
AÇÕES - I
Sérgio Chaim, presidente da

Empresa Municipal de Desen-
volvimento Habitacional de Pi-
racicaba (Emdhap), concedeu
entrevista ontem, 01, para a
equipe de reportagem da TV
Ativa, falando sobre as princi-
pais ações da sua Pasta.

AÇÕES - II
Animado, Chaim mostrou,

através de um mapa da cidade,
as regiões onde a Emdhap tem
agido no sentido de promover a
regularização fundiária de ocu-
pações. Segundo Chaim, é im-
portante dar publicidade ao tra-
balho de políticas públicas ha-
bitacionais que vem sendo de-
senvolvido até aqui. É o que o
Capiau fala há tempo.

FÔLEGO - I
O diretor da Defesa Civil de

Piracicaba, Odair Melo, tem de-
monstrado possuir fôlego de atleta
para conseguir atender todas as
demandas ocasionadas pelo extra-
vasamento do rio Piracicaba e as
fortes chuvas que se abateram so-
bre o município nos últimos dias.

FÔLEGO - II
Além de monitorar constan-

temente o aumento da vazão do
rio Piracicaba, para alertar a po-
pulação o mais rápido possível
em casos de extravasamento, ele
tem vistoriado os pontos alaga-
dos e se desdobrado para aten-
der aos inúmeros pedidos de
entrevista solicitados pelas mais
diversas equipes de TV que co-
brem a nossa região. Lembram-
se em 2005, mesmo período?

LIGAÇÕES - I
Os telefones da Defesa Civil

(199) e Guarda Civil (153) rece-
beram 250 chamadas entre do-
mingo e segunda-feira. A maio-
ria das ligações foi para denun-
ciar pontos de alagamento na
cidade, solicitar caminhões para
a retirada de móveis em áreas
de risco e pedir informações so-
bre o extravasamento do Rio
Piracicaba. Não é fácil.

LIGAÇÕES - II
Um cidadão chegou a ligar sete

vezes para o telefone da Guarda
Civil, procurando atualizações
sobre o aumento da vazão do
rio Piracicaba. Na última li-
gação, diante do caso de ex-
t ravasamento  iminente ,  o
atendente sugeriu que a pes-
soa abandonasse imediata-
mente a sua residência locali-
zada em área de risco.
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By Elson
de Belém

A foto é de um pintado no Município
de Mundo Novo, Mato Grosso do
Sul (MS), que sintetiza o turismo
no local. Cidade próxima ao Rio
Paraná, bem na última das Sete
Quedas, em decorrência da
construção da Usina de Itaipu,
Mundo Novo parece que teve
mais gosto com o seu peixe, bem

mais elegante do que o "dou-
rado" (???) na entrada de Pi-
racicaba. Com certeza, o ex-
prefeito Barjas Negri (PSDB) e
o ex-vice-prefeito João Chaddad
(PSDB) não concordam com este
idoso e casado Capiau, tam-
bém chato. De qualquer for-
ma, fica o registro.

PINTADO

Sete estabelecimentos são
autuados por irregularidade
no material escolar
Durante operação, fiscais do Procon orientaram os
proprietários sobre preço dos produtos e sua correta afixação,
conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor

Divuilgação

Na entrevista, no Programa Comentaristas, da
Rádio Educadora, a deputada Bebel falou, ontem,
do trabalho que tem realizado na Assembleia Le-

NOS COMENTARISTAS
gislativa do Estado de São Paulo (Alesp), em de-
fesa dos que mais precisam. A parlamentar foi re-
cebida pelo diretor Jairinho Mattos e equipe. A5

Durante a operação Material
Escolar, o Procon Piracicaba au-
tuou sete estabelecimentos com di-
versos tipos de irregularidades. O
balanço do órgão sob administra-
ção da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio foi divulgado ontem, 1º,
sendo que 27 foram visitados
pelos fiscais. "O Procon estará
sempre atento à movimentação
do mercado e está pronto para
interceder em situações que se

configurem em desrespeito aos
consumidores", ressaltou Fábio
Dionísio, procurador-geral do
município. Os locais autuados
apresentaram irregularidades,
como venda de produtos venci-
dos, produtos expostos sem os
respectivos preços e falta do Có-
digo de Defesa do Consumidor.
A ação teve caráter orientativo e
foi realizada em bairros de diferen-
tes regiões do Município. A4

Operação aconteceu durante o mês de janeiro e teve caráter orientativo

Divu lgação

CONTINÊNCIA
Carlos de Almeida Baptista Juni-

or, tenente-brigadeiro-do-ar e atual
chefe da Aeronáutica, já garantiu que
"militares vão prestar continência a
Lula ou a qualquer presidente eleito
em 2022". Isso é uma ótima notícia
para a democracia, mais uma vez con-
firmando que as Forças Armadas são
do Estado e não de governos passagei-
ros, sejam de Jair Bolsonaro (PL?) ou
qualquer outro.

META
Segundo interlocutores, o ob-

jetivo do pastor Mário de Madu-
reira - que já presidiu a Câmara Mu-
nicipal de Charqueada - é ser um dos
vereadores na próxima legislatura, com
a eleição de 2024. Já é pré-candidato. E
pede orações pela sua saúde. Ele é da
Igreja Assembleia de Deus-Ministério
Madureira, cujo presidente na região
é o pastor e ex-deputado estadual
Dilmo dos Santos (PSD).

FELIZ
Ontem (01), o ex-prefeito de

Charqueada Benedito Viviani esta-
va feliz porque degustou uma óti-
ma polenta com frango, que ele
mesmo fez, e falou com amigos,
como este Capiau, idoso e cansado,
que o conhece na década de 1970.
O tempo passa e o que vale mesmo
são os amigos, os cargos ficam para
trás. Boas lembranças, Dito.

MARQUETEIROS
Os pré-candidatos ao Palácio

do Planalto Lula (PT), Ciro (PDT),
Sérgio Moro (Podemos) e Dória
(PSDB) já contrataram marqueteiros
para a campanha que está chegando.
Até agora, não há informações se o
presidente Jair Bolsonaro (PL?) fez o
mesmo. Ou será o próprio filho verea-
dor Carlos Bolsonaro (RJ) que cuidará
pelas redes sociais, usando as famo-
sas fake news. Quem arrisca?

FUX - I
Das mais belas frases nos últi-

mos tempos, a de ontem, 01, foi
pronunciada pelo presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF):
"Não há mais espaço para ações
contra o regime democrático". Com
certeza, Rui Barbosa, patrono da
Casa, sorriu em seu quadro. E, ao
mesmo tempo, em outra Casa, o
Senado Federal, Rui também sor-
riu de outro quadro. O Brasil vai
melhorar, sim. Os abutres não en-
trarão em cena contra a comunhão
da lei, da língua e da liberdade.

FUX - II
Mais ainda: o presidente Fux

disse que o ano de 2022 será mar-
cado pela "estabilidade e tolerân-
cia". Foi feliz o ministro, que con-
cluiu: "O período eleitoral deve nos
servir de lembrança do quão im-
portante é cultivar os valores do
constitucionalismo democrático,
com a fiscalização de seu cumprimen-
to diuturnamente". Só um registro: o
presidente da República, Jair Bolso-
naro (PL?), não esteve na sessão
de abertura do ano judiciário.

Evaldo Vicente
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A Lei é para todos
Camilo Irineu

Quartarollo

Em 2001, o ter
mo Lawfare
foi cunhado

pelo Coronel americano
Charles J. Dunlap Jr.

Seu uso é conhe-
cido em toda a orbe
como um dos meios da
Guerra híbrida, para neutralizar
ações de jornalistas, ativistas e
políticos adversários.

O papa se pronuncia sobre
Lawfare e cita Pilatos que "viu cla-
ramente que Jesus era inocente,
mas acaba lavando as mãos".

Anote-se que a Lawfare, esse
desvio arbitrário do Direito, nada
tem a ver com os procedimentos
legais isentos e necessários da
Justiça e da ampla defesa.

O papa também pondera so-
bre a prisão preventiva no âmbi-
to da Lawfare, dizendo que torna
vulnerável a Presunção de ino-
cência. Embora seja uma questão
para juristas, essa modalidade de
prisão pode ser usada de forma

Gaudêncio Torquato

Os evangélicos
exercem forte in
fluência sobre o

pensamento nacional.
Trata-se de um dado que
passa ao largo da análise
política. Quando muito
merecem a lembrança bí-
blica: "dai a Deus o que é de Deus,
e a César o que é de César. No
mais das vezes, emerge o repli-
cado dito constitucional sobre
o Estado laico, que não deve se
misturar à igreja, condição que
separa as coisas da religião da es-
fera estatal.

Portanto, é claríssima a ideia
de que a religião integra a vida pri-
vada não adotando o Estado bra-
sileiro de religião oficial nem privi-
legiando seitas. Aos cidadãos, ga-
rante-se inteira liberdade de esco-
lha de crenças, diferentemente dos
tempos do absolutismo, quando
monarcas se investiam do poder
divino para justificar seus atos.

Na prática, porém, a teoria
parece dar voltas em torno de
seus eixos. Pois os credos evan-
gélicos assumem declaradamen-
te posicionamentos inerentes ao
Estado, inclusive reivindicando
poder material, seja por meio de
domínio de feudos na adminis-
tração pública, seja trabalhan-
do abertamente pela indicação
de ministros evangélicos para as
Cortes, como ficou comprovado
com a nomeação de um minis-
tro "terrivelmente evangéli-
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O comércio da fé

José Osmir
Bertazzoni

R apidamente,
vou escrever
sobre um tema

cuja raiz remonta à co-
lonização do Brasil e
nos envergonha aos
olhos de Deus e do mun-
do civilizado. Dissertare-
mos sobre a revelação, no último
domingo, pelo jornalismo da TV Glo-
bo no programa "Fantástico", que
acompanhou as operações no Mi-
nistério Público do Trabalho ao fla-
grar 270 (duzentos e setenta) homens,
em Minas Gerais, submetidos a tra-
balho análogo à escravidão.

É notadamente transparen-
te que o trabalho em condições
análogas às de escravos consti-
tui-se ato dos mais repugnan-
tes da humanidade, os que se
aproveitam dessa fragilidade
dos sistemas, exploradores fren-
te a um ambiente comercial dis-
putadíssimo, na redução de
custos de produção e, por con-
sequência, na majoração de seus
lucros e na busca de atender às
necessidades do mercado. Esses
objetivos de certos "empregadores"
buscam melhorar seus lucros sa-
crificando os empregados, pro-
movendo uma série de cortes
nas condições laborativas, in-
cluindo os instrumentos de tra-
balho, alimentação, moradia,
salários, entre outros, ou seja,
os direitos fundamentais e a
dignidade dos trabalhadores
são afetados em prol dos lucros.

Trabalhar nessas condições
submete, certamente, o trabalha-
dor a situações nas quais não po-
demos falar em dignidade huma-
na, tamanha a deploração de vida.
Nesse contexto, a redução do ho-
mem à condição análoga à de es-
cravo é totalmente contrária aos
ditames do princípio da dignidade
humana, bem como das normas e
tratados celebrados.

Formalizado pela OIT, em
1999, ano de início das minhas ati-
vidades nas Comissões Normativas
da OIT, o conceito de trabalho de-
cente sintetiza a sua missão histó-
rica de promover oportunidades
para que homens e mulheres obte-
nham um trabalho produtivo e de
qualidade, em condições de liber-
dade, equidade, segurança e dig-
nidade humana, sendo considera-
do condição fundamental para a
superação da pobreza, a redução
das desigualdades sociais, a garantia
da governabilidade democrática e o
desenvolvimento sustentável.

Em abril 2014, entreguei ao
presidente da Câmara Municipal de
Piracicaba documento assinado
pelo próprio presidente Luiz Inácio
Lula da Silva em que o Brasil con-
sagrava definitivamente seu com-
promisso mundial diante das 167
nações signatárias deste tratado.
No documento, Lula encaminha
essa conquista ao povo Piracicabano
direto do Palácio das Nações, em Ge-
nebra-Suíça, por minhas mãos.

Passados vinte anos, nos
deparamos com os mesmos mé-
todos, utilizados por empresá-
rios inescrupulosos que não res-
peitam a vida e a dignidade das
pessoas (domingo, 30 de janei-
ro de 2022).  O flagrante de
constatação do MPFT e Polícia
Federal é divulgado pela mes-
ma rede de televisão que mais
arrecada com o agronegócio
("Agro é tech, agro é pop, agro é
tudo"). Lamentável coincidên-
cia, mas o Brasil depende das
exportações, porém somos uma
colônia condenada a produzir
commodities, quando podería-
mos aperfeiçoar nossos parques
industriais e oferecer ao mundo a
matéria prima industrializada,
pronta e embala para uso e con-
sumo, gerando empregos, ren-
da e vida digna ao nosso povo.

