensamente numa
programação de obras que bus-
ca atender da melhor forma to-
dos os 811 quilômetros de estra-
das municipais de Piracicaba.
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Plataforma digital auxilia na detecção de notícias falsas
Plataforma virtual desen-

volvida por pesquisadores do
Centro de Ciências Matemáticas
Aplicadas à Indústria (CeME-
AI), do Instituto de Ciências Ma-
temáticas e de Computação
(ICMC) da USP em São Carlos,
auxilia população na detecção de
notícias falsas com 96% de pre-
cisão. Marcos Jardel Henriques,
doutorando em Estatística no
Instituto de Ciências Matemáti-
cas e Computação (ICMC) da USP
em São Carlos, explica as princi-
pais características da platafor-
ma de detecção de fake news ao
Jornal da USP no Ar 1ª Edição.

De acordo com Jardel, a pla-
taforma foi pensada inicialmente
diante do atual contexto globali-
zado em que a população é bom-

bardeada por informações em to-
dos os meios de comunicação. “Ti-
vemos a ideia de montar uma pla-
taforma para quando as pessoas
tivessem dúvida sobre a veracida-
de de alguma notícia, copiasse
uma parte ou a informação toda
para verificar”, explica Jardel, que
lembra o uso de modelos estatís-
ticos e bancos de dados usados
na construção da ferramenta.

Ele esclarece que foram con-
sultadas e coletadas mais de 100
mil notícias em textos para trei-
nar modelos estatísticos com o
tipo de semântica e, principalmen-
te, o tipo de vocabulário usado ao
longo dos últimos anos. “Depois
eles foram testados em outros
bancos de dados preparados por
outros grupos de pesquisas que

trabalham com o processamen-
to de linguagem natural”, diz.

Para utilizar a plataforma, ele
sugere que se use o máximo de in-
formações para serem analisadas.
“Quanto mais informação você
colocar, melhor a plataforma vai
entender o contexto, a semântica,
se o texto está bem elaborado ou
feito de modo simplista”, explica.
Ele também destaca que as proba-
bilidades demonstradas pela fer-
ramenta têm 96% de precisão. “É
bom lembrar que, conforme os
meses passam, temos que recali-
brar e atualizar a plataforma por-
que surgem novas informações e
nomes novos”, complementa.

Mercado de criptomoedas e
acompanhamento de covid-19 - O
projeto foi desenvolvido durante

o curso de pós-graduação Mestra-
do Profissional em Matemática,
Estatística e Computação Aplicadas
à Indústria (Mecai) e nele também
foram desenvolvidas outras duas
plataformas: uma de análise de
antecipação do valor de mercado
de criptomoedas e outra referente
ao acompanhamento de óbitos por
covid-19 em âmbito municipal. A
ferramenta de análise de notícias
foi desenvolvida por Jardel e conta
também com a direção do profes-
sor do ICMC, Francisco Louzada
Neto, e do também doutorando
Daniel Camilo Fuentes Gusmán.

Para consultar se alguma in-
formação é verdadeira ou não,
basta acessar a plataformar fake-
newsbr, copiar e colar a informa-
ção que se quer avaliar e verificar.
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Centro Cultural está com vagas para aulas gratuitas de capoeira
A Prefeitura, por meio da Se-

cretaria Municipal da Ação Cul-
tural (Semac), está com vagas
abertas para atividades culturais
e esportivas de capoeira angola
gratuitas no Centro Cultural do
Núcleo Habitacional Comendador
Mário Dedini Isaíra Aparecida
Barbosa – Zazá, em parceria com
o Terreiro Original de Capoeira
Angola Mestre Limãozinho
(T.O.C.A). São 40 vagas dividi-
das em duas turmas, às terças e
quintas-feiras, das 19h às 21h.

As aulas serão ministra-
das pelo mediador Fabio Lima,
que iniciou seus estudos na
área em 1997 e desde 2002 en-
sina capoeira angola em proje-
tos sociais nos bairros do Boa Es-
perança, Jardim Sônia e Javari 3
e também em outros Estados.

A capoeira angola surgiu

ainda na época da escravidão.
Suas principais características
são os golpes jogados próximos
ao chão e o ritmo musical mais

lento. Durante a roda os parti-
cipantes não batem palma.

“Estamos sempre em busca de
parcerias como essa, que visam

trazer mais cultura ao nosso
bairro. Temos um amplo espaço
para recebermos projetos que es-
timulem e fortaleçam a nossa co-
munidade, sempre pensando na
segurança e bem-estar de quem
frequenta o Zazá, respeitando
todos os protocolos sanitários vi-
gentes”, disse Jorge Alexandre,
diretor do Centro Cultural Zazá.

SERVIÇO
Aulas de capoeira angola no
Centro Cultural Zazá, rua Ja-
cinto Roberto Penedo, 190,
bairro Mário Dedini. 40 vagas
divididas em duas turmas, às
terças e quintas-feiras, das
19h às 21h. Gratuito. Informa-
ções e inscrições pelos tele-
fones 3423-1243, 99617-
2866 e 99876-6568. A ação
seguirá todos os protocolos
sanitários vigentes. É obri-
gatório o uso de máscara.

Divulgação

São 40 vagas divididas em duas turmas

No dia em que se comemora o
Dia Internacional da Proteção de
Dados (28), foi publicada no Diá-
rio Oficial da União a resolução
número 2/2022 da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados
(ANPD), que regulamenta a apli-
cação da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD) para os pequenos
negócios. A norma é fruto de uma
parceria feita pelo Sebrae com en-
tidades parceiras, para adequar a
legislação às características das
empresas de pequeno porte.

“Essa foi mais uma vitória
que conquistamos em defesa dos
pequenos negócios. Sabemos que
a LGPD é muito positiva e im-
portante para garantir a prote-
ção dos dados e a liberdade dos
titulares no contexto do mundo
em rede, mas não podíamos dei-
xar que ela fosse mais um obstá-
culo para os empreendedores,

LGPDLGPDLGPDLGPDLGPD

Pequenos negócios terão
“tratamento diferenciado”

por isso trabalhamos para sim-
plificar a norma para os peque-
nos negócios”, comemora o pre-
sidente do Sebrae, Carlos Melles.

O texto prevê um tratamento
diferenciado para as micro e pe-
quenas empresas, dispensando
algumas obrigações e simplifican-
do o processo de adequação. “A
norma dá maior segurança jurí-
dica às MPE, pois simplifica vári-
os pontos que eram bastante
complexos e difíceis de serem im-
plementados pelos pequenos ne-
gócios”, frisa Melles. Entre as sim-
plificações estão  a não obrigato-
riedade da nomeação de um En-
carregado pelo Tratamento de
Dados Pessoais e a concessão de
prazos diferenciados e, principal-
mente, o enquadramento na Lei
Complementar nº 123, de acordo
com o grau de risco que a empre-
sa pode gerar aos consumidores.



A7
A Tribuna Piracicabana
Sábado, 29 de janeiro de 2022

MMMMMANDANDANDANDANDAAAAATTTTTOOOOO     COLETIVCOLETIVCOLETIVCOLETIVCOLETIVOOOOO

Vereadora participa de encontro
sobre habitação no Estado
A reunião aconteceu na quinta-feira (27) e teve como objetivo principal a
entrega das demandas dos municípios pelos prefeitos ao secretário executivo

No último dia 26 de janeiro,
a Universidade de São Paulo
(USP) mudou sua reitoria, tendo
como reitor o professor Carlos
Gilberto Carlotti Junior e Maria
Arminda do Nascimento Arruda,
sendo a vice-reitora da USP.

A Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz (Esalq),
uma das unidades fundadoras
da USP, será representada pela
professora Heliani Berlato, do de-
partamento de Economia, Admi-
nistração e Sociologia, que ocu-
pará a função de Coordenadora
Adjunta da Coordenadoria de
Administração Geral (Codage).

Estão sob a coordenação
da Codage os departamentos de
Administração (DA), Finanças
(DF),  Recursos  Humanos
(DRH) e Convênios (DCONV).

Heliani Berlato comentou a
surpresa que foi ser convidada e
de que forma pretende contribuir
com a nova gestão. “É uma satis-
fação e uma surpresa ter recebi-
do esse convite. Ao mesmo tempo
fico gratificada pela USP reconhe-
cer o trabalho de docentes com
uma carreira ainda inicial na uni-
versidade. Espero contribuir ma-
peando as demandas dos servi-
dores, criando estratégias de en-
gajamento e imprimindo uma
perspectiva humanista, caracte-
rística da minha atuação na
Esalq”, comenta a docente, que
está lotada como professora As-
sociada na USP em Piracicaba.

A professora Heliani Berla-
to possui livre docência pela Uni-
versidade de São Paulo - Esalq/
USP (2018), doutorado em Ad-
ministração, na linha de Gestão
de Pessoas, pela Universidade de
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Docente integra nova gestão da USP

Heliani Berlato, do departamento de Economia, Administração
e Sociologia, será Coordenadora Adjunta da Codage

Divulgação

São Paulo - FEA/USP (2011). É
mestre em Administração, na li-
nha de Estudos Organizacionais
pela Fundação Getúlio Vargas de
São Paulo - EAESP/SP (2006) e
tem graduação em Administra-
ção de Empresas pela Universi-
dade Estadual de Maringá -
UEM (2003). Participa em ativi-
dades de pesquisa para organi-
zações nacionais e internacionais
na área de Gestão de Pessoas,
Carreira e Gênero, sobretudo evi-
denciando o capital intelectual à
gestão. Desenvolve pesquisas so-
bre a carreira de casais e a rela-
ção trabalho/família analisando
a ótica do indivíduo e também
da organização. Atua com temá-
ticas relacionadas à diversida-
de, inclusão e ressocialização.
Na Esalq, leciona no curso de
Administração e coordena o
Grupo de Estudos de Carreira,
Organizações e Pessoas (Gecop).

NOVA GESTÃO DA USP
- O novo reitor da USP, Carlos Gil-
berto Carlotti Junior, é médico pela
Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto (FMRP), com premiação
de destaque no curso clínico. É
neurocirurgião, formado pelo
Hospital das Clínicas da FMRP
(HCRP), e especialista pela Socie-
dade Brasileira de Neurocirurgia.
É mestre e doutor pela FMRP e
professor titular do Departamen-
to de Cirurgia e Anatomia da fa-
culdade. Foi diretor clínico do
HCRP, diretor da FMRP e presi-
dente da Fundação de Pesquisas
Médicas de Ribeirão Preto. É o pró-
reitor de Pós-Graduação da USP,
cargo que ocupa desde 2016.

Maria Arminda do Nasci-
mento Arruda, a nova vice-reito-

ra, é graduada em Ciências Soci-
ais, mestre, doutora e livre-docente
em Sociologia, todos pela USP. É
professora titular de Sociologia na
Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas (FFLCH), onde
foi diretora entre 2016 e 2020. Foi
pesquisadora sênior do Instituto
de Estudos Sociais e Políticos de
São Paulo, pró-reitora de Cultu-

ra e Extensão Universitária da
USP no período de 2010 a 2015 e
representante da Área de Socio-
logia junto à Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) e da área
de Ciências Humanas no Conse-
lho Técnico-Científico da institui-
ção. Atualmente, é coordenado-
ra do Escritório USP Mulheres.

A vereadora Silvia Morales,
do Mandato Coletivo “A Cidade
É Sua” (PV), participou na quin-
ta-feira (27), do encontro com o
secretário executivo do Estado da
Habitação, Fernando Marango-
ni, na Câmara Municipal de Ipe-
úna (SP). Participaram do en-
contro vários prefeitos, secretá-
rios de habitação e vereadores da
região. A reunião teve como ob-
jetivo principal a entrega das
demandas dos municípios pelos
prefeitos ao secretário executivo.

Na ocasião, Fernando apre-
sentou todos os programas que a
Secretaria de Estado da Habitação
tem em andamento, e que podem
ser disponibilizados aos municípi-
os mediante convênios, contra-
partidas e outros instrumentos.

Entre eles, citou o Programa
Cidade Legal, que trata da regu-
larização fundiária através de
convênio entre os entes, ou seja,
o Estado fornece um “cardápio”
de produtos aos municípios para
atendimento aos núcleos que
precisam de regularização. Ou-
tro programa interessante trazi-
do foi o “Nossa Casa Preço Soci-
al”, que trata de uma parceria
entre o Estado e as Prefeituras
para o desenvolvimento de em-
preendimentos de Habitação So-
cial, pela iniciativa privada, em
terrenos públicos municipais e es-
taduais. “Nesse caso, os empreen-
dimentos viabilizados terão parte

Assessoria Parlamentar

Silvia Morales participo de encontro que reuniu prefeitos, secretários de habitação e vereadores

das suas unidades disponibiliza-
das a preço social, além de contar
com subsídios adicionais para to-
das as unidades”, explicou.

O secretário executivo citou,
também, o tradicional programa
de construção de residências
pela CDHU, porém, com novida-
des. “Inicialmente, serão implan-
tados os lotes urbanizados e
após, a construção, que se dará
diretamente pela CDHU, com fi-
nanciamento pela companhia a
juros zero para as famílias de até
três salários mínimos”, disse.

“Achei muito importante as
várias referências que o secre-

tário Marangoni citou em sua
apresentação e destaco a ques-
tão da crise climática, e, neste
sentido, como a habitação deve
ser parceira do meio ambiente e,
consequentemente, do desenvol-
vimento”, analisou a vereadora.

Fernando Marangoni encer-
rou sua exposição afirmando que
“nós temos vários programas e
recursos, para atendimento aos
municípios. Então, é só apresen-
tar os projetos e solicitar a verba”.
Ainda em sua fala, o secretário
trouxe dados importantes em re-
lação ao déficit habitacional do
Estado, seja ele quantitativo ou

qualitativo, e também sobre os tí-
tulos de propriedade entregues
pelo programa Cidade Legal e
sobre a urbanização intensa, em
especial na América Latina.

“Encontros como esse são
muito produtivos; são uma opor-
tunidade de aproximação dos
municípios com o estado para
tratar do grave problema de fal-
ta de moradia. Nossa região tem
muitos problemas habitacionais,
seja quanto a necessidade de pro-
visão de unidades e/ ou de regu-
larização, além do atual aumen-
to de pessoas em situação de
rua”, avaliou Silvia Morales.

Durante o dia 04 de feverei-
ro, o município de Iracemápolis
realizará um plantão para inten-
sificar a vacinação contra a co-
vid-19, inclusive para regulariza-
ção de quem possa estar com as
doses em atraso. Serão atendidas
todas as idades contempladas
pela vacinação, para adolescentes
a partir de 12 anos e adultos, ex-
ceto crianças de 05 a 11 anos.

Será aplicada a primeira dose
para aquelas pessoas que ainda
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Iracemápolis realiza plantão para regularizar vacinação
não tomaram, segunda dose
para os que estão em atraso, bem
como a dose de reforço, chama-
da também de terceira dose, a
qual todos os adultos acima de
18 anos devem tomar. No caso
dos vacinados com a Janssen, a
Vigilância alerta que também está
disponível a dose de reforço.

É necessário intervalo de
quatro meses da vacina anteri-
or, exceto no caso dos vacina-
dos com a Janssen, o intervalo

é de dois meses. A iniciativa
ocorrerá na unidade de saúde
Ângelo Arlindo Lobo (centro
odontológico), das 8h às 20h.

“Com a ampliação do horário,
atingindo o período noturno, nos-
so objetivo é abranger o maior
número de pessoas que buscam ser
vacinadas. Serão 12 horas diárias
ininterruptas de vacinação. Pes-
soas que estão em atraso ou que
ainda não tomaram nem a pri-
meira dose terão mais uma opor-

tunidade”, destaca a responsável
pelo setor de Vigilâncias em Saú-
de, Vivian Graziela da Silva.

DOCUMENTAÇÃO - Para
os que irão tomar a dose de refor-
ço ou segunda dose, é necessário
apresentar documento com foto e
o cartão verde (que comprova a
vacina anterior). Já para quem ain-
da não tomou a primeira dose, a
documentação necessária é o do-
cumento com foto, CPF, compro-
vante de endereço e cartão SUS.
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Grupo Pizzinatto recebe
moção do Legislativo

Davi Negri

Empresa fabricante de produtos em aço revestido foi
homenageada por iniciativa do vereador Thiago Ribeiro (PSC)

No aniversário de 40 anos de
história, o Grupo Pizzinatto, em-
presa fabricante de produtos em
aço revestido, foi agraciado com
a Moção de Aplausos 222/2021,
de autoria do vereador Thiago Ri-
beiro (PSC). A homenagem foi en-
tregue pelo parlamentar aos em-
presários responsáveis pelo Gru-
po na manhã desta sexta-feira
(28), no auditório da sede da
empresa. A solenidade contou
com a presença do deputado es-
tadual Alex de Madureira (PSD).

A empresa nasceu em 1981
produzindo calhas com maquiná-
rio específico e de forma artesa-
nal, pelas mãos do jovem empre-
endedor Antonio Francisco Pizzi-
natto. Ao longo dos anos e após
uma série de investimentos, o gru-
po ampliou sua participação de
mercado, através da aquisição de
máquinas, caminhões, contrata-
ção de novos colaboradores e
adoção de uma gestão moderna
de recursos. E o primeiro resul-
tado das novas políticas de ges-
tão da empresa resultou na certi-
ficação de qualidade ABNT (Asso-
ciação Brasileira de Normas Téc-
nicas), entre outras conquistas.

O diretor-geral do grupo, Fe-
lipe Pizzinatto, destacou que atu-
almente a empresa tem clientes em
todo o Brasil e atende a mais de
1.900 municípios. “Sempre lembra-
mos que se todos nós dermos as
mãos, alinharmos as estratégias,
a gente alcança. E assim a empre-
sa vem galgando espaço”, colocou.
O diretor atribuiu o sucesso ao

trabalho de equipe, que engloba
os cerca de 140 colaboradores da
fábrica. “Estamos felizes por es-
tar recebendo essa homenagem
em nome de todos”, salientou.

O vereador Thiago Ribeiro
destacou o pioneirismo e a evo-
lução do grupo frente ao merca-
do da construção civil. “Vocês
têm eficiência, transparência e
qualidade na gestão. Em nome
de Piracicaba eu parabenizo a
importância dos serviços presta-
dos pelo Grupo Pizzinatto nesses
40 anos em Piracicaba”, colocou.

Para o deputado estadual
Alex de Madureira, é bonito ver o
que o grupo construiu nas últi-
mas décadas. “Vocês estão na se-
gunda geração da família neste
negócio porque alguém acreditou
nisso lá atrás, teve coragem de
começar um negócio que deu cer-
to”, afirmou. “Parabenizo a ati-
tude do vereador Thiago de ver a
importância do Grupo Pizzinatto
para a cidade e para a região”.

Para o diretor comercial da
empresa, Fábio Pizzinatto, a ho-
menagem coroa o trabalho desen-
volvido pelo grupo, em um momen-
to de muitas conquistas. A conse-
lheira e uma das fundadoras do
grupo, Vera Pizzinatto, ficou emo-
cionada com a moção. “A gente
sempre tem que vibrar nas vitórias
e esta é mais uma. A gente tem uma
equipe fantástica. São 40 anos de
sucesso, mas não foi à toa. É um
trabalho de formiguinha, a gente
conseguiu vencer e crescer e o fu-
turo nos aguarda”, comemorou.
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Identidade trans é tema de
roda de conversa no Cras

Assessoria parlamentar

Um lixão a céu aberto, no meio
do bairro Residencial Painei-
ras, é motivo de preocupação
do vereador André Bandeira
(PSDB), que já denunciou a
situação ao pelotão ambien-
tal e solicita providências ur-
gentes da Sedema (Secreta-
ria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente). “Recebemos
denúncias de moradores do
bairro a respeito de um lixão a
céu aberto bem no meio de
casas e fomos até o local para

RESIDENCIAL PAINEIRAS
constatar o absurdo da situa-
ção”, informou. “Fomos infor-
mados que era para ser de-
positado apenas lixo de reci-
clagem no local, porém, não
é o que está acontecendo,
porque estão deposi tando
todo tipo de lixo”, disse Ban-
deira. “O mau cheiro está
insuportável, sem contar a
presença de b ichos que
estão se proliferando no lo-
cal e acabam entrando nas
casas próximas”, completou.

No próximo dia 2, às 14h, o
Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) Vila Sônia re-
aliza roda de conversa sobre
identidade trans – aqueles que
se identificam parcial ou inte-
gralmente com o gênero desig-
nado ao nascimento. A ativida-
de é gratuita e aberta ao público.

“Nosso objetivo é esclarecer
sobre a identidade trans, aproxi-
mar a população trans dos servi-
ços da Assistência Social e contri-
buir com a visibilidade do tema na
comunidade”, explica Noemi Lopes,
coordenadora do Cras Vila Sônia.

A mediação será realizada por
técnicos do Cras, junto aos convi-
dados Anselmo Figueiredo, coor-
denador geral da ONG Casvi e pre-

sidente do Conselho Municipal
LGBT, e Jhullia Matos, mulher
trans, arquiteta e artista plástica.

Jhullia entende que encontros
como este permitem o diálogo e a
troca de experiências, que fortale-
cem o indivíduo e o torna visível
na comunidade e em meio à socie-
dade. “Encontrar uma identida-
de nos traz consciência daquilo
que somos neste mundo”, explica.

A iniciativa marca o Dia Na-
cional da Visibilidade Trans, ce-
lebrado em 29 de janeiro e come-
morado no Brasil desde 2004.

O Cras Vila Sônia está loca-
lizado na rua Padre Otto Andre-
as Josef Wolf, 720, bairro Vila
Sônia. Mais informações no
3425-4429 ou 99755-0337.
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Bebel afirma que pressão
fez o governo reajustar
piso nacional em 33,23%
O piso dos professores da educação básica sobe de R$ 2.886,24
para R$ 3.845,62;  Bebel ressalta que o reajuste é pelo novo Fundeb

Para a deputada estadual
Professora Bebel (PT), a pressão
de sindicatos de professores, que
contou com decisivo apoio da
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial de Ensino
do Estado de São Paulo), entida-
de que preside e é o maior sindi-
cato da América Latina de pro-
fessores, fez o governo federal
cumprir a lei e a estabelecer o rea-
juste do piso nacional dos profes-
sores em 33,24%. “A luta agora é
para que isso não ocorra por meio
de Medida Provisória, mas sim
com base na Lei n. 11.738. Só a
mobilização e a luta trazem resul-
tados concretos para nós!”, escre-
veu Bebel em suas redes sociais.

Com o reajuste, o piso dos
professores da educação básica
sobe de R$ 2.886,24 para R$
3.845,62.  Bebel ressalta que o re-
ajuste é em função do novo Fun-
deb  (Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação), que esta-
belece mais recursos para o for-
talecimento da educação pública,
com valorização do magistério. A
deputada ressalta que o novo Fun-
deb, em que a Apeoesp esteve à fren-
te da sua regulamentação, foi ins-
tituído como instrumento perma-
nente de financiamento da educa-
ção pública por meio da Emenda
Constitucional n° 108, de 27 de
agosto de 2020, e encontra-se re-

gulamentado pela Lei nº 14.113,
de 25 de dezembro de 2020.

No entanto, a presidenta da
Apeoesp, diz que a divulgação des-
te reajuste irá dar força para as
campanhas salariais nos diversos
Estados. Em São Paulo, como ex-
plica, a Apeoesp irá defender
imediatamente o reajuste do piso.
“Professores da rede pública es-
tadual aguardam também que o
governo do Estado envie à As-
sembleia Legislativa um projeto
de lei que propõe a criação de uma
nova carreira de adesão volun-
tária para os professores”, diz.

Porém, a deputada estadual
Professora Bebel enfatiza que ape-
sar da divulgação feita em dezem-
bro pelo governo de São Paulo de
que a proposta inclui aumento de
até 73% para os professores da
rede estadual de ensino, com piso
salarial da categoria elevado a R$
5 mil para professores em jornada
de 40 horas semanais, cujo rea-
juste  integra um plano de moder-
nização de carreira dos professo-
res estaduais que receberá inves-
timentos de R$ 3,7 bilhões, a pre-
sidenta da Apeoesp diz que não
está clara a composição da nova

remuneração anunciada pelo go-
verno paulista. “Essa majoração de
73% não deverá ser uniforme e
defendemos que a elevação do piso
se aplique à carreira que já existe e
não a uma nova, ainda que com
adesão voluntária”, ressalta.

Rogério Cavalheiro

Para a deputada Bebel, o reajuste no piso nacional dará força para as campanhas salariais dos professores
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Cartão do transporte público
garante a tarifa a R$ 4,90
Prefeitura vai lançar campanha para incentivar os usuários a fazerem
o cartão e ampliar pontos de aquisição; objetivo é ampliar os serviços

É  necessário queÉ  necessário queÉ  necessário queÉ  necessário queÉ  necessário que
todos os amantestodos os amantestodos os amantestodos os amantestodos os amantes
das religiõesdas religiõesdas religiõesdas religiõesdas religiões
dos Orixásdos Orixásdos Orixásdos Orixásdos Orixás
reflitam sobrereflitam sobrereflitam sobrereflitam sobrereflitam sobre
a preservaçãoa preservaçãoa preservaçãoa preservaçãoa preservação
na naturezana naturezana naturezana naturezana natureza
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Os Orixás e a natureza
Ronaldo Almeida

Sango

Inicialmente lou-
vando sempre a
nossa ancestrali-

dade, a Exú, senhor
da destreza, da comu-
nicação, que com a
sua força olhe pelos
nossos caminhos
sempre, o meu motumbá, kolofe
makuiu, saravá, o meu pedido de
benção aos mais velhos e aos mais
novos irmãos da fé em Orixá.

Como podemos fazer nossos
pedidos, fazer nossos ebós darem
certo? É de conhecimento públi-
co, que, primeiramente temos
que ter um bom Ocan (coração),
termos um Ori(cabeça) bom, com
foco e discernimento, além é cla-
ro do conhecimento da liturgia.

Mas o que temos notado é
que muitos se esquecem de um
importante detalhe, que sem a
preocupação com as moradas
naturais dos Orixás e encanta-
dos, pode por tudo a perder, a
cerimônia, a oferenda seja ao
Orixá e encantado que for.

No contato com o Orixa, te-
mos que dialogar com a nature-
za, os Orixás são a própria natu-
reza e suas manifestações, a par-
tir do momento que vamos lou-
var o sagrado poluindo a nature-
za, perdemos toda a graça que es-
tamos ali pedindo e pior, contrari-
amos e ofendemos muito Orixá.

Hoje, se vamos para o
mato levar um agrado ao Ori-
xá não vamos levar no algui-
dar (prato de barro), é muito
bonito, fino, servir uma comi-
da ao Orixá no alguidar, não
que a natureza não mereça ser-
vir a oferenda de Orixá no al-
guidar, bem enfeitado, bonito.

Mas depois que os animais
comerem aquela oferenda,
aquela comida, o barro do al-
guidar para se decompor leva-
rá anos e qualquer chuvinha
será um criadouro natural
para o mosquito aedes egypt
(mosquito da dengue), isso é
apenas um exemplo da impor-
tância em se preocupar com isso.

A comida quando se leva
para a natureza, podemos colo-
cá-las e folhas de mamonas, fo-
lhas de bananeira, cabaças, que
são de rápida decomposição e
não irá agredir o meio ambiente.

Pois se formos para a mata,

na beira da praia, na
beira do nosso glorio-
so Rio de Piracicaba,
por exemplo, e levar-
mos garrafas, vidros,
pratos de louça, plás-
ticos,  isso será uma
agressão à natureza e
com isso a nossa ofe-
renda a Orixá perde-
rá todo o efeito, pois

essas coisas que a natureza não
consegue absolver vai degradar
ainda mais o meio ambiente.

Citei nosso Rio Piracicaba,
pois bem, os presentes as águas
que nós, das religiões dos Ori-
xás praticamos, a Oxum nos rios
e cachoeiras, Iemanjá no mar,
os brincos, pulseiras e perfumes
que são oferecidos não tem a ne-
cessidade de irem nas entregas,
no terreiro são louvados, sa-
cralizados e deixemos nos
quartos sagrados onde habitam
os Orixás dentro do terreiro.

Louvar, cantar e adorar Ori-
xá é também é deve ser um dever
de todo adepto das religiões de
matrizes africanas, mas sempre
com essa preocupação, a reli-
gião de Orixá é para humanida-
de, é para deixar as pessoas bem
e a natureza bem, preservada,
as pessoas vão ficar bem.

Outro exemplo a ser dado
é quando encontramos oferen-
das nas encruzilhadas, primei-
ro não vejo necessidade de se
deixar em áreas urbanas, colo-
ca a sua oferenda na folha de
mamona, no pé de uma árvore,
na "moita", a espiritualidade
irá receber o seu agrado com
muito mais responsabilidade.

Em 2022, é  necessário que
todos os amantes das religi-
ões dos Orixás reflitam sobre
isso, a preservação na nature-
za é a preservação dos Orixás.

Axé para quem é  de Axé!
Axé para todo mundo Axé
———
Pai Ronaldo Almei-
da, religioso de Ma-
triz Africana

Após reunião com Conespi
(Conselho de Entidades Sindicais
de Piracicaba) e Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Piracicaba,
a Prefeitura vai ampliar a todos
os usuários do transporte coleti-
vo a tarifa de R$ 4,90. O valor
de R$ 5,60 que passou a vigorar
no dia 04 de janeiro só será pago
caso o usuário não tenha o car-
tão do transporte coletivo, que
pode ser feito de forma gratuita.

No dia 05/01, representan-
tes do Conespi e da Câmara de
Vereadores foram recebidos pelo
secretário de Governo do muni-
cípio, Carlos Beltrame, pela se-

cretária de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semut-
tran), Jane Franco de Oliveira,
e pelo procurador-geral, Fábio
Dionísio. A preocupação dos re-
presentantes foi encaminhada
ao prefeito Luciano Almeida,
que solicitou análise da Semut-
tran, responsável pelo trans-
porte público no município.

Nos próximos dias a Prefei-
tura de Piracicaba vai lançar cam-
panha para incentivar os usuári-
os a fazerem o cartão do trans-
porte público e, com isso, pagar
tarifa com preço menor. Além
disso, a pedido da Administração,

a partir de fevereiro, a empresa
TUPi vai ampliar os locais para
aquisição do cartão para todos os
terminais de ônibus urbanos, que
hoje só é disponibilizado na loja
da TUPi, em prédio anexo ao Ter-
minal Central de Integração.

Após solicitação, a Semuttan
e TUPi já trabalham na campa-
nha e preparam a logística para
ampliar os locais de aquisição do
cartão em todos os terminais. A
primeira via do cartão é gratuita.

O cartão do transporte pú-
blico vai garantir tarifa mais ba-
rata – R$ 4,90 – para cerca de
20% dos usuários que ainda não

possuem o cartão. Idosos, pesso-
as com deficiência (PCDs) e acom-
panhantes têm direito à gratui-
dade no transporte coletivo em
Piracicaba. Estudantes e trabalha-
dores também contam com cartão
estudante e vale-transporte.

SERVIÇO
O cartão do transporte pú-
blico pode ser adquirido na
loja da TUPi, ao lado do Ter-
minal Central de Integra-
ção, na av. Armando de Sal-
les de Oliveira, s/n, de se-
gunda a sexta das 8h às
17h e aos sábados das 8h
às 12h. Basta levar um do-
cumento original com foto.
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Irmãos, Luiz Reynaldo e Branca
Aparecida Telles são homenageados
Em reunião solene na noite desta quinta-feira (27) foram entregues
os títulos de Cidadão Piracicabano e de Piracicabanus Praeclarus

Na manhã desta sexta-fei-
ra (28), o vereador Pedro Ka-
wai (PSDB) visitou a Escola Mu-
nicipal "Antônio Rodrigues Do-
mingues", na Vila Fátima, para
verificar, após denúncia de mães
que o procuraram em seu gabi-
nete, as condições do lactário
onde são preparadas as refeições
para as crianças do berçário.

Recebido pela direção da uni-
dade, Kawai soube que o proble-
ma ocorreu no dia 18 de novem-
bro do ano passado, provavelmen-
te em decorrência de infiltração de
água pelo telhado. Desde então o
local foi interditado para a segu-
rança dos funcionários e alunos.

A diretora Micaele Bariot-
to, que há poucos meses assu-
miu a gestão da unidade esco-
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Mães denunciam queda de
forro em lactário de escola

lar, disse que já recebeu a visita
de técnicos da Secretaria Muni-
cipal de Educação para avaliar
a complexidade da reforma que,
segundo a prefeitura, será rea-
lizada em breve. “A informação
que recebemos oficialmente da
Secretaria de Educação é que
a previsão para o início das
obras é 14 de fevereiro”, disse.