Posto isso, caracterizar esse
tipo de trabalho é fundamental
para não perdermos essa temática,
principalmente como ela é desen-
volvida no Brasil, uma vez que, após
131 anos da aprovação da Lei Áu-
rea, que aboliu a escravidão no Bra-

Trabalho escravo no Brasil
ainda é praticado (final)

Dirceu C. Gonçalves

Estamos, há algumas se
manas, vivendo o desas
tre anunciado de todos

os anos. As águas  chegam bra-
vias, inundando municípios e
Estados inteiros, trazendo sofri-
mento, pânico e morte à popu-
lação. É a conseqüência do des-
caso de governos, da sociedade
e do próprio povo para o proble-
ma, que é um dos mais antigos,
menos prevenidos e, até, provo-
cado todos os dias. Em maior
ou menor proporção, todos os
anos observamos o mesmo dra-
ma com mortos, desabrigados e
milhares de vítimas que acabam
socorridas pelos esquemas pú-
blicos e privados. E somos cons-
cientes de que no próximo ano
será a mesma coisa, pois nada
se faz para enfrentar eficiente-
mente o problema. Passada a
dor do povo e a cobertura midi-
ática dos previsíveis desastres,
todos se recolhem ao seu dia-a-
dia e só voltarão a pensar a res-
peito quando os rios novamen-
te saírem das suas calhas e as
águas levarem tudo de roldão.

A Europa e os Estados Uni-
dos enfrentaram situações aná-
logas às nossas, muitos anos
atrás, Mas desenvolveram solu-
ções que hoje mantêm os rios
dentro da calha ou - quando a
cheia é algo realmente fora do
previsível - têm esquemas de

A chuva, o trato ambiental e o desastre
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sil, encontram-se fre-
quentemente casos de
trabalho em condições
análogas à escravidão.
O conceito do artigo 149
do Código Penal Brasi-
leiro, diante da nova re-
dação dada pela Lei
10.803/2003, vem pre-
valecendo na doutrina e
nos Tribunais. Dessa for-

ma, o trabalho escravo contemporâ-
neo é configurado apenas se verificada
a ofensa ao direito de liberdade.

Ainda assim, tal conceito não
é satisfatório, uma vez que a cons-
tatação da prática escravista fren-
te aquilo estabelecido é de difícil

entendimento, principalmente pelo
fato de os exploradores utiliza-
rem-se de meios fraudulentos
para desviar do imposto pela
norma, bem como para tentar
iludir as ofensas aos direitos fun-
damentais e a dignidade.

Pois bem, conceituar e carac-
terizar o trabalho escravo, bem
como demonstrar as formas utili-
zadas para erradicação e como se
encontra o cenário atual no Brasil
são os objetivos deste artigo. É de
extrema importância ressaltar que
tal discussão não tem como fim uma
conclusão objetiva, mas sim uma aná-
lise das alterações ocasionadas pela
evolução jurídica e social.

A Constituição Federal de
1988 ratificou a Declaração
Universal dos Direitos Huma-
nos em garantia ao respeito e à
valoração de homens e mulhe-
res: o princípio da dignidade da
pessoa humana é um dos prin-
cípios constitucionais elencados
como fundamento do Estado De-
mocrático de Direito Brasileiro, no
inciso do art. 1º da Constituição.
Invocado em diversos dispositi-
vos legais e na atividade judici-
ária, tem por objetiva a garan-
tia da vida digna, embora não
possua um conceito objetivo.

O principal fundamento dos
Direitos Humanos é a garantia da
dignidade humana. Todos os se-
res humanos devem ter reconheci-
do seu direito a ter direitos (saúde,
educação, emprego, moradia, sa-
neamento básico, justiça etc.). Por-
tanto, violências no campo físico,
moral, psíquico, social e cultural
são inaceitáveis.

Por derradeiro vejamos
que, somente no Estado de São
Paulo, em 2021, foram resgata-
dos 47 trabalhadores em situa-
ção análoga à escravidão. Em
2020, foram resgatados 16
trabalhadores nessas condi-
ções .  No Bras i l ,  em 2021,
quase duas mil pessoas foram
resgatadas de locais onde as
condições de trabalho eram
análogas à escravidão.

Dissemos que, na semana pas-
sada, em Minas Gerais, auditores
fiscais encontraram mais de 270
pessoas trabalhando em situação
degradante. As vítimas do traba-
lho escravo no Brasil têm um perfil
definido: quase metade delas são
nascidas no Nordeste e pelo menos
80% dos resgatados se declaram
pardos ou pretos.

Lamentável a degradação das
instituições e do povo brasileiro du-
rante este governo que aniquilou direi-
tos do povo trabalhador e ataca vee-
mentemente o sindicalismo que por
oitenta (80) anos ajudou a construir
uma democracia sólida com o mí-
nimo de garantias aos que laboram
na construção deste país.

José Osmir Bertazzoni (63),
Advogado e Jornalista; e-
mail: osmir@cspb.org.br
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espetacular, vazados à
mídia. Muitos podem
perder seus negócios,
prestígio e ofendidos
na imagem pública que
têm, culpados ou não.
A impressão é a de que
a polícia deu um fla-
grante ou invadiu uma
célula terrorista.

A atuação midiáti-
ca é indispensável nesse vício e mau
procedimento da lawfare com a
narrativa paralela aos autos, por
convicções manifestas e fora dos
autos. Um big brother, com vaza-
mentos de áudios ou vídeos, antes
da tramitação do processo, numa
guerra de nervos. Então, o réu terá
de provar a inocência duas vezes,
diante do público e do juízo, sem
haver ainda prova de culpa.
Condenado à priori por "convic-
ções", como provar a inocência de
um crime indeterminado?

O transcurso do processo se
transforma num jogo de gato e rato,
em eventuais cerceamentos da defesa.
A ciência jurídica é atacada pela "con-
vicção", de fé de que o réu já é cul-

pado. Você não acha? Ora, julga-
mento não é opinião pessoal ou de
formadores de opinião pública.

Na menção do papa de que
"se o juiz não for corajoso aca-
bará condenando como Pilatos",
o tribuno ficou refém do espe-
táculo, do ódio, da sanha de
morte e do sectarismo. Por fim,
a escolha que concedeu como
"presente de páscoa" foi restri-
ta aos inimigos de Jesus junto
às dependências do templo, os
quais, logicamente, escolheram
Barrabás. Pilatos se torna um
homem acovardado no tabulei-
ro dos sacerdotes. O condena-
do exibido em carne viva o sa-
bia por certo, não se manifes-

tou como fizera na instrução
diante de Anás.

Em defesa do réu no local
escolhido pelos sacerdotes para
dar cabo ao desafeto havia nú-
mero reduzido de seguidores ou
cristãos ocultos fariseus, os quais
foram sufocados pelos gritos en-
sandecidos e inovação "demo-
crática" de Pilatos. Essa rup-
tura pôs abaixo o templo, a
unidade nacional e, por fim, le-
vou-se à dispersão da diáspora.

Além do papa os estudiosos
citam a Lawfare em vários países
e no Brasil com a Lavajato, da
qual o Supremo declarou o juiz
suspeito. Economistas, notada-
mente de esquerda, acusam o
desmantelamento do parque
industrial brasileiro e da Petro-
brás, e ainda, de que houve uma
guerra híbrida para se apossa-
rem do pré-sal brasileiro e da tec-
nologia de ponta da petroleira.

Camilo Irineu Quartaro-
llo, escrevente, escritor
independente, autor de A
ressurreição de Abayomi

c o " ,  A n d r é  M e n -
donça, para compor
o quadro de 11 mi-
nistros da Suprema
Corte.

Ora, esse fato, tão
banalizado que deixou
de ser algo extraordi-
nário e, em tempos ou-
tros, condenado pela

imensa maioria da comunidade
social, torna-se coisa trivial, a pon-
to de vermos, hoje, correntes evan-
gélicas postulando a nomeação de
uns e queimando as chances de
outros. A eleição para as Cortes
da Justiça passa, hoje, pelo cri-
vo de pastores famosos, alguns
sem pejo de patrocinar aber-
tamente perfis e grupos. O pas-
tor Malafaia, como se sabe, é in-
terlocutor permanente do presi-
dente nessa matéria.

A continuar a tendência de
imbricação entre as coisas de
Deus e as de César, a barafun-
da tomará de conta da paisa-
gem institucional. O IBGE cal-
cula termos mais de 42,3 mi-
lhões de evangélicos no país
(dados de 2010), representando,
na época, 22,2 da população brasi-
leira. No final de 2014, a projeção
apontava que os protestantes seri-
am 29% da população. Em 2020,
pesquisa Datafolha mostrou que os
evangélicos já seriam 31% da po-
pulação ou 65,4 milhões de pes-
soas. O maior credo é o das As-
sembleias de Deus, cerca de 30%
do total, seguido pelas Igrejas
Batistas, Congregação Cristã no

Brasil e Igreja Universal do Rei-
no de Deus. Esta, aliás, tem vas-
ta estrutura de comunicação,
com seu apoio bem disputado
pelos políticos.

É preocupante o fato de que
tais frentes religiosas usam o povo
em sua peregrinação para dominar
o Estado brasileiro, bastando ver
como algumas delas usam o poder
midiático para arrebanhar fiéis e
manter os cofres cheios. Pelas ma-
drugadas, os cenários de catarse
social eram comuns e hoje tais es-
petáculos, com sua liturgia centra-
da nos milagres que "curam" do-
entes, podem ser vistos até em ho-
rários noturnos, alguns bem cedo.
A fé, nesse caso, em vez de remover
montanhas, serve como pá para
arrecadar montes de dinheiro
que obreiros e assistentes reco-
lhem em suas andanças pelos
gigantescos espaços dos cultos.

As massas, tão perdidas nes-
ses tempos de pandemia, não hesi-
tam em pagar o "ingresso" para
adentrar o reino dos Céus, E tome
grana, o, agora facilmente captada
por cartões de débito/crédito, e ain-
da por esse mecanismo criado pelo
Banco Central, o PIX. Na África, a
Igreja Universal luta para não ser
banida de Angola, após ser investi-

gada por desvio de dinheiro, dis-
criminação e práticas contra a in-
tegridade de religiosos angolanos.
Até o bispo Marcelo Crivella não
recebeu agrément para exercer as
funções de embaixador na África
do Sul, por suspeitas de que pode-
ria ser uma alavanca para preser-
var em Angola a Igreja Universal.
E o bispo Macedo faz périplo inter-
nacional com o intuito de esticar
os braços de sua religião.

O fato é que o evangelismo no
Brasil assumiu uma feição política,
puxando credos para a vala comum
do oportunismo e do mercado da
fé. Os governantes, preocupados em
manter boas relações com as Igrejas,
por ver no eleitorado evangélico reba-
nhos eleitorais, deixa a situação correr
solta. Por isso, Brasília e o entorno
do Palácio do Planalto, antes um
território frequentado exclusiva-
mente por políticos e suas equipes,
agora é uma passarela da fé.

As igrejas evangélicas, portan-
to, em vez de se constituírem em
redutos sagrados para elevar as
preces dos crentes ao Senhor da
Criação, se assemelham a sucur-
sais de grandes favores, muitos
voltados para perpetuar o po-
der terreno de grupos jamais
preocupados com a salvação das
almas. Tio Patinhas é uma inocen-
te figura do passado.

Gaudêncio Torquato é
jornalista, escritor, pro-
fessor titular da USP e
consultor político.
Twitter@gaudtorquato.
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defesa civil e socorro que remo-
vem as populações e até os ne-
gócios das áreas de possível
inundação, ficando o prejuízo
restrito aos prédios e mobiliá-
rio da área sinistrada. Há, nos
países desenvolvidos, o estudo
e esquemas permanentes de
monitoramento, permitindo
prever que em determinado
ponto não haverá nova inunda-
ção "nos próximos 10, 20 ou 30
anos". Na verdade, em tais áre-
as, a não ser por uma catástro-
fe totalmente imprevisível, nun-
ca mais haverá cheia porque, no
período dad o como "garantia",
novas obras são realizadas para
dilatar ainda mais o período de
segurança. São muitos os recur-
sos anti-sinistro e - o pior - os
órgãos ambientais e os gover-
nos brasileiros conhecem tudo
isso, pois frequentemente enviam
técnicos para absorver conhecimen-
tos. Mas não os aplicam ou o
fazem com negligência e sem
qualquer coordenação.

É desnecessário repetir que
a ocupação das margens dos
rios foi feita de maneira negli-
gente e até criminosa, com as
comunidades sujando a água
que bebe e ocupando as margens
que a natureza manteve por
centenas ou milhares de anos
como áreas de escape para a dis-
sipação das cheias. Também não
precisamos dizer que as obras
hidráulicas das zonas urbaniza-

das não recebem a devida ma-
nutenção, que o povo joga lixo
nas galerias e dentro do próprio
rio e que, irresponsavelmente, as
comunidades e até os órgãos
públicos manejam inadequada-
mente as encostas  de forma a
provocar a queda da areia nos
cursos d'água.

A política ambiental brasi-
leira tem sido a pior possível.
Em vez de prever e trabalhar
pela solução dos problemas bá-
sicos - como o das inundações -
seus praticantes miram no imo-
bilismo que dificulta empreen-
dimentos sob o argumento de
preservar a Natureza e favore-
ce o funcionamento de ONGs
nem sempre produtivas e sujei-
tas a ineficiência e problemas. É
visível  aparelhamento das pró-
prias ONGs, de órgãos de pes-
quisas e estudos climáticos e
ambientais e, principalmente, o
abrigo de militantes que fazem
de conta trabalhar pela causa,
mas ali estão em busca de votos
que os elegem vereadores, pre-

feitos, deputados ou servem de
caminho para o acesso a esque-
mas onde possam proporcionar
elevadas rendas.

A origem dos problemas
ambientais é sobejamente conhe-
cida. Em vez de discuti-la e bus-
car outras vertentes - principal-
mente a ideológica - os gover-
nos, a sociedade e principalmen-
te os órgãos que atuam na área
(e para isso recebem verba pú-
blica) precisam cuidar de um
cronograma sustentável de ati-
vidades que possa tirar o ho-
mem do caminho das águas com
a certeza de que, por mais que
façam, jamais conseguirão fa-
zer o contrário. Governos - fe-
deral, estadual e municipal -
têm de agir de forma conjuga-
da ou jamais conseguirão che-
gar ao objetivo. Meio-ambiente não
pode ser matéria política ou ideoló-
gica, pois está acima de todas as
ideologias e da sociedade. Seus di-
tames não admitem a separação
ou partidarização das ativida-
des. Enquanto isso ocorrer, te-
remos, todos os anos, dezenas,
centenas ou até milhares de ví-
timas a lamentar.

Tenente Dirceu Cardo-
so Gonçalves é dirigen-
te da ASPOMIL (Asso-
ciação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). Email:
aspomilpm@terra.com.br.



A dinâmica "troca-troca"
na Prefeitura

Barjas Negri

Por onde ando re-
cebo informações a res-
peito de ações negativas
da atual gestão à frente
da Prefeitura de Piraci-
caba. Ao mesmo tempo,
várias indagações sobre
a finalidade de algumas
de suas ações. Em ge-
ral, elas vêm acompanhada de per-
plexidade, de espanto.

Selecionei alguns exemplos re-
ferentes à obsessão dessa gestão por
trocar de imóveis ocupados ou alu-
gados, como se essa questão fosse
resolver os graves problemas que
afligem a população. Você que está
lendo este artigo poderá tirar as suas
próprias conclusões.

No Parque Natural de Santa
Terezinha, que fica em frente ao
posto Bigaton, foram plantadas 40
mil mudas de diferentes árvores
que, após 15 anos, estão adultas e
dão vida e sustentabilidade ao lo-
cal. Lá foi construída uma sede que
no início abrigou um posto da Polícia
Ambiental e depois tornou-se a sede
da Inspetoria da Guarda Civil Munici-
pal (GCM) e do Pelotão Ambiental.

Agora conheçam a troca: 1ª -
a Prefeitura desativou a Biblioteca
Comunitária da Vila Industrial e
improvisou ali a sede da Inspetoria
da Guarda; 2ª - desativou a aca-
demia de ginástica da GCM insta-
lada na sede da corporação e lá ins-
talou o Pelotão Ambiental; 3ª -
transferiu os equipamentos da
academia para o Espaço do
Samba, no bairro Verde. Muita
troca-troca e quem dançou foi o
samba e, também, a segurança dos
moradores de Santa Terezinha.

O Lar das Ruas, instalado no
Parque São Jorge, atendia 60 mo-
radores em situação de vulnerabi-
lidade social, que funcionava com
o apoio de vários profissionais es-
pecializado, além de garantir ali-
mentação e boas condições de higi-
ene e, em alguns casos, encami-
nhamento para atendimento de
saúde. Foi fechado e "trocado" por
maior adensamento de moradores
de rua na Praça José Bonifácio e
no seu entorno. Tudo isso em ple-
no auge da pandemia da Covid-19
neste ano, com a justificativa de se
economizar com o pagamento de
aluguel. Ao que parece, o atendimento
a essas pessoas espalhadas pelas ruas
da cidade deve estar ficando mais
caro aos cofres públicos.

O possível moderno Hospi-
tal Veterinário de Piracicaba, no
valor de R$ 5 milhões - recur-
sos do governo do Estado - foi
trocado por uma modesta refor-
ma no Canil Municipal, num
pseudoprograma "Causa Ani-
mal", como se fosse a mesma coi-
sa. É o que dá não entender a im-
portância de melhorar a saúde dos
animais e as suas consequências
para a saúde da população.

No Zoológico Municipal tive-
mos outra troca, o urso de óculos,
atração dos visitantes, foi trocado
por nada. Parece que foi para um
bom lugar, mas ao que consta foi
transferido para economizar com
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sua alimentação, despe-
sa que já fazia parte do
Orçamento Municipal
há anos. Essa troca re-
duziu um pouco o en-
canto do nosso zoológi-
co e do programa de
Educação Ambiental
dos nossos alunos.
Claro, o seu recinto ti-
nha problemas, mas a

Prefeitura não fez questão de
promover a sua reforma. Optou
pela troca.

A Pinacoteca "Miguel Dutra",
instalada em prédio próprio, ade-
quado e tombado pelo patrimônio
histórico, está tendo o seu acervo
transferido para o Barracão 14-A
do Engenho Central, em espaço
bem menor e em condições inade-
quadas. Há uma proposta da ocu-
pação da "Pinacoteca" pela Polícia
Federal, que paga aluguel e esse
valor seria economizado. Nessa tro-
ca, a Polícia Federal perdeu a pos-
sibilidade de ter uma sede moder-
na, e cultura perdeu a sua pinaco-
teca. Dá para acreditar?

Agora está em andamento da
transferência do Arquivo e de Al-
moxarifados da Prefeitura, ambos
localizados na área central, para o
prédio do antigo Biotério da Uni-
versidade Metodista de Piracicaba
(Unimep), localizado no bairro do
Taquaral. O prédio precisa de uma
boa reforma, além disso serão cri-
adas dificuldades da logística pela
distância de ir buscar ou levar pro-
cessos para o novo local. Ainda bem
que, na nossa gestão como prefeito,
implantamos a avenida Higienópo-
lis e alargamos a avenida Rio das
Pedras, que facilitam e encurtam
um pouco o deslocamento dos servi-
dores municipais até a Unimep.

Neste ano, conforme informou
a coluna Capiau, deste matutino, a
Prefeitura pediu um estudo técni-
co para transferir a sede da Edu-
cativa FM para o Engenho Central,
incluindo com a instalação de um
"aquário" para que os visitantes
possam acompanhar o trabalhar
dos profissionais dessa emissora.

Esses são alguns exemplos que
me foram relacionados com olhar
de  perplexidade das pessoas. Mas,
temos outros para relatar num pró-
ximo artigo. Tudo isso para mos-
trar que essa troca-troca de ordem
político-administrativo está se
mostrando um jogo de soma zero
ou como diriam outras pessoas: é
trocar seis por meia dúzia.

Barjas Negri, ex-prefeito
de Piracicaba
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João Badari

As regras para aposentado-
ria em 2022 tiveram algumas
mudanças significativas. Entre
as principais está a aposentado-
ria por tempo de contribuição
das mulheres. A reforma da
Previdência alterou sensivel-
mente a forma de concessão dos
benefícios do INSS e as mulhe-
res tiveram grandes alterações
na forma que conseguem a sua
aposentadoria.

As mudanças para as mulhe-
res ocorrem tanto nas regras de
transição de acesso a aposentado-
ria, como também na regra perma-
nente, da idade mínima. Por exem-
plo, se a segurada já possuía 30
anos de contribuição antes de 13
de novembro de 2019, pode ficar
tranquila, pois possui direito ad-
quirido a aposentar-se pelas regras
antigas e não terá a influência da
reforma quando pedir o seu bene-
fício ao INSS. Isso vale para quem
ainda não pediu a aposentadoria e
para quem está aguardando o pe-
dido administrativo (junto ao
INSS) ou judicial.

Ou seja, se a mulher não op-
tou por pedir a sua aposentadoria,
ou não sabia que já poderia apo-
sentar-se, o seu direito está conso-
lidado e o INSS deverá respeitar.
Muitas mulheres não sabiam, mas
poderiam ter se aposentado e não
o fizeram, como por exemplo:

- Trabalhou em atividade
especial, com insalubridade.
Neste caso, a cada 10 anos tra-
balhados ela antecipa em anos
a aposentadoria;

- Trabalhou no campo;
- Ganhou ação trabalhista;
- Período trabalhado em regi-

me próprio de previdência (RPPS -
concursada);

- Períodos que recebeu benefício
por incapacidade (auxílio-doença)

Estes são apenas alguns exem-
plos que podem antecipar a sua
aposentadoria e aumentar o valor
do benefício, pois aumentando o
tempo de contribuição, a segurada
poderá se encaixar em uma regra
mais vantajosa. Portanto, a mulher
com essas caraterísticas, que ain-
da não pediu a sua aposentadoria,
deve realizar um estudo previden-

ciário, pois pode ter o direito ad-
quirido e não sabe disto.

Para as mulheres que ainda
não possuíam o direito adquiri-
do e não se encaixam em nenhu-
ma regra de transição, a refor-
ma da Previdência mudou a
idade mínima a ser atingida
para conseguir se aposentar, ela
aumentou em dois anos: idade
mínima de 62 anos e tempo de con-
tribuição continua em 15 anos.

E como é feito o cálculo da apo-
sentadoria para as mulheres?

Serão considerados todos os
salários de contribuição realizados
à partir de julho de 1994, e desta
média será aplicado o coeficiente
de 60% mais 2% a cada ano contri-
buído à partir do 15º ano de paga-
mento ao INSS.

Exemplo prático: a senhora
Maria possuía 21 anos de contri-
buição para o INSS e tem 62 anos
de idade, o seu coeficiente será de
60% mais 12%, totalizando 72%

Se a sua média dos salários de
contribuição era de R$ 3.000,00
ela vai ter uma aposentadoria de
R$ 2.160,00.

Outro ponto importante é que
a reforma, ao trazer uma idade
mínima nas aposentadorias, colo-
cou fim nas aposentadorias por
tempo de contribuição, exceto se a
mulher se encaixar em alguma das
regras de transição.

Relevante destacar que as re-
gras de transição são criadas sem-
pre que existem mudanças previ-
denciárias, como a reforma da Pre-
vidência, para não punir de forma
tão severa quem já estava perto de
aposentar-se.

Entre elas está a regra da ida-
de mínima para as mulheres em
2022.  Esta regra estabelece que as
mulheres em 2022 vão precisar ter
61 anos e 6 meses de idade, mais o
tempo mínimo de 15 anos de con-
tribuição para aposentar-se. Esta
regra subiu de 61 anos, para 61
anos e 6 meses, com relação a 2021,
e no ano que vêm ela será de 62
anos exigidos como idade mínima
para buscar a aposentadoria. O
cálculo será igual o da regra per-
manente, ou seja, serão considera-
dos todos os salários de contribui-
ção realizados à partir de julho de
1994, e desta média será aplicado o

coeficiente de 60% mais 2% a cada
ano contribuído à partir do 15º ano
de pagamento ao INSS.

Exemplo prático: a senhora
Maria possuía 21 anos de contribui-
ção para o INSS e tem 62 anos de ida-
de, o seu coeficiente será de 60% mais
12%, totalizando 72%. Se a sua média
dos salários de contribuição era de
R$ 3.000,00 ela vai ter uma apo-
sentadoria de R$ 2.160,00.

Outra regra é a de pontos, que
estabelece que, para conseguir se
aposentar em 2022, a mulher de-
verá somar a sua idade com o tem-
po de contribuição. Ela não exige
uma idade mínima, porém o tem-
po de contribuição deverá ser de
pelo menos 30 anos.