O vereador percorreu as de-
mais dependências da escola
onde constatou problemas na
cozinha e em um dos sanitários
femininos, cujo revestimento está
se soltando. “Vamos aguardar o
retorno da equipe de manutenção
da Secretaria de Educação e, caso
seja necessário, protocolaremos
junto ao secretário, um pedido
para agilizar os serviços”, disse.

Kawai foi procurado por mães preocupadas com a segurança dos bebês

Assessoria Parlamentar

Davi Negri

Na primeira reunião solene
na Câmara Municipal de Piraci-
caba em 2022, os irmãos Luiz
Reynaldo Telles e Branca Apa-
recida Telles Cervelini foram
homenageados, na noite desta
quinta-feira (27), com os títu-
los, respectivamente, de Cidadão
Piracicabano, proposto pelo ve-
reador Ary Pedroso Jr. (Solida-
riedade), e Piracabanus Prae-
clarus, iniciativa da ex-vereado-
ra Nancy Thame (PV), mas com
a entrega solicitada pela vereado-
ra Silvia Morales (PV), do man-
dato coletivo “A Cidade É Sua”.

“Gostaria de parabenizar os
proponentes desta solenidade,
que fazem homenagens de forma
muito merecida”, disse o presi-
dente da Câmara, Gilmar Rotta
(Cidadania). Em um discurso
emocionado, ele relembrou o pe-
ríodo em que sua família era vizi-
nha de Luiz Reynaldo, “tomei
bastante puxão de orelha dele e
da sua esposa, a Dona Marlene”,
disse, destacando que guarda as
lembranças “com muito carinho”.

“O Sêo Telles é muito mere-
cedor desta homenagem, por todo
o trabalho e história, como pai de
família e de dedicação com a ci-
dade de Piracicaba”, acrescentou,
ao lembrar das “inúmeras vezes”
que Luiz Reynaldo esteve na Câ-
mara em busca de melhorias.

O vereador Ary Pedroso Jr.
(Solidariedade), autor do proje-
to de decreto legislativo 6/2020,
lembrou que receber um Título
de Cidadão Piracicabano é a
“mais alta homenagem que a ci-
dade pode dar a alguém que não
é nascido em Piracicaba” e lem-
brou da emoção expressada por
Luiz Reynaldo quando soube que
receberia o título da Câmara.

“Eu tenho certeza do seu
amor por Piracicaba”, disse Ary.

“Nascido em Presidente Bernardes
e tem um legado de mais de 30
anos que o senhor se dedicou a
ensinar a todos nós que temos
uma profissão. E eu sempre digo:
para ensinar, é preciso ter dom, é
preciso saber a arte de ensinar
para que as pessoas sejam boas e
cidadãos exemplares”, destacou.

Representando o prefeito Lu-
ciano Almeida (Democratas), a
ex-vereadora Nancy Thame, se-
cretária municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento (Sema), agra-
deceu a oportunidade em partici-
par da homenagem a Branca Apa-
recida, proposta em 2020 no pro-
jeto de decreto legislativo 42, mas
que, por conta da pandemia, não
foi possível realizar a entregar.

“Quando a gente fala deste
título de Piracicabanus Praecla-
rus, é uma homenagem de alto
nível para aqueles que nasceram
na cidade e isso tem um significa-
do grande para quem vive no mes-
mo tempo e lugar”, destacou Nan-
cy. Além da atuação como escrivã,
ela lembrou da atuação de Branca
Aparecida como presidente da
Afrop (Associação das Famílias dos
Rotarianos de Piracicaba), o que
ocorreu em duas oportunidades.

“Branca, você é uma pessoa
que ilumina caminhos, contagia
as pessoas e traz uma palavra aco-
lhedora, que bom você ter nasci-
do aqui e que bom a gente ter a
oportunidade de conviver com
você”, acrescentou a secretária.

A vereadora Silvia Morales
recordou que participou da ela-
boração da homenagem, em
2020, ainda quando era asses-
sora da então vereadora Nancy
Thame. “Nós tentamos realizar
a solenidade em 2021, mas a
Branca sempre dizia que não era
hora e, agora, está aqui receben-
do a homenagem junto do seu

Assessoria parlamentar

O vereador Paulo Henrique
Paranhos Ribeiro (Republi-
canos) visitou, sexta-feira
(28), a Delegacia da Mulher
de Capivari, onde foi rece-
bido pela delegada Maria
Luísa Dalla Bernardina Ri-
golin, e tratou da campanha
de combate à pedof i l ia e
ainda entregou material de
divulgação para a corpora-
ção. Maria Luísa explicou as
formalidades da sua função
nas investigações e prisões
de criminosos que cometem

CAMPANHA
crimes de violência contra a
mulher e crimes hediondos,
com pedof i l ia e violência
sexual  contra cr ianças e
adolescentes. Os índices
de inúmeros casos de pri-
sões nos ú l t imos meses
são atribuídos à eficiência
da equipe comandada pela
delegada Maria Luísa, que
conta com escrivães e in-
vestigadores, além das psi-
cólogas e assistente social
envolvidas nas investiga-
ções contra os criminosos.

irmão, o que ficou muito boni-
ta”, disse, ao enaltecer as quali-
dades de quem é “muito alegre,
simpática e entusiasmada”.

HOMENAGEADOS - Luiz
Reynaldo agradeceu aos “fina-
dos pai e mãe, que nos orienta-
ram” e “aos nossos sogro e so-
gra, que confiaram em mim, en-
tregando-me a sua filha, Marle-
ne, como minha esposa”, assim
como destacou a homenagem
entregue à sua irmã, Branca Apa-
recida. “Piracicaba, me perdoe se
um dia eu te desapontei”, disse.

Telles mudou-se para Pira-
cicaba em 1937, onde fez o cur-
so primário na Escola Estadual
Moraes Barros e o ginasial nos
colégios Piracicabano e Salesia-
no Dom Bosco. Atuou como es-
crevente no Cartório de Regis-
tro do 2º Subdistrito de Piraci-
caba, onde chegou ao cargo de
Oficial Maior. Foi professor pri-
mário do Estado de São Paulo
por 30 anos até se aposentar em
1988. É casado há 58 anos com
Marlene Rodrigues Gomes Tel-
les com quem teve dois filhos,

Mário Luis Telles, médico ortope-
dista, e Vânia Telles, arquiteta.

“Sejam bem-vindos a essa fes-
ta linda”, disse Branca Aparecida,
“a presença de vocês nos enche de
júbilo e esperança de um mundo
melhor, sempre”. Ela destacou que
a sua história de vida é movida pelo
pensamento de Madre Teresa de
Calcutá, que dizia “doe, doe, doe até
doer”, “foi isso o que me levou a esse
destino e foi o sentido do meu tra-
balho, dando utilidade à vida e não
viver vegetativamente”, destacou.

Branca Apparecida Telles Cer-
vellini nasceu 1937. Ela iniciou a
carreira de cartorária em 1977,
como escrivã interina no Cartório
de Registro Civil de Piracicaba –
2º Subdistrito, tendo sido nomea-
da titular no mesmo cartório em
13 de novembro de 1982. Atuou
no cartório até 1992. Formou-se
em Direito pela Unimep em dezem-
bro de 1980 e prestou serviços na
Assistência Judiciária Gratuita por
dois anos, após aposentar-se do
cartório, em 1992. Além das ativi-
dades acadêmicas e profissionais,
realizou serviços voluntários.

Em reunião solene na noite desta quinta-feira (27) foram entregues
os títulos de Cidadão Piracicabano e de Piracicabanus Praeclarus
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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

GUARDA MUNICIPAL JOSE MO-
REIRA faleceu anteontem, na
cidade de Rio das Pedras/SP,
contava 62 anos, filho dos fina-
dos Sr. Alvino Moreira e da Sra.
Otalia Moreira; deixa as filhas:
Franciele e Grasiele. Deixa
duas netas, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 11h00 do Velório Mu-
nicipal de Rio das Pedras/SP
para o Cemitério Municipal da
cidade de Rio das Pedras/SP
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. VITORIA MARIA ALVES
VIEIRA faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 85 anos, filha dos
finados Sr. Justino Alves Cam-
pos e da Sra. Maria dos Reis,
era viúva do Sr. Manoel Ameri-
cano Vieira. Deixa filhos, gen-
ros, noras, netos, bisnetos, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 13h30
da sala 04 do Velório Cristo
Redentor da cidade de Mogi das
Cruzes/SP para o Cemitério da
Saudade de Mogi das Cruzes/
SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. DAVINA DE JESUS LEITE
faleceu anteontem, na cidade
de Charqueada/SP, contava 79
anos, filha dos finados Sr. João
Moanoel da Silva e da Sra. Ma-
ria Benta da Silva, era casada
com o Sr. Airte Leite; deixa os
filhos: Vilson Leite, casado com
a Sra. Maria Aparecida Leite;
Nilza Leite de Faria, casada
com o Sr. Francisco Alves de
Faria; Valmir Leite; Valter Leite,
casado com a Sra. Eliana Car-
la Pereira Leite; Valdeci Leite,
casado com a Sra. Ester Vicen-
tin Leite; Eliete Leite; Valdir Lei-
te, casado com a Sra. Adriana
Pereira Leite; Edson Leite, ca-
sado com a Sra. Sheila  Leite;
Valdemir Leite, casado com a

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

EMAGRECIMENTO
SAUDÁVEL e com equi-
líbrio na sua rotina. Faça
uma avaliação de bioim-
pedancia GRATUITA e
receba uma mentoria
para alinhar sua neces-
sidade e objetivo. Avali-
ação gratuita pelo whats
App 19.996229016.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 02/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E CONEXÕES.
Data da Sessão Pública: 11 de fevereiro de 2022. Horário de Início da Sessão Pública:
09:00 horas. Local: sede administrativa do SAAESP, sita à Rua Malaquias Guerra, nº 37,
Centro, São Pedro, Estado de São Paulo. O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE SÃO PEDRO, torna público para conhecimento dos interessados, que no local, data e
horário indicados, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, objetivando o REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E CONEXÕES. O edital comple-
to poderá ser retirado no endereço supracitado ou através do site do SAAESP
(www.saaesp.sp.gov.br), acessando a opção “Licitações” na página principal. Não serão en-
viados editais pelo correio ou por e-mail. São Pedro, 28 de janeiro de 2022.

DANILO DE ALBUQUERQUE - Diretor Presidente do SAAESP

Sra. Patricia Roncato Leite; Lu-
cimara Leite, casada com o Sr.
Marcos Rogerio Fernandes;
Gilmar Leite, casado com a Sra.
Ana de Morais Leite; Lindama-
ra Leite, casada com o Sr. Ra-
fael Sidney; Osias da Silva Lei-
te e Anderson Leite, casado
com a Sra. Ana Paula. Deixa ir-
mãos, sobrinhos, netos, bis-
netos, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 09h00 no
Cemitério Municipal de Charque-
ada/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ADNIR DE MOURA faleceu
nesta cidade, contava 77 anos,
filho dos finados Sr. Lazaro de
Moura e da Sra. Candida Gou-
veia de Moura, era viúvo da Sra.
Ignes Bueno de Moura. Deixa
irmãos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 14h00 no
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MOACYR MATHIAS DE LIMA
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 73 anos, filho dos
finados Sr. Jose Mathias de
Lima e da Sra. Francisca da Sil-
va Franco, era casado com a
Sra. Ana Pereira do Carmo. Dei-
xa demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
15h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LAUDELINO POLIZEL fale-
ceu ontem, nesta cidade, con-
tava 86 anos, filho dos finados
Sr. José Estefano Polizel e da
Sra. Regina Ometto, era casa-
do com a Sra. Thereza Josephi-
na Perin Polizel; deixa os filhos:
Eder Laudelino Polizel, casado
com a Sra. Sueli Aparecida Ma-

zzero Polizel; Evair Tadeu Poli-
zel, casado com a Sra. Sandra
Regina Toledo Polizel; Sandra
M. Polizel Moraes, casada com
o Sr. Valdemir Roberto M. San-
tos, ambos falecidos; Nanci Ma-
rilene Polizel do Amaral, casa-
da com o Sr. Marcos Leonardo
do Amaral e Edison Reginaldo
Polizel, casado com a Sra. Va-
leria Hilbert Mendes. Deixa ne-
tos, bisnetos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 15h00 no
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MARCELO FERNANDES
PRUDENCIANO faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 43
anos, filho do Sr. Sebastião Pru-
denciano, já falecido, e da Sra.
Ester Fernandes Prudenciano,
deixa os filhos:  Bruna Sanches
Prudenciano e Pedro Marcelo
Sanches Prudenciano. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem às 16h00 no Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. FRANCISCO ANTONIO BU-
ENO faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 63 anos, filha dos
finados Sr. Joventino Bueno e
da Sra. Alice Francisca Bueno,
era casado com a Sra. Marga-
rete Corteiro Bueno; Deixa os
filhos: Alessandro José Bue-
no; Cristiane Aparecida Bueno,
casada com o Sr. Mario Matos;
Silmara Cristina Bueno e We-
velin Cristino Corteiro. Deixa
netos, demais famil iares e
amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada ontem,
às 16h30 no Crematório Uni-
das de Piracicaba – SP.  ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IZABEL DA SILVA faleceu
ontem, na cidade de Rio das

Pedras – SP, contava 72 anos,
filha dos finados Sr. Antenor
Pedro da Silva e da Sra. Zul-
mira da Silva, deixa os filhos:
Rosangela Correa Pinto; Fer-
nando Correa e Alexandre
Correa. Deixa netos, bisne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o fére-
tro às 16h00 do Velório Muni-
cipal de Rio das Pedras – SP,
para o Cemitério Parque da
Paz de Rio das Pedras – SP,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JORGE LUIZ FRAUCHES
MACHADO faleceu ontem, nes-
ta cidade, contava 55 anos, fi-
lho dos finados Sr. Jose Macha-
do Lopes Filho e da Sra. Ida
Maria Frauches Machado; dei-
xa os filhos: Jorge Luiz Frau-
ches e Lucas Sanfins Frau-
ches. Deixa demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada ontem,
às 17h00 no Crematório Uni-
das de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ESPERDITO SATURNINO
DOS SANTOS faleceu ontem,
nesta cidade, contava 80 anos,
filho dos finados Sr. Saturnino
Henrique dos Santos e da Sra.
Filomena Maria dos Santos,
era viúvo da Sra. Maria Jose
Rocha dos Santos, deixa os fi-
lhos: Deuza Aparecida dos
Santos Camargo, casada com
o Sr. Osvaldo de Oliveira Ca-
margo e Jose Aparecido dos
Santos, casado com a Sra.
Sandra Campacci dos Cam-
pacci. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 11h00 do
Velório do Cemitério Parque
das Aleias de Campinas – SP
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA DE LOURDES PAL-
MA DA SILVA faleceu anteon-
tem na cidade de Piracicaba,
aos 89 anos de idade e era vi-
úva do Sr. Lazaro da Silva. Era
filha do Sr. Jose de Souza Pal-
ma e da Sra. Maria de Lour-
des, ambos falecidos. Deixou
os filhos: Celia Aparecida da
Silva Orlandin, Sonia Maria
Bonfliglio, Cleusa Regina da
Silva,falecida, Cleise Auxilia-
dora da Silva Galvani, Antonio
Bernardo da Silva, Edna Maria
da Silva Gonçalves, Ana da Sil-
va Lucia Oliveira e Paulo Jose
da Silva,  falecido. Deixa ainda
netos, bisnetos e demais pa-
rentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 10:30 hs, sa-
indo a urna mortuária do Veló-
rio “C” do Cemiterio Parque da
Ressurreição, para a referida
necrópole, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JULIO TEMPAS FERNAN-
DES faleceu anteontem na ci-
dade de Rio das Pedras, aos
87 anos de idade e era viúvo
da Sra. Benedita Inez Pinto
Tempas Fernandes. Era filho

do Sr. Francisco Tempas Fer-
nandes e da Sra. Leonor Fer-
nandes, ambos falecidos. Dei-
xa os filhos: Oscar, Osmar, Ma-
ria Francisca e Valter. Deixa
ainda netos, bisnetos, tatara-
netos e demais parentes. O
seu sepultamento deu-se on-
tem as 10:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal
de Rio das Pedras, seguindo
para o Cemiterio Municipal,
onde foi inumado em jazigo da
família. – Bom Jesus. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JARLINDO MONTANHE-
RE faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 64 anos
de idade e era casado com
a Sra. Marli Puerta Monta-
nhere.  Era filho do Sr. Se-
bas t ião  Mon tanhere  e  da
Sra. Francisca Bueno Monta-
nhere ,  ambos  fa lec idos .
Deixou os  f i lhos :  Pat r ic ia
Cristina M. de Morais casa-
da com Adilson B. de Mora-
es, Fabio José Montanhere e
Rodrigo Montanhere. O seu
sepultamento deu-se ontem
as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sau-

dade – Sala 07  para o Cemite-
rio da Saudade, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA INES MANZANO
ZAGATTO faleceu anteontem
na cidade de Ubatuba, aos
70 anos de idade e era casa-
da com o Sr. Hamilton Zagat-
to. Era fi lha do Sr. Antonio
Manzano e da Sra. Enedina
do Amaral, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Christian Za-
gatto e Adrienne Zagatto. O
seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para o Crema-
tor io Unidas – Bom Jesus
nesta localidade onde ocor-
reu ontem as 14:00 hs a ceri-
monia de cremação. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR.JOSE DE OLIVEIRA FILHO
faleceu ontem na cidade de
São Pedro aos 68 anos de ida-
de e era casado com a Sra.
Marilda Teresa Ribeiro de Oli-
veira .Era filho dos finados Sr.
José de Oliveira e da Sra. Ter-
cilia Gomes de Oliveira .Deixa
os filhos:José Agmar de Olivei-
ra casado com Fernanda Pilon
de Oliveira ,Daniela de Oliveira
,Agnaldo de Oliveira casado
com Erica Paiva de Oliveira e
Mariana de Oliveira casada
com Daniel Marcos da Silva.
Deixa netos e demais paren-
tes. O seu sepultamento deu
se ontem ás 10:30 hs no Ce-
mitério Municipal daquela
localidade onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