Em 2022 as mulheres deverão
atingir 89 pontos somando a ida-
de e o tempo de contribuição, se
forem professoras o número de
pontos será reduzido para 84 pon-
tos (são 5 a menos). Exemplo: a se-
nhora Maria possui 59 anos de ida-
de em 2022 e tem 30 anos traba-
lhados, somando chega ao resul-
tado de 89 pontos, conseguindo se
aposentar por tempo de contribui-
ção. Neste caso o cálculo também
se mantém, como na regra perma-
nente. Serão considerados todos os
salários de contribuição realizados
a partir de julho de 1994, e desta
média será aplicado o coeficiente
de 60% mais 2% a cada ano contri-
buído à partir do 15º ano de paga-
mento ao INSS.

Já na regra de transição da
idade mais o tempo de contribui-
ção, as mulheres precisam ter 30
anos de contribuição para aposen-
tar-se, porém a idade mínima cai
de 61 anos e 6 meses (como na re-
gra dos 15 anos de contribuição)
para 57 anos e 6 meses em 2022.
No ano passado ela era de 57 anos,
e agora em 2022 subiu 6 meses. No
ano de 2023 vai subir mais 6 me-
ses, e assim continuar ano a ano
subindo progressivamente, até
atingir 62 anos.

Também é importante citar
a regra do pedágio de 50%. Nes-
ta regra de transição as mulhe-
res precisarão cumprir um "pe-
dágio" de 50% do tempo que
faltava para atingir 30 anos de
contribuição, antes da reforma.
Assim, se uma mulher tinha 29
anos de contribuição em 13 de feve-
reiro de 2019, ela vai ter que cumprir
o 1 ano que faltava para alcançar os
30 anos de contribuição, mais 6
meses como pedágio (50%).

Neste caso muda o cálculo, pois
será considerado 100% dos salári-
os de contribuição e aplicar o fator
previdenciário. Fator previdenciá-
rio é a fórmula matemática que
envolve 3 fatores: idade, expec-
tativa de vida e tempo de con-
tribuição. Quanto mais jovem,
maior a sua expectativa de vida
e consequentemente menor será
o valor da aposentadoria.

E, por fim, a regra do pedágio
de 100%. Com esta regra de transi-
ção, as mulheres que estavam a
mais de 2 anos de atingir os 30 anos
de contribuição, antes de 13 de no-
vembro de 2019, deverão cumprir
100% como pedágio, ou seja, o do-
bro. Se a trabalhadora possuía 27
anos de contribuição, como exem-
plo, faltava para ela 3 anos. Ela
deverá cumprir os 3 anos e mais 3
como pedágio, totalizando 6 anos
para aposentar-se (33 anos de con-
tribuição ao INSS). O cálculo será
sobre 100% dos salários de contribui-
ção após julho de 1994, com coeficien-
te de 100% e fator previdenciário
também de 100%, sem qualquer re-
dutor na sua aposentadoria.

Portanto, é importante a se-
gurada do INSS estudar todas
as regras de transição e buscar
toda a sua documentação antes
de requerer a aposentadoria do
INSS. É importantíssimo ana-
lisar o seu CNIS (Cadastro
Nacional de Informações So-
ciais) e verificar se todos os
dados estão corretos,  pois
qualquer erro pode diminuir
a sua aposentadoria.

João Badari é advogado
especialista em Direito
Previdenciário e sócio do
escritório Aith, Badari e
Luchin Advogados.
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Projeto Guri abre vagas
para novas turmas

O Polo Piracicaba do Projeto
Guri abre inscrições no dia 7/2 para
novas turmas. Com vagas limita-
das, as aulas são de música para
crianças, adolescentes e jovens de 6 a
17 anos no contraturno escolar. As
matrículas devem ser feitas de modo
presencial na Estação da Paulista, sede
do Guri em Piracicaba. Não é ne-
cessário conhecimento prévio de
música para participar e nem ter ins-
trumentos. Aulas presenciais estão pre-
vistas para começar em 14/2.

São ofertadas em Piracicaba
aula de clarinete, contrabaixo acús-
tico, coral infantil, coral juvenil,
eufônio, flauta transversal, percus-
são, saxofone, trombone, trompe-
te, viola, violino e violoncelo.

Para se inscrever é necessário
apresentar RG ou certidão de nas-
cimento, comprovante de residên-
cia, certidão de nascimento ou RG
do aluno, RG do responsável, com-
provante de matrícula escolar e/ou
declaração de frequência escolar,
foto 3X4 e preencher a ficha de
matrícula. Para as crianças de 06
a 08 anos será oferecida aula de
iniciação musical apenas no perío-
do da manhã. De 8 a 17 anos serão
ofertadas aulas de instrumento de

sopro, cordas, percussão e canto coral
nos períodos da manhã e da tarde.

Os alunos que têm interesse em
estudar no período da manhã deve-
rão comparecer ao polo das 8h às 11h e
os interessados em estudar no período
da tarde deverão comparecer das
13h30 às 18h. As vagas serão pre-
enchidas por ordem de chegada.

O Guri, conforme site do pro-
jeto, é considerado o maior progra-
ma sociocultural brasileiro. Man-
tido pela Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Estado de São
Paulo, já atendeu desde sua cria-
ção, em 1995, mais de 850 mil cri-
anças, adolescentes e jovens na
grande São Paulo, interior e lito-
ral, incluindo internos da Funda-
ção CASA. Em Piracicaba, a Prefei-
tura é parceira no desenvolvimen-
to do projeto há 17 anos, por meio
da Secretaria Municipal da Ação
Cultural.

A Estação da Paulista está lo-
calizada na avenida Doutor Paulo
de Moraes, 1682. Mais informações
podem ser obtidas pelo site http://
www.projetoguri.org.br/, pelo
e - mail polo.piracicaba
@gurionline.com.br ou pelo telefo-
ne (19) 3422-0912.
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Procon autua 7 estabelecimentos
na operação Material Escolar
Balanço foi divulgado pelo órgão, ontem, 1º. Vinte e sete estabelecimentos foram visitados
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Vereador reforça
a importância do
uso do cartão do
transporte público

Assessoria parlamentar

Kawai destacou a articulação da Mesa Diretora para manter
a tarifa em R$ 4,90

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) apoia a iniciativa da Pre-
feitura em promover uma ampla
campanha de divulgação, para que
os usuários de ônibus urbano se-
jam estimulados a adquirir o car-
tão de transporte público.

Como membro da Mesa Di-
retora da Câmara de Piracica-
ba, Kawai acompanhou de per-
to, na semana passada, os des-
dobramentos da reunião com a
prefeitura, que contou com a
presença de dirigentes do Co-
nespi (Conselho das Entidades
Sindicais de Piracicaba), para bus-
car um entendimento acerca do
valor das tarifas do transporte co-
letivo na cidade. "Tivemos que nos
mobilizar para que o governo re-
visse o aumento, em uma época
difícil, sobretudo, para os traba-
lhadores", comentou o vereador.

Dois dias depois do Natal,
a prefeitura anunciou o aumen-
to de 16,53% nas tarifas de ôni-
bus, que passaram de R$ 4,90
para R$ 5,60. Em 5 de janeiro,
um dia depois de entrar em vi-
gor o novo valor, Câmara e Co-
nespi propuseram um reestudo,
a fim de que a prefeitura manti-

O Procon - Piracicaba concluiu
na segunda-feira, 31, a operação
Material Escolar, que foi realizada
durante o mês de janeiro. De acor-
do com o balanço final divulgado
pelo órgão hoje, terça-feira, 1º/02,
foram visitados 27 estabelecimen-
tos, sendo que sete foram autua-
dos e 20 atenderam plenamente as
normas consumeristas.

Segundo o Procon, os estabeleci-
mentos autuados apresentaram irre-
gularidades, como venda de produtos
vencidos, produtos expostos sem os
respectivos preços e falta do Código de
Defesa do Consumidor. A operação
teve caráter orientativo e abrangeu
os bairros Paulista, Paulicéia, Cen-
tro, São Dimas, Bairro Alto, Vila
Rezende, Nova Piracicaba, Areão,
Piracicamirim, Vila Independência,
São Judas e Santa Terezinha.

Durante as visitas, os fiscais
do Procon orientaram os proprie-
tários dos estabelecimentos sobre
preço dos produtos e sua correta
afixação, formas de pagamentos
aceitas (cheques, cartões de crédi-
to/débito), restrições quanto à acei-
tação de cheques ou cartões para
pagamento, disponibilidade do
exemplar do Código de Defesa do
Consumidor para consulta, afixa-
ção dos cartazes do Procon e da
Lei Antifumo, prazo de valida-
de, informações obrigatórias em
produtos (composição, validade,
origem, entre outros).

Operação conferiu se preços dos materiais não esta-
vam com preços abusivos

Divulgação

EXPECTATIVAS - Segundo
Fábio Dionísio, procurador-geral do
município e responsável pelo Procon,
o resultado final atendeu as expecta-
tivas e cumpriu o seu maior objetivo,
que foi proteger o consumidor, para
que ele pudesse realizar as compras
com maior segurança e proteção. "O
Procon estará sempre atento à movi-
mentação do mercado e está pronto
para interceder em situações que se
configurem em desrespeito aos con-
sumidores", ressaltou. Dionísio des-
taca que, mesmo com a pandemia, a
maior parte dos estabelecimentos es-
tavam corretos e atendem todas as
normas consumeristas. "Isso mos-
tra que estão, cada vez mais, pensan-
do no consumidor final".

O procurador acredita que devi-
do à redução das vendas, principal-
mente em razão das aulas online nos
anos de 2020 e 2021, alguns estabeleci-
mentos se descuidaram em verificar,
em sua área de venda, a validade de
alguns produtos como massinhas, tin-
tas, colas, canetas, sobre os quais reca-
íram a maior parte das notificações re-
alizadas pela operação, por apresen-
tarem prazos de validades expirados.

SERVIÇO - O Procon está ins-
talado no Térreo 2 do Centro Cí-
vico e funciona de segunda à sex-
ta-feira, das 8h30 às 16h30, sen-
do que o atendimento presencial
é realizado somente com agen-
damento pelo telefone 151.

vesse o valor de R$ 4,90, pelo
menos aos usuários do cartão
de transporte público.

"A revisão do valor cobrado
nas tarifas do transporte público
foi de suma importância para soci-
edade, nesse momento. Graças à
articulação da Mesa Diretora e do
Conespi, a prefeitura fez ajustes e
assumiu alguns compromissos. O
mais importante é que se garan-
tiu que em 2022 não teremos re-
ajustes", comentou o vereador.

Agora, os passageiros que pos-
suírem o cartão pagarão a tarifa
de R$ 4,90, diferentemente dos
usuários eventuais que pagarão
R$ 5,60. Pessoas com deficiên-
cia e idosos continuam tendo di-
reito à gratuidade e o cartão-estu-
dante se mantém em vigor.

De acordo com o parlamen-
tar, a prefeitura precisa fazer
uma ampla divulgação pelos
meios de comunicação, redes soci-
ais e na forma de publicidade, para
que as pessoas sejam informadas
que podem adquirir o cartão sem
custo. "Basta levar um documen-
to com foto e solicitar o cartão,
junto ao Terminal Central de
Integração", orientou.
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Vereador conhece
projetos da Guarda
Civil Municipal

Gustavo Pompeo (Avante) visitou pontos estratégicos
da cidade e percebeu a falta de um maior número de
agentes da guarda civil municipal

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) se reuniu nesta terça-fei-
ra (1) com o comandante da Guar-
da Civil Municipal, Sidney Miguel
da Silva Nunes, na base da corpo-
ração, a fim de tratar sobre deman-
das levantadas pela população.

Pompeo tem recebido diversos
pedidos da população referentes à
presença da guarda em alguns
locais estratégicos, pois, segun-
do o parlamentar, os munícipes
se sentem muito mais seguros
quando visualizam os agentes da
corporação. Na semana passada,
ele visitou os terminais de ônibus,
unidades de pronto atendimento
de saúde (UPAS) e percebeu a falta
que faz um maior número de agen-
tes nesses locais.

Essas demandas foram entre-
gues diretamente ao comandante
Nunes, que apresentou ao parla-
mentar seus projetos de melhorias

Assessoria parlamentar

para a corporação. Nunes sabe da
importância do agente nos locais
citados pelo vereador para aumen-
tar a segurança para a população,
mas tem encontrado algumas difi-
culdades com a quantidade de
agentes disponíveis para realizarem
as rondas na cidade.

Nunes demonstrou o desejo
de abrir um concurso para aumen-
tar o efetivo de guardas disponí-
veis na corporação, mas sabe que é
um processo demorado. Ele tam-
bém se comprometeu com Pompeo
a apresentar melhorias sobre as
demandas colocadas na reunião.

O vereador aproveitou a opor-
tunidade para questionar Nunes
sobre o desenvolvimento do esta-
tuto e recebeu a informação de que o
documento já se encontra nas mãos
do chefe do Executivo, que fará uma
análise antes de enviar o documen-
to para a Câmara Municipal.
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Oficinas homenageiam 100 anos
da Semana de Arte Moderna

Eloy Porto Neto, Elcio Aguiar, Evandro Silva, Mauricio
Ribeiro, Rosangela Pereira e Marcelo Seghese farão as
oficinas culturais com tema da Semana de 22

Para comemorar os 100 anos
da Semana Arte Moderna - a Se-
mana de 22 -, o Instituto Formar
promove oficinas culturais, com
exclusividade para os adolescentes
que já fazem parte das atividades
de Expressão Cultural, Programa
de Aprendizagem ou Com-Viver.

De 7 a 25 de fevereiro, os ado-
lescentes poderão participar da Ofi-
cina de Iniciação ao Violão com El-
cio Luiz, Técnica Vocal com Eloy
Porto Neto, Prática de Banda com
Evandro Silva, Bateria e Percus-
são Alternativa com Marcelo
Seghese e Canto Coral Teatrali-
zado com Rosângela Pereira,
todos professores da instituição.

De acordo com o coordenador
cultural do Instituto Formar, Mau-
ricio Ribeiro, o objetivo das ofici-
nas é valorizar a experimentação
criativa aplicada ao processo de
produção cultural, além de come-
morar o centenário do movimento
que marcou o início do Modernis-
mo no Brasil. "Pensamos em opor-
tunizar aos adolescentes atendidos

pela instituição vivências que am-
pliassem o seu horizonte cultural.
Foi o que os modernistas fizeram
em uma semana, no Theatro Mu-
nicipal de São Paulo, em 1922, e é o
que pretendemos, guardadas as
devidas proporções, realizar aqui
durante um mês. Por isso as ofici-
nas são democráticas. Quem não
faz música, vai poder experimen-
tar; quem nunca fez teatro, vai ter
a chance de fazer." As atividades
serão 100% presenciais e realizadas
com distanciamento entre os partici-
pantes, higienização do local, uso obri-
gatório de máscara de proteção e res-
peitando todas as medidas de saú-
de para o combate à Covid-19.

Em tempo: as oficinas são di-
recionadas para os adolescentes
que já fazem parte dos programas do
Instituto Formar. Não há vagas aber-
tas para a comunidade neste momen-
to e, segundo a coordenação cultu-
ral, a perspectiva é que se abram
novas inscrições a partir de março.

SEMANA DE 22 - A Sema-
na de Arte Moderna aconteceu de

11 a 18 de fevereiro de 1922 no The-
atro Municipal de São Paulo, no
momento em que o mundo assistia
ao fim de uma grande guerra. Foi
um verdadeiro marco na história
de São Paulo, considerada um di-
visor de águas na cultura brasilei-
ra. O evento foi organizado por um

grupo de intelectuais e artistas, como
os escritores Oswald de Andrade, Ma-
rio de Andrade e o artista plástico Di
Cavalcanti. O movimento foi marca-
do pelo rompimento com o tradici-
onalismo e a partir deste momento
teve início ao Modernismo no Bra-
sil, sinônimo de "estilo novo".

Fake News: uma bomba relógio (II)
Pessoas quePessoas quePessoas quePessoas quePessoas que
acreditam emacreditam emacreditam emacreditam emacreditam em
falácias e teoriasfalácias e teoriasfalácias e teoriasfalácias e teoriasfalácias e teorias
conspiratórias seconspiratórias seconspiratórias seconspiratórias seconspiratórias se
mostram menosmostram menosmostram menosmostram menosmostram menos
inclinadas ainclinadas ainclinadas ainclinadas ainclinadas a
aceitar aaceitar aaceitar aaceitar aaceitar a
inconsistênciainconsistênciainconsistênciainconsistênciainconsistência
dessasdessasdessasdessasdessas
inverdadesinverdadesinverdadesinverdadesinverdades

José F. Höfling

Não sei o que as pessoas
pensam desse assunto mas, para
mim, fake news é um fenômeno
praticamente incurável... uma
metástase (quando o câncer se
espalha pelo organismo) que já
se espalhou pelo mundo virali-
zando as sociedades de modo
geral, causando danos sociais
os mais diversos. É pouco pro-
vável acreditar que esse fenôme-
no venha a ter algum retroces-
so a médio e longo prazo devido
sua complexidade em termos de
informática e das mídias soci-
ais... uma vez presente, uma vez
detectado, o dano já estará fei-
to... podemos perguntar: metás-
tase tem cura?

Falando em termos biológi-
cos, se for detectada em seu iní-
cio, é possível que procedimen-
tos como terapia sistêmica, qui-
mioterapia, imunoterapia, ou
terapia biológica, levem à remis-
são do processo... da mesma
forma, analogamente, podemos
pensar em relação às fake news,
se for detectada logo no início
(o que parece não ser o caso),

talvez pudesse ser menos dano-
sa para a sociedade, no entan-
to, sabemos que não é por aí...

Quando se investiga a rela-
ção entre o consumo de infor-
mações falsas e a adoção, ou
rejeição dos comportamentos
preventivos que poderão impe-
dir a disseminação das fake
news, os resultados são bem
claros... Pessoas que acreditam
em falácias e teorias conspira-
tórias sobre esse fenômeno, se
mostram menos inclinadas a
aceitar a inconsistência dessas
inverdades, tomando-as, por-
tanto, como uma verdade ina-
balável e pessoas expostas e su-
jeitas a esse fenômeno raramen-
te se deparam com as verifica-
ções dos fatos.

Quando apertamos o botão
curtir nas redes sociais ou vamos
direto para informações que já co-
nhecemos, sinalizamos não só que
o conteúdo foi aceito, mas que ele é
aceitável e verídico. Ao comparti-
lharmos algo, damos a ele nossa
credibilidade... nesse processo, con-
vidamos nossos amigos a se junta-
rem a nós para reforçar os senti-
mentos e opiniões de nosso grupo

mais restrito com o qual nos iden-
tificamos psicologicamente. Todo
esse processo de sinalização con-
cordante serve tanto para divulgar
a ciência como para disseminar
mentiras e falsidades. Como acon-
tece com algumas viroses na vida
real, analogamente as fake news
(mentiras) são contagiosas e trans-
mitidas socialmente.

Quando se trata de fake
news, não nos iludamos, não se
trata de nenhuma novidade,
pois elas sempre existiram de
uma forma ou de outra... So-
mente que com a tecnologia, tem
sido bem mais fácil disseminar
os conteúdos. Na saúde, o as-

sunto mais popular no momen-
to é a vacina: 90% das falácias
e boatos atacam a credibilidade
da vacinação levando à queda
das imunizações, o que resulta
na volta de doenças que esta-
vam supostamente
extintas...Portanto, as fake
news são assim mesmo, elas sa-
bem chamar a atenção...

A facilidade para se envol-
ver com notícias de caráter sen-
sacionalista parece ser uma ca-
racterística da cultura brasilei-
ra, e as notícias falsas sobre
"saúde e política", na maioria
das vezes,  possuem esse
perfil...são informações alar-
mantes e estapafúrdias que pro-
vocam medo e grande estresse
social, levando a grandes dis-
torções da verdade, sem que as
pessoas que se envolvem e compar-
tilham essas fakes news se deem
conta que informações erradas
têm reações adversas, levando
a grandes danos sociais.

José F. Höfling, profes-
sor de Microbiologia e
Imunologia da FOP/
Unicamp
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Bebel: "Pais, não mandem
seus filhos às escolas
sem estarem vacinados"
O apelo foi segunda, 31, durante o programa "Comentaristas", da Rádio Educadora,
quando entrevistada por Paulo Carlim, Jairinho Mattos, Pedro Marcílio, Valdir Guimarães

EEEEENCHENTESNCHENTESNCHENTESNCHENTESNCHENTES

Vereador dá suporte
à população do bairro
Bosque do Água Branca

Aldo Guimaraes

Com a alta no caso de Covid-
19, principalmente com a nova va-
riante Ômicron, a presidenta da
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial de Ensino do
Estado de São Paulo), a deputada
estadual Professora Bebel (PT) ape-
la para que os pais levem seus fi-
lhos para tomarem a vacina de
imunização à covid-19, que, com
certeza, preserva vidas, antes de
retornarem às aulas: "Pais, não
mandem seus filhos à escola, sem
estarem vacinados!". O apelo, a
deputada fez nesta última segun-
da, 31, durante o programa "Co-
mentaristas", da Rádio Educado-
ra de Piracicaba, onde foi entrevis-
tada por Paulo Carlim, Jairinho
Mattos, Pedro Marcílio, Valdir
Guimarães e que também contou
com a participação do presidente

A deputada Bebel, com Jairinho Mattos e Luiz Beltrame,
ao chegar à emissora

O presidente do Lar dos Velhinhos, Yves Marcondes, agra-
deceu, em nome dos moradores da instituição, as emen-
das destinadas por Bebel e Padilha

Divulgação

do Lar dos Velhinhos de Piracica-
ba, Yves Marcondes, que agrade-
ceu a deputada pela destinação de
R$ 200 mil à instituição e também
por ter viabilizado mais R$ 200 mil,
através do deputado federal Ale-
xandre Padilha (PT).

Bebel destacou a importân-
cia de vacinar as crianças que
passaram, atualmente, a serem
as principais transmissoras da
covid, além de haver registro de
óbitos entre elas, além de lem-
brar que as UTI`s pedriáticas
estão lotadas. "É importante a
vacinação para evitar que só
uma criança contaminada pos-
sa contaminar toda uma sala de
aula, expor todos a riscos, e
além de fazer com que passem a
levar o vírus para suas casas. O
direito de não se vacinar é da

pessoa, mas deixa de ser quan-
do afeta a terceiros", disse.

A deputada Bebel também
criticou a irresponsabilidade da
Secretaria Estadual da Educa-
ção de manter o calendário es-
colar aprovado no ano passado,
que foi iniciado no último dia
25, com a reunião de planeja-
mento nas escolas de forma pre-
sencial, colocando a vida dos pro-
fessores em risco, e o retorno das
aulas nesta quarta-feira, 02 de fe-
vereiro, colocando os alunos e a
comunidade escolar como um todo
em risco. "Sabemos que nossas es-
colas não têm infraestrutura ne-
cessária para cumprir os protoco-
los de saúde exigidos neste mo-
mento em que a Covid-19 recru-
desce no País. Todos sabemos -
e há vários exemplos disto - que

a maioria das crianças é assin-
tomática e elas podem, assim,
ser um veículo transmissor do
vírus tanto para a comunidade
escolar quanto para a sua pró-
pria família, se contaminadas
na escola", enfatiza.

Com o retorno das aulas, a
Apeoesp encaminhou ofício à Se-
cretaria Estadual da Educação exi-
gindo a garantia de segurança
para os professores com comorbi-
dade, assegurando o não retorno
às aulas presenciais. Além disso, a
APEOESP reivindica a disponibi-
lização de testagem para os pro-
fessores. Outra reivindicação
feita à Secretaria Estadual da
Educação é a redução imediata da
quantidade de alunos por sala de
aula. "Neste momento, temos
que preservar vidas", reforça.

"S"S"S"S"SARAARAARAARAARAVÁVÁVÁVÁVÁ"""""

Afropira promove sarau online com bate papo e intervenções
O Instituto Afropira promove

na próxima sexta-feira (4), a segun-
da edição do "Sarau Saravá", ao
vivo, das 20h às 21h30, pelo Face-
book e canal do Youtube. O evento
gratuito tem como objetivo valorizar
e disseminar a cultura afro-brasileira
por meio de intervenções artísticas e
um bate papo sobre escrita com a
atriz, rapper e ativista Mayra Kris-
tina e a poetiza Mércia Lima.

As intervenções culturais fi-
cam por conta dos convidados
Guilherme Oliveira (MC), Eva Prudên-
cio com uma apresentação teatral, o
rapper Kinder, Mestre Adriano Rigo e
a publicitária Fernanda Arruda.

Os diretores do Instituto com-
pletam o cronograma com capoei-
ra e dança afro pelo Mestre Mar-
quinho, música com Elaine Teoto-
nio, artesanato com Erica Lima,
moda com Isabel Farias, samba
rock por Jean Bastos e a mediação
do sarau pelo poeta Julio Rocha.

Os interessados em prestigiar
o sarau podem acompanhar pela
página do Facebook (https://
www.facebook.com/afropira) e pelo
canal do Youtube do Afropira (ht-

t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=QB2FhOrbxxc&t=12516s).
Quem quiser saber de todos os even-
tos do Instituto, deve seguir a pá-
gina e se inscrever no canal.