ASSINE
E

ANUNCIE:
2105-8555
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Funcionamento da UTI é
prorrogado por 30 dias
Prefeito Dr. Alcides informou à população que o município se comprometeu a cobrir
os custos para que a UTI possa permanecer na cidade, mesmo após a pandemia

Laranjal Paulista e outras
cidades brasileiras consegui-
ram, através da união de esfor-
ços, a prorrogação do funcio-
namento da UTI-COVID duran-
te este novo pico da pandemia,
junto ao Ministério da Saúde.

Nesta quinta-feira (27), o
prefeito Dr. Alcides de Moura
Campos Junior também infor-
mou à população que o municí-
pio se comprometeu a cobrir os
custos para que a Unidade de
Terapia Intensiva possa perma-
necer na cidade, mesmo após a
pandemia. “Vencemos a primei-
ra batalha. Nossa luta valeu a
pena. Mesmo que ainda provi-
soriamente e por tempo limita-

do, o Ministério da Saúde pror-
rogou o funcionamento das
UTIs COVID em todo país, por
mais 30 dias. E já sinalizou que,
caso a pandemia continue forte,
novas prorrogações poderão
acontecer. A nossa Unidade de
Terapia Intensiva que funciona
junto à Santa Casa estará de por-
tas abertas nesse momento de
novo pico de contágios”, explicou.

O prefeito lembrou, porém,
que ainda não é tempo de come-
morar, mas sim de trabalhar duro
com foco na resolução completa
deste problema. “Não podemos
perder um segundo sequer. Estive
esta semana mesmo em São Pau-
lo, no Palácio dos Bandeirantes,

em audiência com o secretário de
Desenvolvimento Regional, Mar-
co Vinholi, em busca do recreden-
ciamento dos leitos de UTI geral.
Nossa secretária de Saúde, Mar-
lene Gazonato, visitou a Secreta-
ria de Estado da Saúde e o CO-
SEMS para cuidar dos detalhes
dessa demanda”, agumentou.

Dr. Alcides explicou que vem
desenvolvendo um trabalho em
duas esferas, política e técnica, e
que já manifestou aos gestores
da Santa Casa a decisão da Pre-
feitura de Laranjal Paulista de
cobrir os gastos, para que a UTI
geral continue na cidade, mes-
mo após a pandemia, para que
possa seguir salvando vidas.

“Nos últimos dias, nos debruça-
mos sob o nosso orçamento e
leis, e conseguimos uma alterna-
tiva administrativa para equaci-
onar as despesas. E estamos pre-
parando um novo documento
técnico, com as informações so-
licitadas pela Santa Casa para
que possamos criar um entendi-
mento entre o nosso hospital,
Prefeitura, Secretaria de Estado
e Ministério da Saúde. Laranjal
Paulista sabe que não há nada
mais valioso do que a saúde. E
que salvar uma vida não tem pre-
ço. Por isso seguimos trabalhan-
do sem descanso para tornar essa
conquista permanente, como é o
sonho de todos nós”, finalizou.

A hora e a vez da garotada
sem comorbidades. Laranjal
Paulista já iniciou a vacinação
contra o coronavírus para a ga-
rotada entre 5 e 11 anos. E nes-
te sábado (29), haverá plantão,
só para as crianças, para imu-
nização, das 9h às 14h, no Cen-
tro Administrativo Municipal.

É necessária a presença
dos pais ou responsáveis legais
e a apresentação do RG, CPF e
Cartão SUS da criança, além
do RG do acompanhante.

A imunização acontece no
Centro Administrativo Munici-
pal (Praça do Poço Artesiano),
de segunda a sexta-feira, das 7h
às 12h. A Secretaria de Saúde
recomenda o pré-cadastro no
site www.vacinaja.sp.gov.br
para agilizar o atendimento.

As pessoas com mais de 12
anos também podem ser vacina-
das no mesmo local, de segunda a
sexta, porém das 13h às 19h.

CCCCCOVIDOVIDOVIDOVIDOVID-19-19-19-19-19

Município inicia a
vacinação em crianças
sem comorbidade

VACINÔMETRO - Laran-
jal Paulista tem mais de 57 mil
doses já aplicadas da vacina con-
tra o coronavírus. A informação
faz parte da mais recente edição do
vacinômetro. O município chegou
a 57.214 doses aplicadas, sendo
24.266 relativas à primeira dose,
22.617 à segunda, 646 à dose única
e 9.685 à terceira dose. O total de
doses já recebidas é de 60.689.

CASOS - Até quinta-feira,
503 novos casos de coronavírus
foram registrados. Há Santa
Casa que chegou a ter 90% de
ocupação na UTI, fecha a sema-
na com seis internações na Uni-
dade de Terapia Intensiva todos
com diagnósticos confirmados.

A Secretaria Municipal de
Saúde reforça a recomendação
para que a população use más-
cara de proteção respiratória,
siga o protocolo de higiene,
mantenha o distanciamento so-
cial e, principalmente, vacine-se.

Laranjal Paulista terá em bre-
ve uma unidade do PoupaTempo.
A autorização foi dada na quarta-
feira (26), pelo Governo do Estado
de São Paulo. Participaram do ato
o prefeito Dr. Alcides de Moura
Campos Junior, o deputado fe-
deral Arnaldo Jardim, o presi-
dente da Câmara Municipal, Val-
decir Berto Filho, a vereadora
Sueli Aparecida Costa, e o dire-
tor da Prodesp, Murilo Macedo.

Nesta sexta-feira (28), Dr.
Alcides esteve em Arthur Noguei-
ra para assinar o convênio em
evento organizado pelo Governo do
Estado. “Gostaria de agradecer em
especial ao nosso vice-prefeito,
Carlinhos Rugulo, que participou
da primeira reunião para dar iní-
cio as tratativas em 2021, justamen-
te quando eu estava hospitalizado
lutando contra o coronavírus. Nos-
sa gratidão, ao governador João
Dória, ao vice-governador Rodri-
go Garcia e ao secretário de De-
senvolvimento Regional, Marco
Vinholi”, destacou o prefeito.
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Prefeito assina convênio para instalação do PoupaTempo
Divulgação

Serviços públicos importantes estarão mais próximos da população, em breve
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Programa oferece 60 vagas
em Laranjal Paulista

Laranjal Paulista tem 60 va-
gas abertas para o programa
Bolsa Trabalho, mais uma par-
ceria entre a Prefeitura e o Go-
verno do Estado. As inscrições
já estão abertas e as vagas priori-
tárias são para as funções de lim-
peza, jardinagem, serviços gerais,
serviços de portaria e varrição.

Os interessados devem
acessar o site https://www.
bolsadopovo.sp.gov.br ou com-
parecer à Secretaria Municipal
de Indústria e Comércio, que
fica na Rua Delfino de Melo,
63, até o dia 7 de fevereiro.

O programa é direcionado
às pessoas desempregadas em si-
tuação de vulnerabilidade, com
prioridade às mulheres. Para
participar também é preciso
morar em Laranjal Paulista, ter
mais de 18 anos e renda famili-
ar de até R$550 por pessoa.

Os selecionados realizarão ati-
vidades de trabalho cinco dias por
semana, com carga horária de 4h/
dia e bolsa auxílio de R$540 por
mês, além de curso de qualifica-
ção profissional pela Univesp.

Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (15) 3383-9120.

QQQQQUALIFICAUALIFICAUALIFICAUALIFICAUALIFICA

Programa oferece cursos
gratuitos a empreendedores

Um dos objetivos do Progra-
ma Qualifica: Formação, Empre-
go e Futuro é oferecer ferramen-
tas e capacitação para que os em-
preendedores de Laranjal Paulis-
ta possam obter melhores resulta-
dos, mais produtividade, maiores
lucros e consequentemente consi-
gam crescer, se expandir e prospe-
rar. E já tem curso novo chegan-
do por aí, voltado aos empresári-
os e gestores do setor de gastro-
nomia, com foco na produção e ven-
da de alimentos sem desperdícios.

As inscrições já estão aber-

tas pelo link: http://bit.ly/
CURSOTECNICOONLINE.

Aproveite essa oportuni-
dade. É de graça.

E-COMMERCE - As ven-
das pela internet, através dos e-
commerces, cresceram 41,65%
na região sudeste do país no ano
passado. E você, vendeu quan-
to? Chegou a hora de atualizar
seus conhecimentos. Um curso
gratuito que irá acelerar seu fa-
turamento e seus lucros. Inscre-
va-se já pelo link http://bit.ly/
CURSOTECNICOONLINE.
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Parque aquático investe R$ 400 milhões
Na contramão da economia, projetos e investimentos visam retomada do turismo e geram empregos e renda na região

Obras, investimentos, melho-
rias. Certamente são ações que
muitas empresas deixaram de fa-
zer com a pandemia de Covid-19.
Mas, na contramão do momento
atual da economia, o parque aqu-
ático Thermas Water Park, locali-

zado em São Pedro (SP), está in-
vestindo quase R$ 500 milhões. A
maior parte está no Resort.

O investimento chegou a mais
de R$ 400 milhões no empreendi-
mento imobiliário turístico, uma
parceria do Grupo J. Andrade com

a WAM Brasil e a ABL Prime, e que
contam ainda com uma das mais
conceituadas empresas de constru-
ção do país, a MPD Construtora.

Numa área de mais de 40 mil
metros quadrados, entre resort e
extensão de estacionamento, serão

Numa área de mais de 40 mil m2, entre resort e extensão de estacionamento, serão construídos quatro prédios de cinco andares, com 465 apartamentos mobiliados de 42,63 metros quadrados cada

construídos quatro prédios de cin-
co andares, com 465 apartamen-
tos mobiliados de 42,63 metros
quadrados cada, com quarto, co-
zinha, sala e banheiro. Além dis-
so, numa área de lazer exclusiva,
haverá lobby, restaurante, par-
ques aquáticos para adultos e cri-
anças, ofurôs, espaço kids, play-
ground, academia, sauna, SPA, bar,
lojas, cinemas, salão de jogos, mi-
rante e piscina coberta e aquecida.

Além dos investimentos na
parte de hotelaria, a proposta de
expansão contempla mais infraes-
trutura, segurança e diversão, in-
cluindo nova fachada, nova por-
taria de acesso, estacionamentos
com cancelas automatizadas e
uma praça gastronômica com es-
paço para shows e eventos na área
externa do parque aquático.

“Acreditamos na retomada do
turismo em nossa região. O enfren-
tamento da pandemia nos deu
mais forças para buscarmos a
melhoria do parque, andando na
contramão da economia mundial.
Tudo para darmos aos nossos vi-
sitantes segurança, qualidade, in-

fraestrutura, e claro, encanto e
magia”, dizem Silvia e João An-
drade, fundadores do parque.

Já dentro do parque aquáti-
co, novidades estão previstas para
o segundo semestre no complexo
do parque infantil, como o Caste-
lo, em seu projeto na fase final com
o desenvolvimento da área de ali-
mentação voltada para uma expe-
riência diferenciada ao público.

Com tantas melhorias através
da expansão do parque e com a
inauguração do resort, o desen-
volvimento regional terá grande
impacto econômico, turístico e de
emprego e renda, gerando nos
próximos anos, aproximadamen-
te 200 empregos diretos e mais 900
empregos de forma indireta.

GESTÃO DE PESSOAS -
Com a visão de crescimento e bus-
cando um futuro com inovação,
modernidade, segurança e impac-
to econômico e turístico para a re-
gião, o Thermas Water Park tam-
bém vem investindo em novo mo-
delo de gerenciamento e gestão
contratando profissionais de mer-
cado para diversas áreas. Como a

chegada de Suerlan Santos, atual
diretor de Marketing e Vendas,
com histórico de passagem por
grandes parques aquáticos e temá-
ticos no Brasil, como Hopi Hari,
PlayCenter, Magic City e Grupo
Aviva. Com a reestruturação, tam-
bém ocorreu a chegada de outros
profissionais como Valeska Barbei-
rotti (gerente de Projetos), Marce-
lo Camargo (gerente de Comuni-
cação e Marketing), Rodrigo Mo-
lena (gerente de Vendas B2C),
Marcos Franquilino (gerente de
Vendas Grupos e Excursões),
além de diversos profissionais es-
pecializados em diversas áreas.
Ainda no radar de contratação,
o parque promete a chegada de
novos profissionais para essa
nova fase do empreendimento.

SERVIÇO
O Thermas Water Park São
Pedro fica no Km 189 da rodo-
via Geraldo de Barros (SP
304) – Km 189 – Fazenda Li-
moeiro. Mais informações
pelo (19) 3181-2111, 3481-
0900 ou www.thermas.com.br.

Fotos: Divulgação
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Domingo, 30, e segunda-feira, 31 de janeiro de 2022

José Renato Nalini

Um b e r t o  E c o
(1932-2016), o
festejado autor

de “O nome da Rosa” e
“O pêndulo de Fou-
cault”, além de tantas
outras obras, tem li-
vro póstumo publica-
do pela Editora Re-
cord, com esse título
“Construir o inimigo”.

S ã o  q u i n z e  d e l i c i o s a s
crônicas ,  todas  inte l igentes
e  sarcást icas ,  bem ao est i lo
do i ta l iano i rreverente .

Impressionante a atualidade
dos temas. O texto que batizou o
livro surgiu de um fato real. Um
taxista paquistanês em Nova Ior-
que, ao saber que Eco era italiano,
perguntou a ele quem eram os ini-
migos da Itália. Eco respondeu que
a Itália não tinha inimigos. O pa-
quistanês não só ficou insatisfei-
to, mas demonstrou sua irrita-
ção. Um país que não tem inimi-
gos não pode ser levado a sério.

As reflexões de Umberto
Eco em relação ao tema refle-
tem a tendência brasileira de
procurar causadores de dificul-
dades para o desenvolvimento na-
cional, como fórmula de escape à
responsabilidade ou de assunção
de flagrante incompetência.

Quando se cria um “inimigo
imaginário”, absolve-se o governo
que não sabe solucionar questões
recorrentes, mas que se agrava-
ram nos últimos anos, uma evi-

TTTTTudo o queudo o queudo o queudo o queudo o que
acontece tem oacontece tem oacontece tem oacontece tem oacontece tem o
DNA perverso dosDNA perverso dosDNA perverso dosDNA perverso dosDNA perverso dos
inimigos da Pátriainimigos da Pátriainimigos da Pátriainimigos da Pátriainimigos da Pátria

dência do acelerado
retrocesso em que a Re-
pública mergulhou.