O SARAU - A ideia do sarau
surgiu em uma roda de conversa
que tinha como tema "A Etimologia
Negra", no intuito de fazer levantamen-
to da origem de diversas palavras diri-
gidas ao povo negro e as criadas e in-
seridas pelos mesmos no Brasil.

Este encontro trouxe inspiração
ao Instituto para uma contínua pes-
quisa, e todos adotaram como mis-
são garantir o acesso à população
a este conhecimento, com o desejo
de contribuir para a diminuição do
preconceito e discriminação com a cul-
tura e os costumes da população ne-
gra. Desde então, o Afropira se em-
penha para criar projetos e ativi-
dades utilizando estas palavras.

O Sarau Saravá ocorre anu-
almente em torno do dia 6 de
fevereiro, em homenagem à
Dandara, mulher guerreira
companheira de Zumbi dos Pal-
mares, que faleceu neste dia, em
1694, ao se jogar de um precipí-

Diretores da Afropira, entidade organizadora do Sarau Saravá

cio para não ser entregue à escra-
vização. A proposta é ter mais mo-
mentos de reflexão - mais Dias de
Consciência Negra, iniciando
pela companheira de Zumbi trazen-
do, inclusive, um recorte de gênero
valorizando a mulher negra. Também,
para fortalecer este tema de gênero, o
Sarau homenageia Iemanjá, que
tem seu dia na semana do evento
(2 de fevereiro).

ORIGEM DA PALAVRA
'SARAVÁ' - A palavra "Saravá" é

utilizada frequentemente nas reli-
giões de matrizes africanas e, se-
gundo pesquisadores, etimologica-
mente o termo se originou a partir
do modo como os africanos escra-
vizados pronunciavam a palavra
portuguesa "salvar" que, devido a
influência da fonologia do idioma
bantu, falavam "salavar" e com o
tempo evoluiu para o então "sara-
vá". Hoje nos terreiros traz o signi-
ficado de "salve", "bem-vindo(a)",
"salve a sua força".

Divulgação

Fabricio Polezi visitou, no domingo (30), bairro parcialmente alagado.

O vereador Fabricio Polezi (Pa-
triota) compareceu ao bairro Bos-
que do Água Branca, na noite
deste domingo (30), em suporte
à população, a pedido de mora-
dores. No local, o parlamentar
deparou-se com várias famílias
atingidas pelo alagamento pro-
vocado pelas chuvas.

Polezi esteve com sua equipe
de gabinete na rua Goiânia e acom-
panhou de perto os trabalhos da
Defesa Civil, do Corpo de Bombei-
ros e dos voluntários, que oferece-
ram ajuda àqueles que decidiram
sair de suas casas e na retirada de
móveis e eletrodomésticos dos do-
micílios atingidos pela enchente.

Em conversa com moradores,
Polezi foi informado de que o canal
artificial para escoar a água da chu-
va não foi capaz de dar a vazão
necessária, o que resultou no acú-
mulo de água. "Aparentemente, o
diâmetro da tubulação deste canal
é insuficiente para esse tipo de si-
tuação e, em época de fortes chu-

vas, sempre temos problemas com
as cheias", disse um morador.

Na manhã desta segunda-fei-
ra (31), o vereador retornou ao lo-
cal e, como as águas haviam baixa-
do, pôde entender melhor o pro-
blema das constantes cheias rela-
tadas pelos moradores. Em conversa
com o engenheiro Ivan Antônio
Patteti, da Secretaria Municipal
de Obras, Polezi foi informado de
que a Prefeitura já tem um projeto
pronto para sanar o problema de
alagamentos em períodos chuvo-
sos na região, que depende, no en-
tanto, de encaixe orçamentário
para haver licitação da obra.

"É importante somarmos es-
forços e focarmos na realização
deste projeto. Irei cobrar o Executi-
vo para que, o mais rápido possí-
vel, ele saia do papel e vire reali-
dade. Só assim poderemos dar
um pouco mais de tranquilida-
de aos moradores dessa região
tão afetada nas épocas de
cheia", enfatizou Polezi.

PPPPPANDEMIAANDEMIAANDEMIAANDEMIAANDEMIA

Artesã investe na criatividade
com bichinhos de crochê

A pandemia está transforman-
do o dia a dia de muitas pessoas
também em ideias positivas. Apai-
xonada pelo crochê, a artesã Isau-
ra Nascimento transformou um
quarto da casa no seu ateliê e
faz peças que vão de tapetes,
barras para guardanapos, ca-
checóis até a mais nova criação:
bichinhos que encantam os
olhos pela originalidade.

"Tenho facilidade para fazer
crochê, basta olhar um modelo e já
entendo o gráfico", conta Isaura,
que também leva sua arte para fei-
ras em Piracicaba e na região, mas
está restrita por causa da pan-
demia. Enquanto isso, as redes
sociais e amigas são aliadas na
divulgação das suas peças.

Hipopótamos, coalas, ursas e
outros animais estão entre os bi-
chinhos da sua recente inspiração.
"Foi um desafio quando vi na in-
ternet. Com paciência comecei a

confeccionar", explica orgulhosa.
Cada peça é feita com carinho es-
pecial, sempre pensando em quem
vai ganhar como presente ou com-
prar para decorar a casa.

A páscoa está chegando com
novidades. A artesã Isaura já pen-
sa em coelhos de crochê com aces-
sório para colocar chocolate.
"Após deixar de trabalhar nos es-
paços municipais por causa da
pandemia e também da não re-
novação de contratos, reforcei
meu trabalho em casa e cada vez
mais surgem ideias". Para en-
comendar ou conhecer seu tra-
balho, o contato é (19) 99637-8708.

Todo esse amor pelo crochê
atravessa fronteiras. Tapetes,
passadeiras, caminhos de mesas
e outras peças decoram residên-
cias em várias cidades brasilei-
ras, inclusive no Rio de Janeiro,
em São Paulo, na região, além de
Piracicaba, onde reside.

Bichinhos feitos de crochê

Isaura Nascimento.

Divulgação
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Palestra traz dicas sobre como começar bem o ano
O ano está só começando e ain-

da dá tempo de fazer planos, traçar
metas e apostar nos resultados. Por
isso, no próximo dia 8, o Simespi pro-
move a palestra Comece o Ano Bem
com a coach e especialista em resulta-
dos Bárbara Jimenez. O evento gra-
tuito acontece no auditório da sede
da entidade (rua Samuel Neves, 1601
- Bairro dos Alemães), a partir das
8h30. Os participantes podem tra-
zer um quilo de alimento não-pe-
recível para doação. A abordagem
do tema está dividida em quatro
tópicos: Como Iniciar o Ano Bem,
Como Definir Metas Atingíveis,
Como Estabelecer Visão Clara de
Futuro, Como Melhorar a Comuni-
cação e Ser Mais Assertivo.

Bárbara Jimenez é treinado-
ra, palestrante, empreendedo-

ra, mentora de empresários,
atleta amadora, especialista em
desenvolvimento humano e cri-
adora de conteúdo. Já ajudou deze-
nas de pessoas e empresas a fatu-
rarem milhões de reais em seus
negócios. Bárbara tem uma frase-
chave: ela acredita que 'despertar
do poder pessoal' muda a realida-
de de qualquer pessoa. "Acredito
que o desenvolvimento pessoal
é a única forma de aumentar
exponencialmente seus resulta-
dos, melhorar sua qualidade de
vida, gerar novas oportunidades e
criar uma nova realidade".

SERVIÇO - As inscrições para
a palestra podem ser feitas até 6
de fevereiro pelo e-mail
simespi@simespi.com.br. Infor-
mações pelo telefone 3417-8600.

Tema será abordado pela coach e especialista em re-
sultados Bárbara Jimenez

Divulgação

Divulgação
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Vereadores conhecem estrutura
acadêmica da Câmara de SP
Sílvia Morales (PV) e Pedro Kawai (PSDB) visitaram, nesta segunda-feira (31),
o trabalho da Escola do Parlamento, da Câmara Municipal de São Paulo

A busca por novas dinâmicas
e linguagens educacionais para a
Escola do Legislativo de Piracicaba
motivou, na manhã desta segun-
da-feira (31), uma visita da verea-
dora Sílvia Morales (PV), do Man-
dato Coletivo "A Cidade é Sua", e
do vereador Pedro Kawai
(PSDB), respectivamente direto-
ra e coordenador da Escola do
Legislativo, à Câmara Municipal de
São Paulo, para conhecerem mais
de perto o trabalho do órgão edu-
cacional do Legislativo paulista-
no, a Escola do Parlamento.

"Essa troca de experiências é
sempre muito boa. Assim como
muitas Câmaras da região nos
procuram em Piracicaba para
conhecerem a Escola do Legis-
lativo, nós também estamos
procurando outras escolas de
referência para trocarmos ideias e
informações e ver o que podemos
melhorar", disse Sílvia.

"A Escola do Parlamento é
um exemplo de Escola e, para
nós, essa visita é um enriqueci-
mento na nossa experiência de
trabalho", completou Kawai.

Os parlamentares piracicaba-
nos foram recebidos no Palácio
Anchieta, sede do Legislativo pau-
listano, por Gustavo Costa Dias,
diretor acadêmico da Escola do
Parlamento, que apresentou as li-
nhas gerais de atuação do órgão,
instituído em 2011. "O objetivo
maior da Escola do Parlamento é
aproximar o cidadão do parlamen-
to através da disseminação do co-
nhecimento, seja por meio da reali-
zação de palestras, cursos de ex-
tensão, pós-graduação, aperfei-
çoamento e outros. São diversas
atividades, mas todas voltadas ao
empoderamento do cidadão, para
que ele interaja de uma maneira
mais adequada e tenha a capaci-
dade de pleitear seus direitos com
mais condições", disse.

"A missão das duas escolas é
bastante parecida, são escolas vol-
tadas à sociedade, à participação
popular, dedicadas a promover a
democracia e trazer as lideranças
para participar dos cursos ofereci-
dos", pontuou Sílvia.

Cursos de longa duração -
Durante a conversa, que aconte-
ceu em uma sala de reuniões da
Escola do Parlamento, o diretor
acadêmico disse aos vereadores pi-
racicabanos que o quadro de pes-
soal do órgão educacional é com-
posto, atualmente, apenas por ser-

vidores de carreira, que se dividem
exclusivamente entre a direção,
coordenação e as funções técnico-
administrativas do órgão.

"Nós não estamos subordina-
dos a nenhum tipo de partido ou
legenda. Nós fazemos, sim, even-
tos em parcerias com gabinetes,
mas nós temos a flexibilidade de
fazer o nosso planejamento em
cima de uma temática que não ne-
cessariamente está atrelada a um
partido ou outro. E há uma conti-
nuidade, existem projetos de longa
duração, como pós-graduação, que
transcendem as mudanças de
mesa diretora e são independentes
de situações pontuais de manda-
tos, então fica mais fácil para a es-
cola conduzir esse tipo de ativida-
de", disse Gustavo.

Outro ponto destacado por ele
foi em relação à seleção de profes-
sores e palestrantes para os cursos
ofertados pela Escola do Parlamen-
to, que se dá majoritariamente de
forma remunerada e por chama-
mento público, via edital.

"Para os cursos mais longos,
como são os de extensão, que tem
no mínimo 20 horas, os de aperfei-
çoamento, que são de 180 horas, e
os cursos de pós-graduação, de 360
horas, nós lançamos um edital para
cada uma destas atividades, com
as linhas gerais do curso que que-
remos ofertar. A seleção é, basica-
mente, curricular, ou seja, os can-
didatos recebem uma pontuação de
acordo com a sua titulação aca-
dêmica, se é pós-doutor, dou-
tor, se é mestre, o número arti-
gos científicos publicados, a ex-
periência docente e também ou-
tros critérios. Esses candidatos
aprovados ficam credenciados e
são alocados, de acordo com a clas-
sificação, nas disciplinas que mi-
nistrarão", disse Gustavo Dias.

O diretor acadêmico da Esco-
la do Parlamento frisou, ainda, que
as contratações possibilitam um
acompanhamento e controle
mais concretos das aulas, evi-
tando-se desvios de temas, de-
rivações e vieses militantes, mas
também pontuou que há situa-
ções em que os profissionais
atuam "Pro Bono", ou seja, de for-
ma voluntária. Esse tipo de ativi-
dade, no entanto, geralmente é de
curta duração e acontece em par-
ceria com outras instituições.

Revista Parlamento e Socieda-
de - Além da oferta dos cursos de
longa duração, a Escola do Parla-

mento também publica semestral-
mente a revista acadêmica "Parla-
mento e Sociedade", periódico in-
dexado em bases científicas, com
ISSN (registro de publicações aca-
dêmicas) e atualmente classificada
como "Qualis B3" pela Capes (Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior).

"Quando nós lançamos um
edital para a contratação de docen-
tes, um dos itens previstos nesse
edital é a elaboração de um artigo
acadêmico para ser publicado em
nossa revista. É uma forma de ga-
rantirmos um fluxo constante para
nossa publicação", disse Gustavo,
que também explicou aos vereado-
res piracicabanos que a Escola do
Parlamento igualmente contratou,
por meio de licitação, um siste-
ma voltado à editoração eletrô-
nica da revista, que permite tan-
to a submissão on-line de tra-
balhos, quanto a revisão e publi-
cação dos artigos científicos.

"As publicações são muito im-
portantes para os parceiros e para
as escolas, que registram e marcam
todo um momento de conhecimen-
to.  Como a Câmara de São Paulo
já tem esse trabalho, nós viemos
aqui entender a parte estrutural e
legal por eles utilizada, de como eles
fizeram essas contratações. Com
certeza vamos levar esses exemplos
para Piracicaba e trabalhar em cima
disso, para vermos a possibilidade
de viabilizarmos essas publicações
lá também", destacou Pedro Kawai.

Sílvia Morales disse, inclusive,
que o Conselho da Escola do Legis-
lativo de Piracicaba já aventou a
possibilidade de estudos voltados
à criação de uma revista acadêmi-
ca semelhante, e que levará o as-
sunto para a próxima reunião do
colegiado. "Nós teremos uma reu-
nião dia 8 de fevereiro e reportare-
mos ao Conselho o que nós vimos
aqui na Câmara Municipal de São
Paulo, principalmente essa questão
da Revista, que já é uma demanda
trazida anteriormente que devemos
discutir", disse a parlamentar.

Cursos presenciais e on-line -
Outro ponto debatido durante a
reunião foi sobre o formato dos
cursos oferecidos pelas Escolas, que
passaram majoritariamente a se
dar em ambiente virtual, motiva-
dos inicialmente pelo advento
da pandemia da Covid-19.

"A escola era majoritariamen-
te presencial, mas por conta da pan-
demia nós tivemos que migrar ba-

sicamente todos os nossos eventos
para o formato on-line, tanto os
cursos de pós-graduação quanto os
demais. Nós chegamos a ter quase
5 mil alunos simultaneamente
em um evento. A gente preten-
de manter, agora, um ambiente
híbrido, onde possamos manter
as atividades presenciais sem
abandonar a audiência que ga-
nhamos do on-line, unindo o
melhor dos dois mundos", dis-
se Gustavo Costa Dias.

De forma parecida, a Escola
do Legislativo, desde o início da
pandemia, oferece cursos, pales-
tras, rodas de conversas e even-
tos afins de forma totalmente
on-line. Segundo Sílvia, em bre-
ve, a programação de 2022 es-
tará disponível para que o pú-
blico possa se inscrever.

"Nós já temos algumas pro-
postas. Temos uma proposta
sobre saneamento básico e sa-
neamento ambiental e que de-
vem entrar em pauta agora na
reunião do Conselho. Já temos
algumas coisas aprovadas e
também estamos discutindo
outras propostas. Teremos mui-
tas coisas bacanas neste ano.
Podem entrar no site da Escola
do Legislativo que logo teremos
a programação completa", com-
pletou a parlamentar.

"Foi uma visita muito produ-
tiva e muito importante para todos
nós. Agradeço ao Gustavo, que nos
recebeu muito bem, e certamente
levaremos o que vimos aqui para
nossas reuniões em Piracicaba", re-
sumiu Kawai.

De forma semelhante, Sílvia
Morales também agradeceu a re-
cepção e destacou a importância de
atividades educativas cada vez mais
próximas à população. "Nós preci-
samos trazer cada vez mais a soci-
edade para a Escola do Legislativo.
Então, é sempre boa essa troca de
experiências, essa troca de ideias.
E considero muito produtiva e
muito boa para todos nós essa visi-
ta, concluiu a vereadora.

Conselho da Escola do Le-
gislativo - Além da direção de
Sílvia Morales e da coordena-
ção Pedro Kawai, também com-
põem o Conselho da Escola do
Legislativo de Piracicaba, o ve-
reador Josef Borges (SD), o ser-
vidor Bruno Didoné de Olivei-
ra, e os professores Josué Adam
Lazier (Unimep) e Heliani Ber-
lato (Esalq/USP).
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Ano letivo de 2022 da rede
estadual começa hoje

Nesta quarta-feira (2), mais
3,5 milhões de estudantes da rede
estadual de São Paulo iniciam o ano
letivo de 2022 em cerca de 5,3 mil esco-
las. Obrigatório desde novembro de
2021, o retorno 100 % presencial das
aulas é embasado na recuperação
pedagógica dos estudantes com
aval das autoridades sanitárias.

Assim como em 2021, as aulas
presenciais seguirão todos os pro-
tocolos de segurança, como uso
de álcool em gel e máscaras,
aferição de temperatura e higi-
enização constante dos ambien-
tes e mãos, identificação e afasta-
mento dos casos e monitoramento
de seus contactantes. Confira aqui
o protocolo elaborado pela Secre-
taria da Educação do Estado de
São Paulo (Seduc-SP).

Neste ano, os responsáveis le-
gais pelos estudantes devem apre-
sentar o comprovante de vaci-
nação completa contra Covid-19
do aluno de acordo com a Reso-

lução 09, de 28-01-2022,que es-
tabelece as normas para a volta
às aulas na rede estadual.

A entrega do comprovante
deve acontecer durante o 2º bimes-
tre, entre 25 de abril e 3 de julho.
Esse período é calculado pelo
tempo máximo que um estudan-
te de 5 anos, imunizado com a
vacina da Pfizer, pode levar
para tomar as duas doses. Alu-
nos que não tomaram a vacina
por contraindicação médica deve-
rão apresentar atestado.

Importante ressaltar que a fal-
ta de apresentação do comprovan-
te não impossibilita que o estudan-
te frequente a escola ou realize
matrícula ou rematrícula, porém a
situação deverá ser regularizada
em um prazo máximo de 60 dias,
pelo responsável, sob a pena de co-
municação imediata ao Conselho
Tutelar, ao Ministério Público e às
autoridades sanitárias, para pro-
vidências que couber.

PPPPPANDEMIAANDEMIAANDEMIAANDEMIAANDEMIA

Decreto Municipal prorroga
quarentena até o dia 7/3

O Decreto Lei 19.023, assina-
do pelo prefeito Luciano Almeida e
publicado ontem, 1º, no Diário Ofi-
cial do município, prorroga até o
dia 7 de março o prazo de quaren-
tena para o enfrentamento da pan-
demia do Coronavírus, ficando as-
sim mantidas todas as medidas
sanitárias previstas no Decreto nº
18.924 de 29 de outubro de 2021.

Assim permanecem liberados
todos os tipos de eventos com con-

trole de público, inclusive shows em
pé, torcidas e pistas de dança, des-
de que com uso obrigatório de más-
caras, respeito aos protocolos de
higiene e 100% dos adultos com
acesso à 2ª dose da vacina, com-
provado mediante a apresentação
de carteira de vacinação.

Permanece obrigatório o uso
de máscaras em ambientes fecha-
dos e os eventos e shows sem con-
trole de público seguem proibidos.
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Comissão retoma atividades e analisa PLC sobre Comclima
Após o recesso parlamentar de

janeiro, a Comissão de Obras, Ser-
viços Públicos e Atividades Priva-
das da Câmara Municipal de Pira-
cicaba retomou as atividades par-
lamentares na manhã desta terça-
feira (1). Os vereadores Pedro Kawai
(PSDB), presidente da Comissão, e
Anilton Rissato (Patriota), relator,
emitiram pareceres favoráveis ao
projeto de lei 258/2021 e ao projeto
de lei complementar 15/2021.

O PL 258/2021 introduz alte-
rações à lei 9.139/2019. A lei de 2019
"estabelece penalidades adminis-
trativas às pessoas físicas ou jurí-
dicas que comercializem, adqui-
ram, transportem, estoquem ou
revendam produtos oriundos de
ações criminosas e revoga a Lei nº
5.623/2005". De autoria do Poder
Executivo, o projeto de lei analisa-
do na Comissão "visa dar mais efe-
tividade nas ações de segurança
pública, permitindo a cassação ou
a suspensão imediata, conforme o
caso, dos alvarás de licença de es-
tabelecimentos que comercializa-
rem, adquirirem, distribuírem,
transportarem, estocarem ou re-
venderem produtos oriundos de

furto, roubo ou outro tipo de ilícito
penal". Já o projeto de lei complemen-
tar 15/2021 introduz alterações na Lei
Complementar nº 251/10, modificada
pela de nº 420/20, no que tange à Co-
missão Municipal de Mudança Cli-
mática (COMCLIMA).

Também de autoria do Execu-
tivo, os principais aspectos do PLC
15/2021 visam garantir a partici-
pação predominante da sociedade
civil; determinar que todos os ór-
gãos e entidades representativas
que constituírem a Comissão de-
senvolvam comprovadamente pro-
jetos ou ações no município de Pi-
racicaba; incluir as representações
do Conselho Municipal de Defesa
do Meio Ambiente (COMDEMA) e
do Grupo de Atuação Especial de
Defesa do Meio Ambiente (GAE-
MA); e definir o número de repre-
sentantes de cada categoria, além
de prever regras de transição, uma
vez que seus representantes acaba-
ram de ser nomeados pelo Decreto
nº 18.773, de 14 de junho de 2.021.

"A Comissão de Obras e Ser-
viços Públicos analisa diversos
projetos ligados aos serviços
que atendem diretamente a

Membros analisaram projeto de lei que trata de penalida-
des administrativas a quem que comercializa ou revende
produtos oriundos de ações criminosas

Davi Negri

população. Esta retomada depois
do recesso é muito importante para
as discussões dos projetos que es-
tão por vir, pela importância de-
les", destacou o presidente da
Comissão, Pedro Kawai (PSDB).

Compete à Comissão de Obras,
Serviços Públicos e Atividades Pri-
vadas emitir parecer sobre todos
os processos atinentes à realização

de obras e execução de serviços pelo
município, autarquias, entidades
paraestatais e concessionárias de
serviços públicos e outras ativida-
des administrativas ou privadas
sujeitas à deliberação da Câmara.
Nela integram os vereadores Pedro
Kawai, presidente, Anilton Rissa-
to, relator, e Aldisa Vieira Marques,
o Paraná (Cidadania).
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Aulas de futsal do PDB são
retomadas em dois núcleos

A atividade acontece no Ginásio do Parque Prezotto e na Unimep

As aulas de iniciação ao futsal
realizadas pelo Programa Desporto de
Base (PDB) já foram retomadas em
2022. A atividade, promovida pela Pre-
feitura de Piracicaba, por meio da Se-
cretaria de Esportes, Lazer e Ativida-
des Motoras (Selam), é gratuita e acon-
tece em dois núcleos: Complexo
Esportivo Prof. José Carlos Calla-
do Hebling, no Parque Prezotto, e no
campus Taquaral da Universidade Me-
todista de Piracicaba (Unimep). A iniciati-
va tem como público-alvo meninas e
meninos de 7 a 13 anos de idade. As
inscrições estão abertas e devem ser
feitas diretamente nos núcleos, em
dias e horários das aulas.

No Parque Prezotto, as ativi-
dades acontecem sempre às terças
e quintas-feiras. No período da
manhã, alunos de 7 a 9 anos trei-
nam às 8h30, enquanto o horário
das 9h30 é reservado para a tur-
ma na faixa etária de 10 a 13 anos.
Pela tarde, as aulas estão agenda-
das para as 14h e 15h, respectiva-
mente. Na Unimep, os treinamen-
tos ocorrem às segundas, quartas
e sextas-feiras, também em dois
períodos. As aulas pela manhã co-
meçam às 8h30 e reúnem alunos
de 7 a 13 anos. Já no período da
tarde, a turma é dividida por faixa
etária: às 14h30 treinam meninas
e meninos de 7 a 9 anos, enquanto

os alunos de 10 a 13 anos entram
em quadra às 15h30.

Segundo o professor Gustavo
Cerqueira, o Guga, a metodologia
de trabalho terá como pauta o en-
sino de técnicas de futsal e futebol.
"Nós acreditamos na complemen-
taridade dessas duas modalidades
pelos diferentes tipos de piso, calçado,
espaço e tempo, entre outros fatores.
Além disso, também teremos a parti-
cipação dos nossos alunos em festi-
vais, amistosos, torneios e competi-
ções, com o objetivo de reforçar a
aprendizagem e o conteúdo. Elabora-
mos aulas e treinos de suma im-
portância para o aprendizado do
esporte e seus valores", afirmou.