Teorias conspirató-
rias, invocação aos bri-
os patrióticos, acusan-
do outros países de in-
teresses escusos, apelo
ao surrado conceito de
soberania, tudo isso
vale para disfarçar a re-
alidade: não existe
foco, não existe progra-

ma, não existe projeto, a não ser
a volúpia mesquinha pela perma-
nência nas estruturas de poder.

Um inimigo assim imaginado
passa a atrair a ira dos indignados
com o quadro nacional: milhões de
famélicos que reviram lixo ou pro-
curam assistência médica apenas
para dizer que o seu mal é fome.
Desemprego galopante, ausência de
política eficiente para garantir mo-
radia – embora direito fundamen-
tal – para a legião dos sem teto.

Sem falar numa educação ca-
penga, presa a conceitos necrosa-
dos como o de transmitir infor-
mação e fazer com que o educan-
do memorize dados, como a igno-
rar que mediante um “clique”,
tudo será obtido instantaneamen-
te nas redes sociais. De forma atu-
alizada, colorida e musicada, mais
apetecível e sedutora do que as
aulas insossas e as apostilas.

A pandemia escancarou o
despreparo do governo para o
enfrentamento de algo que a ci-
ência já anunciava. Então é pre-
ciso encontrar culpados pela pes-

Construir o inimigo

lidade jurídica pela
prática de ilícitos, o
que contribui, subs-
tancialmente, para a
ocorrência de graves
abusos, manipulação
da opinião pública e a
proliferação da fami-
geradas fake news (no-
tícias falsas) nas redes
sociais. Ressaltam que

isso gera um desequilíbrio nas
campanhas eleitorais, retirando
a lisura das eleições, prejudican-
do, portanto, o normal funciona-
mento do regime democrático.

José Jairo Gomes, examinan-
do a questão em sua obra “Direito
Eleitoral”, editora Saraiva, 2020,
salienta que por “variadas razões
deve haver regulamentação esta-
tal (e não apenas das próprias
empresas que controlam platafor-
mas) do uso da Internet e redes
sociais nas eleições. Há a necessi-
dade de se garantir a integridade,
a normalidade e a legitimidade do
pleito eleitoral, sendo mister evi-
tar a manipulação do debate pú-
blico, a disseminação de discursos
de violência, preconceito, discrimi-
nação e ódio, a difusão de notícias
falsas (fake news), de páginas e
perfis espúrios. Isso para que as
eleições sejam realmente demo-
cráticas, legítimas e sinceras.”

Nas eleições de 2018, as redes
sociais foram palco de dissemina-
ção de notícias mentirosas, impul-
sionados em grande escala por
organizações bem estruturadas e
orientadas para esse fim específi-
co, por pessoas que objetivavam o
êxito no certame a qualquer custo.

O impulsionamento de con-
teúdo é um serviço pago ofereci-
do pelas plataformas como face-
book, instagram e whattsapp,
bem como por sites de buscas
como o google, com o objetivo de
aumentar o alcance e visibilida-
de da mensagem, aumentando,
assim, o impacto do conteúdo.

Nos termos do artigo 57-C da
Lei das Eleições (Lei 9504) a licitu-
de do impulsionamento requer: “É
vedada a veiculação de qualquer
tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsio-
namento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusiva-
mente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes”.
Além disso, nos termos do pará-
grafo terceiro do mesmo artigo,
destaca que o impulsionamento
“deverá ser contratado direta-
mente com provedor da aplica-
ção de internet com sede e foro
no País, ou de sua filial, sucur-
sal, escritório, estabelecimento
ou representante legalmente es-
tabelecido no País e apenas com o
fim de promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações”.

Essas restrições têm por ob-
jetivo prevenir os abusos de po-
der econômico e dos meios de co-
municação social no processo
eleitoral, preservando-se o prin-
cípio democrático e a igualdade
entre os candidatos. Sem essas
limitações legais, em especial a
necessidade de a contratação ser
realizada exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos
e seus representantes, as redes
sociais seriam palco de impulsio-
namento por apoiadores ocultos
(robôs), o que impediria o contro-
le dos gastos de campanha, bem
como a imposição de responsabi-
lidade pelos ilícitos praticados.

A propaganda, sem dúvidas
é essencial para a comunicação
entre candidatos e eleitores. mas
seus limites precisam ser defini-
dos para não ocorrerem fraudes,
disparos em massa e outras ferra-
mentas que possam distorcer a
realidade para aqueles que pre-
cisam ir às urnas. E o desafio
para a Justiça Eleitoral é moni-
torar, regulamentar e fiscalizar
essas ações para, assim, garan-
tir a legitimidade dos resultados.

———
Marcelo Aith, advoga-
do, Latin Legum Magis-
ter (LL.M) em Direito
Penal Econômico pelo
Instituto Brasileiro de
Ensino e Pesquisa – IDP

Marcelo Aith

Apropaganda elei-
toral gratuita é
 uma das princi-

pais armas que os can-
didatos terão neste ano
eleitoral. O Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE)
definiu o tempo de pro-
paganda gratuita que
cada partido terá à disposição no
primeiro semestre deste ano. Re-
cente portaria da Corte estabele-
ceu a divisão dos 305 minutos de
exibição dos programas partidári-
os em rádios e TVs do País entre
as 23 legendas que se enquadram
dentro das regras que dão direito
ao tempo de publicidade. As siglas
como os maiores tempos são DEM,
MDB, PDT, PL, PP, PSB, PSD,
PSDB, PSL, PT e Republicanos,
cada uma com direito a 20 mi-
nutos em até 40 inserções até o
meio do ano. A portaria exige a
veiculação dos programas em até
610 inserções até o meio do ano.

Como sabemos o objetivo
central de toda campanha é a
captação, conquista ou atração
dos votos. Porém, como salien-
ta José Jairo Gomes, as buscas
pelos votos deve ser “pautar pela
licitude, cumprindo ao candida-
to e seus apoiadores se curvar
às diretrizes ético-jurídicas”. A
propaganda é instrumento fun-
damental em qualquer campa-
nha eleitoral, sem ela é quase im-
possível atingir os eleitores e
obter êxito no certame, na me-
dida em que através dela os can-
didatos tornam público seus pro-
jetos, suas ideias e propostas.

Vale destacar que a portaria
não define diretrizes para a pro-
paganda eleitoral gratuita, quan-
do ocorrem as inserções dos can-
didatos na programação das rá-
dios e TVs. O documento aprova-
do pelo TSE estabelece as regras
para que partidos possam veicu-
lar nos meios de comunicação
seus respectivos programas polí-
ticos e ideias, antes da reta final
da corrida eleitoral. O TSE pre-
tende, assim, garantir às legen-
das que divulguem aos eleitores
suas posições “em temas políticos
ou de interesse da sociedade”.
Outro aspecto da portaria é per-
mitir aos partidos que promo-
vam veículos de mídia do país
campanhas de incentivo à fili-
ação, assim como a promoção
da participação de grupos polí-
ticos minoritários, como ne-
gros, indígenas, mulheres e jo-
vens, no processo eleitoral e nas
decisões políticas do País.

As legislações eleitorais tra-
zem o regramento das propa-
gandas durante o período de
campanha, ou seja, o que pode
ou não pode ser feito durante as
eleições. O Código Eleitoral regu-
la a matéria nos artigos 240 a
256 e a Lei das Eleições traz a
matéria nos artigos 36 a 58.

Nas eleições desse ano, tal
como ocorreu em 2018, a utiliza-
ção dos meios eletrônicos na cam-
panha deverá definir o pleito. As
novas tecnologias alteraram subs-
tancialmente as relações em uma
sociedade conectada globalmen-
te, estabelecendo formas diferen-
tes de interação entre as pessoas.
As equipes de campanha dos can-
didatos percebendo a mudança se
apropriaram desses processos de
comunicação em massa e retiram
as propagandas das ruas e con-
centraram nas redes sociais.

Importante destacar que mui-
tos defendem a liberdade plena
sustentam que no mundo virtual
não há barreiras, é aberto a todos
indistintamente, além disso, afir-
mam que seria impossível subme-
ter a internet a rígido controle,
uma vez que a sua gestão é des-
centralizada, não respeitando li-
mites territoriais, já que muitos
provedores se encontram estabe-
lecidos no exterior. Destacam ain-
da, os defensores da internet li-
vre, que as restrições privam os
eleitores de terem acesso as infor-
mações para a formação de suas
opiniões sobre o melhor candida-
to e prejudica os candidatos, que
ficam limitados à propaganda fei-
ta em suas próprias páginas.

Por outro lado, os que de-
fendem a necessidade de regula-
mentação destacam ser a inter-
net um espaço público, controla-
do por poucas sociedades empre-
sárias e a ausência de regramen-
tos deixa sem solução o proble-
ma de atribuição de responsabi-
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Matéria Primeira!?
últimos dez anos, estão
sendo notórios e não
estamos prestando a
necessária atenção.
Chegamos até pensar
que estamos retroce-
dendo evolutivamente e
não nos interessamos
pelo amanhã, pelo futu-
ro, por tudo de bom que
é o viver. O consumis-
mo tomou conta da
nossa consciência, do

nosso ego e nada fazemos.
Bem nos alerta Roberto Da-

Matta, antropólogo social e es-
critor: “Com o sumiço do bom-
senso, não há vida a ser vivida.
Há o dever de viver” (Estadão,
caderno C7, 26/01/2022). Infe-
lizmente o homem atende mais
prestemente às atomicidades da
água potável para vende-la e se
esquece das atomicidades da ter-
ra onde semeamos no nosso ali-
mento. Tanto a água como a ter-
ra precisam estar em equilíbrio,
sem o que a vida não se vive.

O princípio da polaridade
conforme nos ensina a tradição
hermética: “Tudo é duplo, tudo
tem polos; tudo tem o seu opos-
to; o igual e o desigual são a
mesma coisa; os opostos são
idênticos em natureza, mas di-
ferentes em grau; os extremos se
tocam; todas as verdades são
meias-verdades; todos os para-
doxos podem ser reconciliados”
(A ciência da Astrologia e as Es-
colas de Mistérios – Ricardo Lin-
demann – 2ª edição revisada –
2007 – Editora Teosófica).

O acontecido nesta semana
que ora finda e na anterior, onde
constatamos os efeitos das intem-
péries do clima que afeta o nosso
planeta Terra, está passando dos
limites suportáveis e: a nossa inér-
cia é um descaso que precisa ser
potencializado urgentemente, sob
pena de acontecimentos irreversí-
veis para a vida neste planeta. A
vida é una no universo e física em

Aldo Nunes

Sabemos que o tem-
po tem seus capri-
chos e, apesar do

estudo e observações
dos fenômenos que
nele acontecem, pode-
mos aventurarmos
em algumas predições
limitadas. Contudo, a
maior parte das mu-
danças nos escapam.
Assim continuará a ser até que
nos certifiquemos que muitos
fatores ainda existem – calor,
frio, radiação e condensação –
que dependem do clima e que,
especialmente, a ciência física
precisa saber e melhor estudar
e divulgar para que todos nós
possamos ser beneficiados.

O título que encima o presen-
te artigo, “Matéria Primeira!?”:
com pontos de exclamação e in-
terrogação, quero dizer: a maté-
ria primeira através da qual todas
as demais matérias podem ser me-
lhores conhecidas e utilizadas para
o nosso bom desenvolvimento e
gozo da vida. Basta você não se
esquecer de que o nosso relógio hu-
mano, não segue o tempo da na-
tureza e, a comprovação disso está
na nossa pressa em transpor a ve-
locidade da luz, especialmente a
refletida pela Lua, recebida do Sol
que movimenta nossos mares, oce-
anos de água salgada e rios e la-
gos de água doce, o que é fator
preponderante para o clima e suas
oscilações não percebidas por nós.
Normalmente sob chuva, também
ocorrem raios produzidos pela
eletricidade que causam sensa-
ções em nossos nervos e, tais sen-
sações, são, ainda, muito pouco
conhecidas e estudadas pela ci-
ência. Há coisas muito menores
que o átomo que precisamos co-
nhecer melhor, antes que o tem-
po passe e fiquemos a ver navios.

Os eventos climáticos do ca-
lor, das chuvas, ocorridos nesses

nosso planeta Terra; não perca-
mos essa batalha em prol da vida
pois aqui, é o lugar através do qual
somos obrigados a sobreviver até
que estejamos preparados e capa-
citados em outro planeta habitar;
abramos mãos do consumismo
desnecessário e nos ajustemos
com a natureza; pensemos na-
queles que virão depois de nós
(velhos) e vividos estamos no fi-
nal dessa nossa vida física, eles
(os mais jovens), ainda, terão
muito que aprender para alcan-
çar a vida eterna para a qual nós
velhos, já teremos passado e qui-
çá em um planeta já mais huma-
nizado onde possamos ser mais
felizes e todos mais juntos alcan-
çando a unicidade universal.

Por enquanto, continuo a so-
nhar colorido. As cores deixam
tudo mais alegre, mais vivo, me-
nos sombrio. Entendo como con-
tabilista e professor de contabili-
dade, organização e técnica comer-
cial, prática econômica e adminis-
trativa, Agente Fiscal de Rendas
do Governo do Estado de São Pau-
lo (por 10 anos), onde me especi-
alizei em direito tributário e admi-
nistrativo e galguei cargos de con-
fiança de chefia, especialmente nas
áreas agrícolas, combustíveis, ál-
cool, petróleo, bebidas alcoólicas e
palestrante sobre “Crime de Sone-
gação Fiscal”, graças, ainda, a mi-
nha formação em direito que: a
indústria é matéria prima que
transforma todas nossas riquezas
físicas pela industrialização - para
que elas possam chegar ao seu
destino, ativando o comércio em
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benefício do povo e abrindo o mer-
cado de trabalho para que possa-
mos obter rendas e melhor vida.
Sem a indústria, não há mercado-
rias disponíveis para sustentar a
vida e crescimento da humanida-
de, especialmente quando ela que
sempre será o motor do mundo,
não acompanhou o desenvolvi-
mento necessário e paralelo com a
evolução tecnológica. Cada nação
– onde o poder de seus adminis-
tradores se prende aos cuidados
do seu povo -  tem por obrigação
primeira, suprir as necessidades
do seu povo e somente exportar
para outras nações os produtos
que forem produzidos acima das
suas necessidades internas. Ja-
mais se comprometer a vender a
sua total produção sem que a na-
ção esteja suprida. Alguém pode
dispor mais do que tem? Enquan-
to pensarmos assim, nunca va-
mos atingir nossos objetivos e sa-
tisfazer nossas necessidades!

Como místico e amante das
coisas ocultas, aprecio o céu, as
estrelas, os planetas e satélites e,
acima de tudo, o criador e admi-
nistrador desse imenso universo.
“Esperança” é o que devemos de
ter se quisermos falar com “Ele”
(Deus). A segunda lunação deste
ano de 2022 (que terá 13 lunações),
ocorre no próximo dia 1º de feve-
reiro, quando também a Lua en-
tra na sua fase Nova, quando sua
visão, aqui para nós são-pedren-
ses ela não será avistada no céu o
que chamamos de um período de
7 dias sombroso que vai até o dia
8 (próxima 3ª feira) às 10h50,
onde os imprevistos ocorrem re-
pentinamente e, portanto, have-
mos de estar preparados e não
nos arriscarmos nos desejos. Que
as graças do céu nos protejam.

———
Aldo Nunes, contabilis-
ta,  advogado, agente
fiscal  de rendas apo-
sentado. E-mail: audus
consultoria@gmail.com.

E o passado foi esquecido?
Esta é aEsta é aEsta é aEsta é aEsta é a
História queHistória queHistória queHistória queHistória que
não nosnão nosnão nosnão nosnão nos
contamcontamcontamcontamcontam

João Ribeiro
Junior

Tudo se desenvol-
veu a partir do
momento, diante

das pressões internas e
externas, que os milita-
res viram-se obrigado
a endurecer e vários
grupos de esquerda en-
tão formados ou ainda
remanescente das décadas ante-
riores, mergulharam na clandes-
tinidade e tomaram o caminho da
contestação armada .Impiedosa-
mente massacrados e completa-
mente derrotados, tais grupos per-
deram o rumo e passaram a atuar
a reboque da oposição civil ao re-
gime e voltaram à velha tática de
infiltração em sindicatos, igrejas,
organizações estudantis,etc. Estes
grupos, porém, já não tinham qual-
quer perspectiva de poder, pois
pertenciam a um passado, que ja-
mais retornaria. (Ledo engano).
Naqueles dias, a esquerda radical
começou a ficar atenta a um
novo partido que surgia, um par-
tido que se dizia “obreirista” (dos
trabalhadores), de implícita ten-
dência social-democrática, (ter-
mo que no dicionário marxista-
leninista são ofensas inominá-
veis, que levou o minúsculo PRC
(Partido Revolucionário Comu-
nista), a não aceitar um Partido

dos Trabalhadores, que
para os comunistas era
um partido oportunis-
ta, populista, da classe
média burguesa.

Mas, na segunda
metade da década de
1980 os grupelhos da
esquerda marxista-leni-
nista-trotskyda perce-
beram que, do jeito que
as coisas iam, não teri-

am qualquer futuro. E perceberam
também que o PT tinha tudo o que
eles não tinham: um líder dito ca-
rismático, muitos votos e bom
transito entre os sindicatos, a Igre-
ja, o funcionalismo público, a clas-
se média ilustrada e os formado-
res de opinião da mídia. E que eles,
os grupos de esquerda, tinham
tudo o que o PT não tinha: uma
ideologia definida, um projeto de
poder e quadros preparados, trei-
nados (especialmente em Cuba) e
experiências de guerrilha. E deci-
diram então tomar de assalto o
partido, operação completada por
volta do final da década de 1980.
Assim pensavam os mentores des-
ta bem-sucedida estratégia, apli-
cando a velha tática leninista dos
dois partidos (clandestino e o le-
gal) poderiam logo tomar de as-
salto o poder pela vida eleitoral,
como Hitler o fizera, já que a via
armada fracassara miseravel-
mente, tendo como líder Luiz

Carlos Prestes, nos idos de 1935.
Desde então quase nenhum pa-
pel desempenhou na política bra-
sileira até meados de 1960.

Desde o início da década de
1990, para os raríssimos que no
Brasil leram Lênin e o entenderam,
o projeto dos grupelhos marxista-
leninista era claro e óbvio com
suas etapas mais ou menos assim
estabelecidas: 1) Manter o contro-
le férreo sobre o partido, isto é o
PT; 2) Controlar todos os sindica-
tos e todas as organizações da cha-
mada sociedade civil, expressão na
terminologia marxista-leninista,
que quer dizer mais ou menos
“aqueles que não sabem o que que-
remos”; 3) Utilizar o partido como
via de acesso à presidência atra-
vés do líder  carismático, Luiz Iná-
cio Lula da Silva; 4) Transformar
o líder carismático em marionete
do Partido – agora com maiúscu-
la, porque este já seria marxista-
leninista e portanto único e abso-
luto  (Lula apedeuta nada enten-
deu, mas seu braço direito, José
Dirceu, sim); 5) Aparelhar o Esta-
do, isso é, ocupar todos os postos-
chave da administração pública

Propaganda eleitoral
e suas diretrizes

te. Ela foi criada em laboratório
estrangeiro, que em seguida for-
nece vacina com chip, hábil a
controlar toda a população pla-
netária e fazê-la submissa à he-
gemonia da macropotência.

Não existe falha atribuível aos
detentores de cargos estatais. Tudo
o que acontece tem o DNA perver-
so dos inimigos da Pátria. Eles se
arrogam no direito de condenar
o extermínio da floresta amazô-
nica e de outros biomas, em vez
de reconhecerem a sua cobiça por
um patrimônio que é nosso. E que
só nós podemos destruir...

Tudo se intensifica median-
te o uso das redes sociais, usinas
de abundante produção de ódio,
a contaminar os radicais que
sempre foram assim, mas que
hoje não se envergonham mais
de suas posições trogloditas.

O fenômeno da criação artifi-
cial de inimigos não se circunscre-
ve à massa ignara, privada de con-
dições de enxergar a realidade, na
sua tosca e arrogante ignorância,
travestida de patriotismo. Não. O
produto mais nefasto é a conta-
minação de pretensos eruditos, que
por fanatismo ou deliberada má-
fé, ajudam a propagação das in-
verdades, formando violentos
contingentes de beligerância.

Não é da índole humana
aceitar as próprias falhas, fazer
o “mea culpa” e reconhecer a
fragilidade natural a uma cria-
tura perecível, que tem algumas
décadas apenas para fazer va-
ler a sua passagem por este pla-
neta. Até os círculos considera-
dos eruditos cedem à onda ad-
versarial, cultivando a cultura
do repasse. Tudo o que é de ruim
provém do outro. A vitimização
é uma carreira próspera para
um brasileiro que sempre se con-
sidera injustiçado e impedido de
avançar rumo à concretização
de seus sonhos, pois a inveja
alheia, a trama alienígena, re-
presenta inexpugnável barreira.

Somente a educação corrigi-
ria a perigosa rota que, além de
prosseguir no atraso, tornará o
Brasil isolado e cada vez mais de-
sacreditado. Mas essa missão não
é exclusiva do Estado. É obriga-
ção da família e da sociedade. A
esperança é a de que a lucidez re-
manescente assuma as rédeas des-
se encargo capaz de eliminar ou,
ao menos mitigar, as graves má-
culas da democracia tupiniquim.
Dentre as quais, não é a menor a
religião de construir inimigos.

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo

com militantes e simpatizantes,
sempre os famosos “companheiros
de viagem”; 6) Dar o golpe no
momento oportuno e transformar
o Brasil em uma Republica sindi-
cal-popular de perfil cubano-sovi-
ético, mas preservando por algum
tempo as classes proprietárias, ins-
talando o socialismo e o partido
único.  (Esta esperança jamais saiu
da cabeça de Lula e de seus conse-
lheiros “intelectuais”) 7) Final-
mente, como última etapa, elimi-
nar a burguesia, (a classe média)
os latifundiários e todas as clas-
ses proprietárias, instalando o
comunismo e o partido único.

Esta é a história, sem revisão
da esquerda. É importante que se
lembre: O mundo foi feito para
aqueles que nasceram para con-
quista-lo e não para aqueles que
sonham em fazê-lo, ainda que te-
nham razão”, como disse o poeta
português Fernando Pessoa.

E o povo? O povo perdoa
aqueles que com ele se parece,
como afirmou Joaquim Nabu-
co, senador do Império.

———
João Ribeiro Junior: ad-
vogado (USP), docente
de Direito Constitucio-
nal e de Teoria Geral do
Estado e Ciência Políti-
ca, e de História, doutor
em Educação, mestre
em Filosofia (Unicamp)
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“Em tempos de embustes universais, dizer a“Em tempos de embustes universais, dizer a“Em tempos de embustes universais, dizer a“Em tempos de embustes universais, dizer a“Em tempos de embustes universais, dizer a
verdade se torna um ato revolucionário”verdade se torna um ato revolucionário”verdade se torna um ato revolucionário”verdade se torna um ato revolucionário”verdade se torna um ato revolucionário”

George OrwellGeorge OrwellGeorge OrwellGeorge OrwellGeorge Orwell

Eric ArEric ArEric ArEric ArEric Arthur Blairthur Blairthur Blairthur Blairthur Blair, mais conhecido pelo, mais conhecido pelo, mais conhecido pelo, mais conhecido pelo, mais conhecido pelo
pseudónimo Georgepseudónimo Georgepseudónimo Georgepseudónimo Georgepseudónimo George

OrOrOrOrOrwwwwwell, fell, fell, fell, fell, foi um escritoi um escritoi um escritoi um escritoi um escritororororor,,,,,
jornalista e ensaístajornalista e ensaístajornalista e ensaístajornalista e ensaístajornalista e ensaísta

político inglês, nascidopolítico inglês, nascidopolítico inglês, nascidopolítico inglês, nascidopolítico inglês, nascido
na Índia Britânica.na Índia Britânica.na Índia Britânica.na Índia Britânica.na Índia Britânica.
Nascimento: 25 deNascimento: 25 deNascimento: 25 deNascimento: 25 deNascimento: 25 de

junho de 1903,junho de 1903,junho de 1903,junho de 1903,junho de 1903,
Motihari, ÍndiaMotihari, ÍndiaMotihari, ÍndiaMotihari, ÍndiaMotihari, Índia

Falecimento: 21 deFalecimento: 21 deFalecimento: 21 deFalecimento: 21 deFalecimento: 21 de
janeiro de 1950,janeiro de 1950,janeiro de 1950,janeiro de 1950,janeiro de 1950,

University CollegeUniversity CollegeUniversity CollegeUniversity CollegeUniversity College
Hospital, Londres,Hospital, Londres,Hospital, Londres,Hospital, Londres,Hospital, Londres,

Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido

Fonte: WikipédiaFonte: WikipédiaFonte: WikipédiaFonte: WikipédiaFonte: Wikipédia

PALAVRA DO ESCRITOR:

O livro "A bota do Bode" de Mary França e Eliardo França traz uma
história divertida mostrando como uma bota pode ser utilizada por dife-
rentes animais.

Será que o gato foi o que fez o melhor uso? Ou foi a pata?
Recomendamos.
Faixa etária: 03 a 05 anos
Você pode ouvir essa linda história em:  https://youtu.be/

Z5Tt1C62QbM

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

PROSA

LABIRINTO
Leda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda Coletti

Numa das viagens ao sul estive em Nova Petrópolis e me empolguei
com uma atração na praça local: o Labirinto. Trata-se de um pequeno
bosque formado por ciprestes ou pinheiros, (não me lembro ao certo)
cuidadosamente podados. Possui uma só entrada e muitos atalhos ou
segmentos para encontrar a saída, um verdadeiro quebra-cabeça. O diver-
tido é retroceder, recomeçar o trajeto e, a partir de alguns pontos de
referência, que variam de pessoa para pessoa, ir progredindo e se aproxi-
mando do ponto final. Que sensação gostosa quando o descobrimos!

Assim também acontece no nosso cotidiano. Estabelecemos objeti-
vos e começamos a delinear as alternativas para alcançá-los. Há ocasiões
em que as trabalhamos com mais precisão; em outras, agimos como ma-
rionetes, indo vindo, ensaiando e errando.

Desse brinquedo em que participam todas as faixas etárias, podemos
extrair uma lição: nesse mundo complexo em que vivemos, enfrentamos
constantemente novos labirintos, muitas vezes com cenários mais negati-
vos que positivos. Buscando soluções adequadas para os vencermos, cul-
tivamos a perseverança, a paciência, que nos possibilitam encontrar saí-
das que nos propiciam mais satisfação, que frustração.

Não parece ser errado concluir: Brincando de viver e aprender a
encontrar caminhos, passamos uma vida inteira. O importante é aprovei-
tar bem a caminhada e ter um final feliz.

FANATISMO
Florbela EspancaFlorbela EspancaFlorbela EspancaFlorbela EspancaFlorbela Espanca

Minh’alma, de sonhar-te, anda perdida.
Meus olhos andam cegos de te ver.
Não és sequer razão do meu viver

Pois que tu és já toda a minha vida!
Não vejo nada assim enlouquecida…

Passo no mundo, meu Amor, a ler
No misterioso livro do teu ser

A mesma história tantas vezes lida!…
Tudo no mundo é frágil, tudo passa…
Quando me dizem isto, toda a graça

Duma boca divina fala em mim!
E, olhos postos em ti, digo de rastros:

‘Ah! podem voar mundos, morrer astros,
Que tu és como Deus: princípio e fim!…

VERSO

O VOO DA ALMA
Lídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia Sendin

Na volta das flores
Da vida e das cores
Acabam as dores,
Retornam amores.

É só nessa volta
Que acaba a revolta,

A alma se solta
Passeia em volta.

Procura uma flor
Da mais bela cor,
Da cor do amor

Mais belo que for.

Assim ansiosa
Encontra uma rosa

Suave e mimosa
Em tom cor de rosa.

E muito quietinha
Ali se aninha.

Não é mais sozinha,
Gentil passarinha.

PARA AQUIETAR SENTIMENTOS
Aracy Duarte FerrariAracy Duarte FerrariAracy Duarte FerrariAracy Duarte FerrariAracy Duarte Ferrari

A sensação de adentrar o espaço envolto com o medo das alturas foi
o que senti, ao viajar a sete mil e duzentos metros de altitude numa
velocidade média de um mil e quinhentos quilômetros hora. Me senti
levemente estressada, para aliviar a tensão resolvi fixar o olhar atenta-
mente no universo, empolgante, lindíssimo, com indescritíveis formações
de nuvens, semelhantes às extensas montanhas de algodão com formatos
diversos. Esse enfoque desafiador comparando-as com imensos blocos de
algodão, foi uma visão subjetiva, porque literalmente definida em física,
nuvem é a agregação de vapores mais ou menos condensados em suspen-
são na natureza.

Relaxada, mudei o enfoque olhando ao inverso, isto é, para baixo,
muito distante, percebi a trepidação da imensidão das águas do Oceano
Atlântico. Era mesmo o outro lado do mundo: de um lado a crosta terrestre
e do outro o oceano. Fiquei pensativa… voltei a observar aquela grandeza
a noite, procurando visualizar a lua, e num pequeno espaço de tempo
perguntei para mim mesma

— Para quem e por quem foi criado o mundo? Quando teve seu início?
Novamente questiono, silencio e dialogo fazendo a pergunta anterior

e concluo. Para os teólogos, filósofos, astronautas, historiadores, cientis-
tas e demais cristãos a resposta será:

— Existe um Ser Superior, Onipotente, Onisciente e Onipresente,
Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Os não cristãos tristemente
responderiam que tudo depende das Leis da Natureza.

OS CORAÇÕES MAIS ALTOS
Olivaldo JuniorOlivaldo JuniorOlivaldo JuniorOlivaldo JuniorOlivaldo Junior

Era uma vez uma grande árvore que ficava no meio do bosque que se
chama Solidão (lembra-se da cantiga?).

Nesse bosque, a mais bonita árvore era aquela. No entanto, em vez
de frutos, nela havia corações. Grandes, médios, pequenos, mais claros e
mais escuros que o vermelho sangue, próprio dos músculos que suportam
nossas almas, eles, os corações da grande árvore do bosque, se pendiam
dos galhos frondosos, que insistiam para que alguém os visse.

Na parte mais alta da árvore, a mais difícil de alcançar, estavam os
corações mais duros, mais antigos e mais queridos, sedutores, que todos
os outros. Eram os corações de quem cultivou poesia durante a vida. Não
“apenas” a escrita, mas a que se vive ao correr dos dias, em pequenos
hábitos que nos fazem crer na beleza infinda do mundo. Poetas não são
somente autores, nem sempre escrevem. São bem mais que isso. Poetas
são pessoas que se voltam para ouvir os que têm algo a dizer e, com o que
escutam, tecem poemas, palavras em si.

Frágil, cada galho da grande árvore sustentava muitos corações, e,
caso alguém se atrevesse a subir para pegar os corações mais altos,
sentiria o peso de querer demais o que não se deteve quando estava ali, a
dois passos de um abraço, perto do peito aberto, que se fecha aos outros,
sem compaixão.

PERDAS DE MIM
Raquel DelvajeRaquel DelvajeRaquel DelvajeRaquel DelvajeRaquel Delvaje

Essa noite andei pelas ruas
De mãos dadas comigo

E de repente me perdi de mim
E pelas ruas eu tropecei em perdas

Enfim, ficou um pedaço em cada esquina.
E sobraram-me braços sem abraços
E metade de mim, sem outra parte
E o caminho que eu tanto conhecia

Cruza agora com vias e ruelas
Dantes nunca visitadas

Ruas feitas de perdas pequeninas
Que levaram metade de mim

Levaram olhos, pernas e corpo de minha alma.

E DA MOSTRA COLETIVA DE ARTE:

No Museu Prudente de Moraes, na mostra realizada nas férias de
janeiro, encontramos manifestações poéticas.  Parabéns aos idealiza-
dores da iniciativa! Museu tem história, mas também pode ter intera-

ções criativas, como a literatura!

EVOLUINDO
Daniela DaragoniDaniela DaragoniDaniela DaragoniDaniela DaragoniDaniela Daragoni

Sozinha
Agora ficou mais fácil de suportar

Solitude é diferente de solidão
Há coisas que somos obrigados a nos acostumar…

Desativei o visto por último no WhatsApp
Não há nada no Face book que eu queira olhar…

Aprendi que as pessoas juram lealdade, mas nos abandonam na
primeira chance

Sem pensar duas vezes, sem hesitar.

EU QUERIA SER E TER
Criação Coletiva: Alexandre, Erick, Flávia,Criação Coletiva: Alexandre, Erick, Flávia,Criação Coletiva: Alexandre, Erick, Flávia,Criação Coletiva: Alexandre, Erick, Flávia,Criação Coletiva: Alexandre, Erick, Flávia,

Leopoldo Manoel, Marcelo, Otávio, WilliamLeopoldo Manoel, Marcelo, Otávio, WilliamLeopoldo Manoel, Marcelo, Otávio, WilliamLeopoldo Manoel, Marcelo, Otávio, WilliamLeopoldo Manoel, Marcelo, Otávio, William

Eu queria ser tipo um mosquitinho
Eu queria estar empregado

Eu não queria ser moradora de rua
Eu queria estar namorando

Eu queria ser mais compreensivo
Eu quero ser empresário

Eu queria registrar aquele sorriso daquele dia para sempre
Eu quero ser melhor do que já fui

Eu queria ser tipo mais amigo
Eu queria participar de turma

Eu queria ter uma vida menos confusa
Eu queria poder dizer que sou feliz

Eu queria mais atenção
Eu queria que minha poesia a conquistasse

Eu queria dormir menos
Eu queria parar de procurar um amor

Eu queria ser o Homem-Aranha.

ooOoo

ooOoo

ooOoo

ooOoo

ooOoo

ooOoo
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nhum acesso, alguns componen-
tes ainda deveriam figurar por lá?

Nas categorias de formação
não é diferente, excluindo o bom
treinador Denis Augusto, que re-
almente tirou leite de pedra, e Car-
lão que é “lenda” no Nhô-Quim,
com conquistas vestindo o manto
dentro de campo e também fora
dele, quem mais tem alguma coisa
para mostrar em termos de traba-
lho verdadeiro? Ainda estão sen-
tados em certificados que na prá-
tica não mudaram nadinha por lá.

O campeonato já começou e o
ódio dos torcedores (alguns já bem
conhecidos), aparece nas redes
sociais, será que então seria a últi-
ma chance do XV no que se diz a
respeito de patrocinador e coman-
do, pois caso a patrocinadora prin-
cipal, seu presidente, vice e mais al-
guns integrantes da administração
saírem o que aconteceria? Será mes-
mo que quem perpetua por lá pu-
lando de cargo em cargo há tanto
tempo teria conhecimento e dinhei-
ro suficiente para tocar o clube? Meu
Deus, bom nem pensar nisso...

UM PONTO, MAS FUTEBOL ZERO

Renato Bonfiglio é Advogado,
ex-presidente, ex-diretor de

futebol  e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Renato Bonfiglio

Bom dia amigos leitores des-
te conceituado e concorrido es-
paço de A Tribuna, e aos torce-
dores do alvinegro mais impor-
tante do planeta, como dizia meu
velho amigo Gerson Mendes.
Nosso assunto principal sempre
será o Nhô-Quim, e sobre ele será
dedicada hoje nossas linhas.

O empate fora de casa contra
o Velo Clube na estreia do paulis-
ta da série A2 não foi de todo

ruim, vamos aqui lembrar que o
fator estádio conta muito, e em
uma estreia as emoções são total-
mente diferentes, mesmo o elen-
co formado por jogadores experi-
entes como o do XV, sente um
pouco neste primeiro momento.

Não podemos esquecer que do
outro lado, existe um adversário
que também queria a vitória, esta-
va em casa perante seus torcedo-
res e que busca como todos os ti-
mes envolvidos na disputa acesso
para a elite do futebol paulista,
nenhum dos jogos desta competi-
ção serão muito diferentes do que
se viu na última quarta feira 26 na
cidade de Rio Claro, o equilíbrio vai
ser a tônica desta temporada.

Enquanto alguns clubes têm
folhas de pagamento altas como
XV, São Caetano, Taubaté, Por-
tuguesa e etc, outros clubes in-
vestem pouco e conseguem de-
senvolver um trabalho baseado
na “união, comprometimento,
aplicação e amizade”, que po-
dem trazer resultados expressi-
vos com pouco dinheiro. Mar-

lon Tadeu Ferreira é testemu-
nha disso no acesso de 2005.

Já começo a ver o ódio nas
postagens em redes sociais para
todos os lados, alguns torcedores
criticando duramente o treinador
e seus jogadores com citações de
tirar o folego de qualquer um.
“Time pesado, lento, perdido, per-
na de pau, presidente fraco, trei-
nador que não sabe nada e etc....O
que mais me incomoda é que nas
manifestações, alguns torcedores
preferem atacar até quem não está
mais no XV do que direcionar seu
“ódio” e suas palavras agressivas
a quem é o responsável pelo nú-
cleo de futebol profissional do XV.

O executivo de futebol contra-
tado Marco Gama, acabou de che-
gar e tem um currículo invejável e
incontestável, são vários acessos e
títulos ao longo de sua trajetória,
sabe muito e conhece todos os
meandros do mundo do futebol,
mas será que todos lá na diretoria
de futebol estão no mesmo pata-
mar? Será que após cinco anos
sem ganhar “nada” e sem ne-

O CUIDADO

COM AS NOVAS

PROMESSAS

Pablo Oliveira Franco é
formado em Psicologia,

com especialidade no trabalho
com os esportes

Pablo Franco

Conforme eu tinha falado na
minha última coluna, o Palmeiras
finalmente foi campeão da Copa
São Paulo de Futebol Júnior,
quebrando assim um tabu e ma-
tando mais uma piada. Agora res-
ta saber se o tal do mundial virá
esse ano (considerando que ape-
nas os torcedores do alviverde
consideram 51 como mundial).

Falando ainda sobre o rival
alviverde temos que parabenizar o
técnico da equipe pelas falas sobre
o menino Endrick que tem toma-
do os holofotes da mídia esporti-
va mundial. O técnico ao ser ques-
tionado sobre o menino ir para o
mundial de clubes disse sobre
levá-lo à Disneylândia e não para
a disputa do campeonato. Atitu-
de mais que sensata, consideran-
do que o menino possui apenas
15 anos e já vem sendo sondado
nos maiores clubes do mundo.

Sei que estamos carentes de
novas revelações e que precisa-
mos sempre de um novo (insira

um craque do futebol), mas me
preocupa a pressão que é coloca-
da em cima desses meninos que
ainda não tem maturidade para
lidar com tamanha pressão. A mí-
dia esportiva brasileira tem ajuda-
do nessa pressão, principalmente
em caso de novos atletas que mal
despontam e já são considera-
dos o futuro da nossa seleção.

Quem não se lembra de Lu-
linha que era considerado uma
mistura de Kaká com Ronaldo?
Alexandre Pato o futuro camisa
nove da seleção? Esses são al-
guns casos que me fazem sem-
pre ter parcimônia ao elevar al-
guma jovem promessa, conside-
rando que como qualquer atleta
ele irá oscilar. O problema é a fal-
ta de paciência na maturação e já
chamá-lo de eterna promessa.

Eu faço apenas um pedido
como torcedor, tenha paciência
ao cobrar esses novos meninos
e entenda que nem todos serão
um Neymar (que é um caso
raro no meio de um mundo de
jogadores comuns). No mais os
meus parabéns por toda equipe
técnica palmeirense, incluindo
sua competente psicóloga que
muito provavelmente está en-
volvida nas decisões com rela-
ção aos jogadores e provavel-
mente as novas promessas.

NOBRE ARTE

Marlon Pedroso é proprietário
da academia de boxe

“TOP BOXE”, e professor
técnico da nobre arte

 Marlon Pedroso

Saudações Pugilisticas a to-
dos os amantes da Nobre Arte
de Piracicaba e região! Primei-
ramente quero agradecer aos
que nos apoiam e acreditam em
nosso trabalho em especial ao
nosso amigo Luíz Tarantini e
toda equipe do Programa Passe
de Letra e ao Jornal "A Tribuna"

Hoje vamos falar um pouco
de nossas últimas conquistas
através do time de Boxe da As-
sociação de Boxe Júlio Pedroso
com o Boxe feminino, na tradi-
cional Forja de Campeões!  En-
tre os dias 03/01/2022 até dia
19/01/2022 rolou o campeonato
Forja nas dependências do Sa-
lão de festas do Esporte Clube
Pinheiros em São Paulo capital.

   Nossa participação com
nossos atletas estreantes teve

um saldo positivo para equipe
Piracicabana, tivemos até as
quartas de finais as lutas do
Atleta Pedro Araújo categoria
até 64 kg, Pedro demostrou um
boxe vistoso e de altíssima quali-
dade técnica, mas infelizmente
não tivemos os braços erguidos.

  Já com o atleta Thiago Dan-
tas Borin, tivemos a luta interrom-
pida pelo árbitro após uma inter-
pretação duvidosa que teve como
decisão o encerramento da luta
na metade do segundo round,
após abertura de contagem para
Thiago , e assim o masculino se
despediu do tradicional Forja de
campeões mas com mais experi-
ência e muito aprendizado .

Com o time feminino a histó-
ria foi um pouco diferente, com
pouca participação de mulheres, e
desistências devido ao surto de
gripe que pegou São Paulo e todo
país no início de janeiro , as nos-
sas meninas chegaram na final
facilmente e não deixaram a
oportunidade escapar. Com Ju-
liana de Morais na categoria até
64 kg ficamos com o título de
campeã da Forja  ganhando por
decisão unânime dos árbitros con-
tra a  atleta do (SPFC) Cíntia Lima,
e assim  garantimos a MEDA-
LHA DE OURO e o grande título
para nossa grande Piracicaba.

Fernanda Dalceno na cate-

goria até 56 kg também foi para
a final no último dia 19, apre-
sentando um boxe elegante fir-
me com agilidade de puxadas,
pontuando bastante com a mão
da frente, mas infelizmente  per-
demos por decisão dividida dos
árbitros . Mas ainda assim no
final do evento, nas entregas das
premiações, Fernanda não con-
tente com o resultado foi surpre-
endida pelo mestre de cerimônia
com a conquista do título de me-
lhor atleta do campeonato no boxe
feminino após ter apresentado um
boxe de excelente qualidade téc-
nica, raça e determinação.

Já a equipe técnica coman-
dada pelo Treinador Marlon Pe-
droso ganhou o título também
de Segundo lugar por equipe no
boxe feminino levando somente
duas atletas, e levando para as
finais  obtendo 100% de aprovei-
tamento e a dignidade de rece-
ber o troféu de segundo lugar
por equipe ,  perdendo somente
para a grande equipe da Funda-
ção Gibi da cidade de Tabuão da
Serra que fizeram um excelente
campeonato . A Forja de Campe-
ões chancelado pelo Conselho
Nacional de Boxe (CNB) e ( WBC).

BOXE INTERNACIONAL
- Acontece neste final de semana
no mundo do Boxe internacional
a luta do nosso brasileiro  Robson

Conceição x  Xavier Martinez no
Hard Rock Hotel Tulsa em Oklaho-
ma nos USA Sábado dia 29/01.

BOXE PROFISSIONAL
NO BRASIL - Marcado para
acontecer no dia 30 de janeiro, em
Balneário Camboriú, em Santa Ca-
tarina, o evento “Fight Music
Show”, que terá em sua luta princi-
pal o confronto de Boxe entre o
youtuber Whindersson Nunes e
Acelino Popó Freitas já tem um va-
lor definido para o Pay-Per-View.

Nesta mesma noite de do-
mingo no mesmo evento de Popó
teremos também o nosso cam-
peão Esquiva Falcão x Yuri Fer-
nandes, o duelo no boxe será
válido na categoria peso-casado
(até 70 kg). O combate em ques-
tão será o co-main event do Fi-
ght Music Show. O evento que
ocorrerá neste domingo (30), a
partir das 19h (horário de Brasí-
lia), no Music Park BC, em Balne-
ário Camboriú, em Santa Catari-
na. Na próxima semana teremos
novidades de atletas da cidade e
região que integra a nossa seleção
e sobre nossa seleção brasileira de
Boxe que está em campo de trei-
namento e participará de  campe-
onato na Hungria. AGUARDEM!

Marlon Pedroso é  pro-
p r i e t á r i o  d a  a c a d e m i a  d e
boxe “TOP BOXE”, e profes-
sor técnico da nobre arte.

IRMÃOS

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,

corredor e quinzista sofredor

João Luis de Almeida

Bom dia caros leitores!
Esses últimos dias vimos

pela Taça São Paulo de Futebol
Juniores vários garotos forma-
dos no XV se destacando. Além
da garotada da equipe sub-20
atual do Nhô Quim, tivemos a gra-
ta surpresa de observar mais três
garotos da cidade disputando as
finais da chamada “Copinha”,
um deles ainda ficou campeão!

Falo aqui do goleiro Mateus,
titular do sub-20 da S. E. Pal-
meiras, que se sagrou campeão
com a vitória de 4x0 sobre o San-
tos F. C. também do zagueiro
(excelente) Lucas Beraldo e o la-
teral Mateus Petri, que estão ser-
vindo o São Paulo F. C., Petri que
está emprestado ao tricolor até o
final do ano, podendo ao final
ser adquirido em definitivo.

Por falar no Nhô Quim a equi-
pe profissional iniciou na quarta-
feira contra o Velo Clube de Rio
Claro sua jornada no Campeona-
to Paulista da A2, resultado? Um
empate chocho pelo placar de 1x1.

O futebol apresentado foi de-
cepcionante, esperava-se mais da
equipe quinzista, a mediocridade,
na verdade, se deu, sejamos jus-
tos, às duas equipes, nível muito
abaixo de quem se propõe a con-
quistar um acesso, tudo bem que
foi apenas o primeiro jogo, mas
precisa evoluir muito se quiser che-
gar a algum lugar, isso é certo!

Aliás, sobre a apresentação
da equipe Piracicabana, um
amigo resumiu assim o que viu
em campo: “tirando a zaga, o

meio de campo e o ataque, de
resto a equipe está bem”.

Estava aqui me lembrando de
jogadores que passaram pelo XV e
eram irmãos, houve vários que jo-
garam juntos na mesma época, um
caso foi o dos irmãos Iatauro.

Nardini, Carmo e Joanin che-
garam a jogar juntos lá pelos anos
1920, Nardini e Carmo, além do
alvinegro jogavam também pela A.
A. das Palmeiras da Capital, um
dos grandes times da época, Nar-
dini como já contei há bom tempo
aqui na coluna, foi o primeiro jo-
gador quinzista a ser convocado
para a Seleção Brasileira em 1919!

Nos anos 40 os irmãos
Bita (Jamil Antônio) e Elias
(Elias Antônio), defenderam
juntos o alvinegro e foram
campeões em 1947 do 1° campe-
onato profissional do interior.

Não dá para esquecer de
Tatau e Gatãozinho, filhos do
grande Gatão e que jogaram
juntos no XV no início dos anos
70, antes, porém defenderam o
S. C. Corinthians Paulista.

Por fim lembro de um caso
curioso, dois irmãos que defen-
deram o Nhô Quim, mas em
épocas diferentes!

Cardosinho ponta esquerda
revelado em Lins, chegou em Pi-
racicaba no ano de 1971, com pas-
sagem pela S. E. Palmeiras, onde
se sagrou campeão Paulista de
1966, do Roberto Gomes Pedrosa
de 1967 e a Taça Brasil de 1967,
também defendeu o Comercial de
Ribeirão, Londrina, América do
Rio, Noroeste entre outros.

Paulo Cardoso (ou Paulo Ro-
berto Domingues de Souza), cen-
tro avante, irmão de Cardosinho,
só chegou ao XV no ano de 1983,
foi campeão paulista da A2 com o
alvinegro, rodou por diversos ti-
mes do Estado, como Linense, Co-
mercial, Rio Branco, XV de Jaú.

Segundo consta, hoje, Car-
dosinho com 75 anos ainda
mora em Piracicaba, Paulo Car-
doso com 71 em Lins!

XV DE PIRACICABA X LINENSE
O XV de Piracicaba definiu a

logística do jogo diante do Linen-
se, no próximo sábado (29). Será a
primeira partida no Barão da Ser-
ra Negra no Paulistão A2 de 2022.

Para a partida, serão abertos
os seguintes setores: Setor 2 (ar-
quibancada cativa), Setor 1 (cadei-
ras pretas) e os setores 5A e 6 (ar-
quibancada geral) e 4B (visitante).
Os valores dos ingressos serão
R$60, R$50 e R$40, respectiva-
mente. Os sócios-torcedores se-
guem com os preços promocionais
de acordo com o plano e ainda
haverá a meia-entrada para quem
tiver direito (veja mais abaixo).

Os ingressos físicos já estão
sendo vendidos em três pontos
de venda: Bilheteria do Portão 2
do Barão da Serra Negra (quin-
ta e sexta das 10h às 18h e no
sábado até o início da partida),
loja XV Mania, no Casarão do
Turismo (das 10h às 15h) e qui-
osque Sport Retro, no Shopping
Piracicaba (das 10h às 22h). Na
compra do ingresso, será neces-
sário levar uma CÓPIA da car-
teirinha de vacinação contra a
covid-19. Para quem não tomou
duas doses da vacina, será tam-
bém necessária a apresentação
de teste negativo com validade
de 48 horas para o tipo PCR ou
24 horas para os de antígeno.

Também há venda online
através  do s i te  www.total
ticket.com.br . Na compra do
ingresso, será necessário o
upload do comprovante de va-
cinação ou do teste negativo.

Quem tem direito à gratuida-
de (aposentados com carteirinha da
prefeitura, crianças menores de 14
anos e cadeirantes) terão que fazer
a retirada de ingresso até o sábado
(29), às 12h. Para isso devem se-
guir o esquema de comprovação de
vacinação ou de teste negativo.

Venda de ingressos:
XV de Piracicaba x Linense
– Paulistão A2

Data da partida: 29/01/
2022, , Horário: 17h, Local:
estádio Municipal Barão da
Serra Negra, Piracicaba

Locais e horários: Bilhe-
terias do Barão da Serra Negra
(Rua Silva Jardim, 849, Bairro
Alto): Sábado (29): das 9h até
o início da partida; Bilheteria
do Portão 2 do Barão da Serra
Negra (Rua Moraes Barros) –
Exclusiva para visitantes: Sá-
bado (29): das 9h às 17h40;
Online: www.totalticket.com.br.

Valores: Cativa – Entrada
pelo Portão 2: R$60,00 inteira /
R$30,00 meia; Cadeiras pretas –
Entrada pelo Portão 1: R$50,00
inteira / R$25,00 meia; Geral –
Entrada nos portões 5 e 6:
R$40,00 inteira / R$20,00 meia

Sócios: Podem fazer a reti-
rada de ingresso até o início da

partida. Terão direito à gratuida-
de ou meia entrada de acordo com
o plano: XVzão (entrada livre na
geral), Nota XV (entrada livre na
geral ou cadeiras laterais e 50%
de desconto na cativa), Plus (en-
trada livre em todo o estádio)

Os sócios terão catraca ex-
clusiva para entrada, devendo
apresentar a carteirinha jun-
tamente com o ingresso.

Protocolo: Na compra ou
retirada de ingressos deverá
ser apresentada uma CÓPIA
da carteirinha de vacinação
com esquema vacinal comple-
to (pelo menos duas doses) ou
teste negativo com validade de
48 horas para o tipo PCR ou
24 horas para os de antígeno.

Meia-entrada: Têm direi-
to a pagar metade do valor total
do ingresso as seguintes pesso-
as: estudantes (exceto de cursos
profissionalizantes), professores
da rede pública de ensino, apo-

sentados e também pessoas com
deficiência – PCD, todos devida-
mente documentados. Proprietá-
rios de cadeiras cativas também
têm direito a meia entrada, po-
rém devem retirar o seu ingres-
so na secretaria do clube com,
no mínimo, 24 horas de antece-
dência ao horário da partida. O
portador da Identidade Jovem,
emitida pela Secretaria Nacional da
Juventude, que deve ser apresen-
tada no ato da compra e da entra-
da, juntamente com um documen-
to oficial, também paga meia.

Gratuidade: Têm direito à
gratuidade as seguintes pessoas:
crianças menores de 14 anos, apo-
sentados com carteirinha da Pre-
feitura de Piracicaba (entrada ex-
clusiva pelo portão 1) e cadeiran-
tes (entrada pelo portão 7). É ne-
cessário fazer a retirada de ingres-
so com antecedência no Barão da
Serra Negra até sábado às 12h.

* fonte: site XV de Piracicaba
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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

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

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

EMAGRECIMENTO
SAUDÁVEL e com equi-
líbrio na sua rotina. Faça
uma avaliação de bioim-
pedancia GRATUITA e
receba uma mentoria
para alinhar sua neces-
sidade e objetivo. Avali-
ação gratuita pelo whats
App 19.996229016.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A União Espírita de Piracicaba, C.N.P.J. 54.396.809/0001-03, atra-
vés de seu Presidente, Sr. Luiz Benedito Dell Abio, convoca os
associados efetivos da entidade, quites com a tesouraria e com
direito a voto, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a
ser realizada no dia 17/03/2022, em sua sede social localizada
à Rua Regente Feijó, nº 933, centro, na cidade de Piracicaba, às
19h00 em primeira convocação, ou às 19h30, em segunda convo-
cação, observados os respectivos quoruns previstos em seu Esta-
tuto Social, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Apreciação do relatório anual, discussão e homologação das
contas e balanços analisados pelo Conselho Fiscal, de acordo
com o quorum previsto no art. 16º § 2º do Estatuto Social;
2. Eleição da nova Diretoria Executiva (art. 19º do Estatuto Soci-
al) e do Conselho Fiscal (art. 34º do Estatuto Social) para o
período de 01/04/2022 a 31/03/2024, de acordo com o quorum
previsto no art. 16º § 2º do Estatuto Social.
Em conformidade com o art. 8º § 2º do Estatuto Social, o associ-
ado só poderá candidatar-se para os cargos da Diretoria depois
de decorridos 12 (doze) meses da data de sua admissão como
Associado Efetivo, com comprovada participação prévia nas di-
versas atividades da União Espírita, e para cargos de Vice-Presi-
dente e Presidente depois de decorridos 4 (quatro) anos da data
da sua admissão como Associado Efetivo, e com comprovada
participação prévia de 2 (dois) mandatos da Diretoria Executiva,
Satisfeitos os pré-requisitos constantes do art. 8º § 2º do Estatu-
to Social, os candidatos aos cargos eletivos deverão apresentar
as suas chapas completas, com Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal, à Secretaria ou à eventual comissão formada para orga-
nizar as eleições , indicando o nome de cada um dos membros
e o cargo a que está se candidatando com uma antecedência
mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a realização das
eleições (art. 36º § 1º do Estatuto Social).
Findo o prazo de inscrições e realizada a análise dos inscritos
(art. 36º § 2º do Estatuto Social), as chapas aprovadas serão
convocadas para as eleições através de um Edital de Convoca-
ção de Eleição, publicado em órgão de divulgação existente ou
por meio de circulares expedidas a todos os associados.

Piracicaba, 30 de janeiro de 2022.

Luiz Benedito Dell Abio
Presidente

ALUGA-SE: SALA COMERCIAL NO
CENTRO, ÓTIMO VALOR. TRATAR

FONE: (19) 98323-2288 com Tadeu.
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Pe. Willian Bento, novo
coordenador de pastoral,

destaca “compromisso
com Evangelização”

Desde o dia 3 de janeiro de
2022, o padre Willian Bento é o
novo coordenador de pastoral
da Diocese de Piracicaba. No-
meado pelo bispo Dom Devair
Araújo da Fonseca, o presbíte-
ro considera que o “risco do
não comprometimento”, gerado
pela cultura predominante nos
dias de hoje, é o principal desa-
fio para a pastoral da Igreja.

“O Evangelho é compromis-
so assumido, vivido e testemu-
nhado. Neste sentido, a Pastoral
da Igreja deve formar cristãos
que, inseridos nesta cultura,
assumam o compromisso cris-
tão com a Evangelização”, afir-
mou (leia entrevista abaixo).

O padre Willian Bento per-
manece como pároco da Paró-
quia Menino Jesus de Praga, em
Piracicaba, onde tomou posse
em janeiro de 2019. Ele atuou
como auditor do Tribunal Dio-
cesano e nas pastorais dos Acó-
litos e Coroinhas e da Iniciação
à Vida Cristã. Exerceu também
ministério diaconal e foi vigá-
rio na Paróquia Imaculada
Conceição, em Piracicaba.

Ele ocupa o ofício de coor-
denador diocesano de pastoral
no lugar do padre Kleber Fer-
nandes Danelon, que neste mês
assume a paróquia Imaculada
Conceição, em Santa Bárbara
d’Oeste, além da coordenação
da Escola de Teologia e da Es-
cola Diaconal da Diocese.

ENTREVISTA

Quais são suas expecta-
tivas em relação ao traba-
lho a ser desenvolvido como
coordenador de pastoral?

Pe. Willian: O Coordena-
dor de Pastoral tem a missão
de acompanhar as atividades
pastorais da Diocese. A Pasto-
ral é o Reino de Deus em movi-
mento. É a ação da Igreja no
processo de Evangelização. Des-

te modo, quero dar minha con-
tribuição para que nossa Dioce-
se continue efetivamente esta
missão que recebemos de Jesus.

Já é possível citar os de-
safios pastorais a serem
superados? Quais seriam?

Pe. Willian: A Ação Pas-
toral da Igreja está inserida pre-
dominantemente na chamada
“Cultura Urbana” e este é o mai-
or desafio. Numa cultura onde
tudo é muito volátil, corre-se o
risco do não comprometimento.
O Evangelho é compromisso as-
sumido, vivido e testemunhado.
Neste sentido, a Pastoral da Igre-
ja deve formar cristãos que, in-
seridos nesta cultura, assumam
o compromisso cristão com a
Evangelização. Além disso, es-
tamos nos preparando para o
Sínodo dos Bispos que está
acontecendo a nível Diocesano.
Estamos no tempo de escuta de
todo o Povo de Deus. A missão
é reunir as respostas e em se-
guida dar o devido encaminha-
mento ao processo sinodal.

Há algum plano de
trabalho ou projeto que
o senhor pretende im-
plementar como coorde-
nador de pastoral?

Pe. Willian: De princípio,
temos um norte para o traba-
lho: nosso Plano Diocesano de
Pastoral, associado com as Di-
retrizes da Ação Evangelizado-
ra, com o caminhar do Papa
Francisco, que nos pede para
sermos uma “Igreja em Saída”
e também do nosso Bispo Dio-
cesano Dom Devair que nos
exorta a “não sermos insensí-
veis diante dos desafios e in-
certezas” (Carta Pastoral) de
nosso tempo. Sou grato pela
confiança de nosso Bispo e tam-
bém a todos os padres que exer-
ceram esta função em nossa
Diocese. Deus nos conduz.

NOVO HORIZONTENOVO HORIZONTENOVO HORIZONTENOVO HORIZONTENOVO HORIZONTE

Uma cidade que tem atraído e conquistado os seus visitantes é a
cidade de Novo Horizonte, pouco adiante de Araraquara, às mar-
gens do Rio Tietê. Prova disso são os vários condomínios e mais
de dois mil ranchos de veraneio de pessoas vindas de todas as
partes. Seus rios, lagos e represas totalizam 12 mil hectares de
espelho d’água. Isso faz do município o detentor da maior área
aquática doce do Estado, portanto com imenso potencial para o
Turismo Náutico a ser bem explorado. A cidade de Novo Horizon-
te é epicentro de uma região vasta e rica. Em seu entorno, num
raio de 150 km, há uma população perto de 1,5 milhão de
habitantes. Visite Novo Horizonte em sua primeira oportunidade.

CÁSSIA DOS COQUEIROSCÁSSIA DOS COQUEIROSCÁSSIA DOS COQUEIROSCÁSSIA DOS COQUEIROSCÁSSIA DOS COQUEIROS

É uma das cidades do Roteiro de Portinari, um programa cria-
do quando do lançamento dos Primeiros Núcleos de Turismo,
pela então Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, no
início dos anos 90. A simpática cidade de Cássia dos Coquei-
ros tem cerca de 3.000 habitantes e é muito boa para o turis-
ta visitar. Dentre as suas 18 cachoeiras, algumas têm beleza

As bem cuidadas praias de Santos (SP)

Cachoeira do Itambé, em Cássia dos Coqueiros (SP)

Novo Horizonte (SP) detém a maior área de água doce do Estado
Foto Alf Ribeiro

Peruíbe (SP) espera por você. Foto Ken Chu

exemplar. Uma delas fica dentro do perímetro urbano e a Pre-
feitura chegou a arrumar, à sua volta, lugares especiais para
acampamentos e estacionamento de ônibus. Algumas outras
estão em propriedades particulares, e são visitadas através de
Agências de Turismo autorizadas. O Roteiro de Portinari foi cria-
do com as cidades de Brodowski, Batatais, Altinópolis, Nupo-
ranga e Cássia dos Coqueiros. Visite a região. Você vai gostar.

PERUÍBE, LITORAL SULPERUÍBE, LITORAL SULPERUÍBE, LITORAL SULPERUÍBE, LITORAL SULPERUÍBE, LITORAL SUL

Uma de nossas belezas praianas, Peruíbe é um dos nossos para-
ísos à disposição dos amantes da natureza. Exuberante Mata
Atlântica de um lado e um formoso oceano do outro. Tudo isso a
menos de 150 km da capital paulistana, e ali está a Reserva
Ecológica Juréia-Itatins. Peruíbe também está intimamente liga-
da ao início da história do Brasil. A cidade tem 21 km de praias e
tem um atrativo extra que é a famosa Lama Negra, fonte de
riqueza mineral com propriedades dermatológicas e medicinais.
O visitante pode apreciar as Ruínas de Abarebebê, vestígios de
uma das primeiras capelas-escola do Brasil, construída em 1550.
Boas agências locais oferecem passeios bem-organizados (13)
9.9730-7182. Peruíbe é uma interessante opção para o turista.

PRAIAS SPRAIAS SPRAIAS SPRAIAS SPRAIAS SANTISTANTISTANTISTANTISTANTISTASASASASAS

Desde a Ponta da Praia até a Ilha Urubuqueçaba, que marca a
divisa entre Santos e São Vicente, nós temos 8 km de praias
limpas e iluminadas, com o maior jardim de praia de todo o
mundo, com suas flores de vários tons. É um bom espetáculo
para os olhos durante o dia ou à noite. Ao longo dessas praias
encontramos outros atrativos como o Aquário Municipal, o Cine
Arte, a Concha Acústica, a Feira de Artesanato, o Museu do
Mar, o Museu da Pesca, o Orquidário etc. Santos é facilmente
alcançada por ônibus que saem do Terminal Jabaquara, na
Capital, a cada 10 minutos. Tão perto que nem dá tempo
para a gente cochilar. E, quando em Santos, vá provar os
insuperáveis pastéis do Bar do Carioca, ao lado da Prefeitura.

IGREJA EM NOTÍCIAS
CIDADÃO - O Título de Cida-
dão Piracicabano ao padre Ade-
milson Lopes da Silva foi entre-
gue no sábado (22), na paróquia
Divino Pai Eterno, por inciativa
do vereador Josef Borges. A so-
lenidade realizada na igreja foi
repleta de emoção e agradecimen-
tos pelos 12 anos de dedicação
do religioso à comunidade do
Parque Piracicaba/Balbo.

ORIGEM - O mais novo piraci-
cabano nasceu em Auriflama, in-
terior de São Paulo, no dia 7 de
dezembro de 1972. Ainda na in-
fância mudou-se com a família,
os pais e dois irmãos, para Ame-
ricana. Logo depois eles se estabe-
leceram em Santa Bárbara D’Oeste.
Padre Ademilson foi ordenado
em 2010 por Dom Fernando Ma-
son, então bispo de Piracicaba.

TRANSFERÊNCIAS - A Di-
ocese de Piracicaba iniciou
nesta semana uma sequência
de 22 posses de novos páro-
cos e a apresentação de um vi-
gário em paróquias de toda
região. As celebrações concre-
tizam as transferências anun-
ciadas, em outubro de 2021,
pelo bispo diocesano Dom De-
vair Araújo da Fonseca.

NOVOS PÁROCOS  -  Ao
todo, 21 paróquias em oito ci-
dades da Diocese passarão a
ser conduzidas por novos pá-
rocos até o dia 20 de feverei-
ro. As posses canônicas serão
presididas por Dom Devair.
Confira a lista completa e o
cronograma das transferênci-
as no site de notícias da Dio-
cese (www.emfoco.org.br).
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