CANCELADO - Em virtude
da pandemia e o aumento no nú-
mero de casos da Covid-19, estão
cancelados os três festivais de fut-
sal agendados para o mês de fe-
vereiro pelo projeto Encontros Es-
portivos, que é realizado por meio
do Programa Desporto de Base
(PDB). "Foi uma decisão tomada
em conjunto, uma vez que o festi-
val pode gerar aglomeração. A ex-
pectativa é de realizar esses even-
tos a partir de março", falou Guga.
Mais informações podem ser con-
sultadas pelo e-mail
pdb@piracicaba.sp.gov.br ou Ins-
tagram @selampiracicaba.

Leonardo Moniz/Selam
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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

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

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

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

VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
------------------------------------------
VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
ALUGA-SE - Barracão direto propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
------------------------------------------
VENDE-SE imóvel em  SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO EM SAN-
TOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arboriza-
da, play ground, área de lazer e qua-
dra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hi-
permercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

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

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

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

EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL e com equilíbrio
na sua rotina. Faça uma avaliação de bioimpe-
dancia GRATUITA e receba uma mentoria para
alinhar sua necessidade e objetivo. Avaliação gra-
tuita pelo whats App 19.996229016.

RECIL EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA, Torna públi-
co que recebeu da SEDEMA - Secretaria Municipal de Defesa
do Meio Ambiente de Piracicaba de forma concomitante a Li-
cença Prévia, Instalação e Operação n.º 2021 - 118542 para a ativi-
dade de fabricação de equipamentos hidráulicos e, pneumáticos,
peças e acessórios, exceto válvulas, localizada à Av. Cristo-
vão Colombo, 2.746 - Santa Teresinha, Piracicaba/SP.

SR. JOÃO DOS SANTOS FON-
SECA faleceu anteontem, na ci-
dade de Charqueada/SP, conta-
va 80 anos, filho dos finados Sr.
Joaquim Custodio da Fonseca
e da Sra. Idalina dos Santos
Fonseca, era casado com a Sra.
Maria Montebeller Fonseca; dei-
xa os filhos: Valmir Aparecido
Fonseca, casado com a Sra.
Maria Aparecida de Souza Fon-
seca; Jose Francisco Fonseca,
casado com a Sra. Luci Fatima
Lavete Fonseca; Almir Paulo
Fonseca, casado com a Sra.
Sandra Regina Meloto Fonse-
ca e Vanira Maria Fonseca, já
falecida. Deixa irmã, sobri-
nhos, netos, bisnetos, de-
mais fami l iares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
14h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Charqueada/SP,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ALICE DE OLIVEIRA
ALTAFINI  fa leceu anteon-
tem, nesta cidade, contava
85 anos, f i lha dos f inados
Sr. Silvio Inacio de Oliveira
e da Sra. Maria Alves de Oli-
veira, era viúva do Sr. Luiz
Altafini; deixa os fi lhos: Eli-
ana Aparecida Altafini Babo-
ni, casada com o Sr. Jose
Osvail Baroni; Antonio Car-
los de Oliveira Altafini; Mar-
cos Altafini,  casado com a
Sra. Josel ia Rodrigues Al-
taf ini;  Luiz Antonio de Oli-
veira, já falecido e Angela
Maria dos Santos, já faleci-
da. Deixa netos, bisnetos,
dema is  fam i l i a res  e  am i -
gos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saí-
do o  fé re t ro  às  14h30 do
Velór io  da  Saudade,  sa la
08, para o Cemitério Muni-
cipal da Saudade em jazi-
go da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

SR. JUSSARA DIAS faleceu an-
teontem, nesta cidade, contava
71 anos, filha dos finados Sr.
Carlos Dias e da Sra. Luiza Fo-
gagnolo. Deixa irmão, cunhada,
sobrinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 10h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemi-
tério Municipal da Saudade em
jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LEOPOLDINA PEREIRA
ROSA SANTOS faleceu ante-
ontem, nesta cidade, contava
76 anos, filha dos finados Sr.
Pedro Inocencio Pereira e da
Sra. Gentilia Bigalho Scarae-
lo, era viúva do Sr. João Pe-
dro dos Santos; deixa os fi-
lhos:  Aparecida Lucia dos
Santos Gomes, casada com
o Sr. João Gomes e Luciano
dos Santos, casado com a
Sra. Juliana. Deixa netos, de-

mais fami l iares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, às 14h00 no Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FU-
NERAIS

SR. ANTONIO BORGHESI fale-
ceu ontem, nesta cidade, conta-
va 88 anos, filho dos finados Sr.
Cesario Borghesi e da Sra. Lui-
za Fornasaro, era casado com
a Sra. Ineyde Sampronha Bor-
ghesi; deixa os filhos: Pedro
Cesar Borghesi, já falecido dei-
xando viúva a Sra. Taciana Isa-
bel Paulo Borghesi e Silvia Bor-
ghesi. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 16h00 da
sala “A” do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, para
a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNI-
DAS – FUNERAIS

SR. SYLVIO SOLLA faleceu an-
teontem  na cidade de Piracica-
ba, aos 82 anos de idade e era
casado com a Sra. Almerinda
Ferreira de Souza Solla. Era fi-
lho do Sr. Manuel Solla e da Sra.
Rita Dias Solla, ambos faleci-
dos. Deixou os filhos: Daniela
Solla Barbosa casada com Mar-
celo Barbosa e Marcelo Ferreira
Solla casado com Vanilda Go-
doi Solla. Deixa ainda a neta:
Isabela e demais parentes. O
seu sepultamento deu-se on-
tem as 15:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de - Sala 07, seguindo em auto
fúnebre para o Cemitério Munici-
pal de São Pedro, onde foi inuma-
do em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. TADEU DE LIMA faleceu an-
teontem na cidade de Piracica-
ba, aos 70 anos de idade e era
casado com a Sra. Sonia Mala-
gueta de Lima. Era filho do Sr.
Dorival de Lima e da Sra. Santa
Felizati Lima, falecidos. Deixa os
filhos: Samara de Lima Soares
casada com Carlos Alberto So-
ares e  Andrews de Lima casa-
do com Camila Viana. Deixa ain-
da os netos: Jasmine, Arthur, Vi-
tor e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
16:30 hs, saindo a urna mortuá-
ria do Velório "C" do Cemiterio
Parque da Ressurreição para a
referida necrópole, onde foi inu-
mado em jazigo da família. - Bom
Jesus. (GRUPO BOM JESUS

FUNERAIS)

SRA. MARILENE GONÇALVES
NANI RINALDI faleceu ontem  na
cidade de Piracicaba, aos 81
anos de idade e era viúva do Sr.
Arrigo Nani Rinaldi. Era filha do
Sr. Antônio Ferreira Gonçalves e
da Sra. Alda Jorge Gonçalves,
ambos falecidos. Deixa os fi-
lhos: Dr. Arrigo Nani Rinaldi Fi-
lho casado com Elenice Salati
Nani Rinaldi e Adriana Gonçal-
ves Nani Rinaldi. Deixa também
netos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Stan-
dard do Cemiterio Parque da
Ressurreição,  para a referida
necrópole, onde foi inumada em
jazigo da família.  (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SR. OSCAR FERNANDES fale-
ceu anteontem na cidade de
Passos de Minas e era casado
com a Sra. Santina Maligieri Fer-
nandes. Deixou os filhos: Hugo
Cesar, Sandra, Silvana e Silmara.
O seu corpo foi transladado em
auto funebre para a cidade de Pira-
cicaba e o seu  sepultamento deu-
se ontem as 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Sau-
dade - Sala 06, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. FRANKLIN CORREA DA SIL-
VA  faleceu anteontem na cida-
de de Piracicaba, aos 73 anos

de idade e era casado com a
Sra. Sonia Maria Nardo da Silva.
Era filho do Sr. Octavio Correa
da Silva e da Sra. Deolinda Apa-
recida Alessandrini da Silva,
ambos falecidos. Deixa os fi-
lhos: José Matheus Correa da
Silva casado com Camilla Cris-
tiane M. Correa da Silva e Frank-
lin Correa da Silva Filho casado
com Franciele Marques Elias.
Deixa netos e demais parentes
e amigos.  O seu sepultamento
deu-se ontem as 14:00 hs no
Cemiterio da Saudade, onde foi
inumado em jazigo da familia.
(GRUPO BOM JESUS FUNE-
RAIS)

SRA.BENEDITA APARECIDA
BRANDINI CARDOSO faleceu
ontem na cidade de São Pedro
aos 64 anos de idade.Era viúva
do Sr.Aparecido Batista
Cardoso.Era filha dos finados
Sr.José Brandini e da
Sra.Izaulina da Silva.Deixa a fi-
lha: Angela e Anderson (faleci-
do). Deixa netos e demais
parentes.O seu sepultamento

dar se hoje ás 10:30 hs saindo
a urna mortuária do Velório Mu-
nicipal de São Pedro seguindo
para o Cemitério daquela loca-
lidade onde será inumada em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)

SRA. JANDYRA APPARECIDA
CATHARINA STEFANELLI OMET-
TO faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 87 anos de ida-
de e era viúva do Sr. Paulo Leo-
nardi Ometto. Era filha do Sr. Vic-
torio Stefanelli e da Sra. Maria
Possignolo, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Edson Anto-
n io Ometto;  Paulo Serg io
Ometto; Sandra de Fatima
Ometto;  Neusa Aparec ida
Ometto. Deixa ainda demais
parentes. O seu sepultamen-
to dar-se-a hoje as 13:30 hs
saindo a urna mortuária do
velório do Cemitério Parque
da Ressurreição sala A, se-
guindo para a referida necró-
pole, onde será inumada em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

"N"N"N"N"NOOOOOVVVVVASASASASAS E E E E ESTRADSTRADSTRADSTRADSTRADASASASASAS V V V V VICINAISICINAISICINAISICINAISICINAIS"""""

Governo do Estado anuncia mais
R$ 788 milhões para o programa

O Governo do Estado de São
Paulo anunciou, segunda-feira
(31), mais R$ 788 milhões para a
próxima fase do programa Novas
Estradas Vicinais. Esta etapa, que
já é a oitava, vai beneficiar 95 vias,
por meio do DER, com um total de
822 quilômetros de extensão, e R$
6,9 bilhões em investimentos.

Os recursos serão destinados
à pavimentação das estradas, re-
cuperação funcional e moderniza-
ção das vias municipais. "Este pro-
grama de estradas soma 641 obras,
em 6 mil quilômetros de vicinais,

que vão gerar mais de 40 mil em-
pregos entre vagas diretas e indi-
retas. Essas obras tem um impacto
enorme na população e na econo-
mia de todas as regiões neste mo-
mento de retomada, além de pro-
porcionar melhores condições para
o escoamento da produção agroin-
dustrial dos municípios", afirmou
o vice-governador, Rodrigo Garcia.

O investimento previsto faz
parte do programa Pró SP, um
amplo pacote de obras estruturan-
tes do Governo para auxiliar na
retomada do crescimento econômi-

co, oferta de emprego e geração de
renda em 2021 e 2022. A iniciativa
prevê recursos que totalizam R$ 50
bilhões para obras nas áreas de in-
fraestrutura, transportes, educa-
ção e saneamento.

"Não há nenhuma região do
Estado em que nós não tenhamos
obras programadas, sendo que a
maior parte delas já está iniciada.
Vamos entregá-las com a maior
agilidade possível e faremos isso
com o auxílio direto dos municípi-
os, que nos ajudam na fiscaliza-
ção", ressaltou o Secretário de Lo-

gística e Transportes, João Octavi-
ano Machado Neto. As estradas vi-
cinais são importantes para o esco-
amento da produção agrícola e
para a economia regional. Além dis-
so, são essenciais para o deslocamento
da população aos grandes centros ur-
banos. Nesta fase, o foco será em pavi-
mentação, melhorias e recuperação
funcional. Na região de Campinas
(correspondente à DR 1 do DER),
são quinze vicinais beneficiadas,
que somam investimentos do Go-
verno de SP de R$ 94,8 milhões em
74,8 KM de melhorias.
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Miss Estadual Mirim 2022
recebe moção de aplausos
Camila Contieri, 6 anos, iniciou a carreira no ano passado,
durante a pandemia, a partir de brincadeiras com a irmã mais velha

O vereador Gustavo Pom-
peo (Avante) entregou, nesta se-
gunda-feira (31), a moção 267/
2021, de aplausos a Camila Con-
tieri pela conquista da coroa de
Miss Estadual Mirim 2022. "É
importante fomentarmos esse
futuro promissor de uma crian-
ça que já está levando o nome
de Piracicaba para fora da ci-
dade", destacou o parlamentar.

A modelo piracicabana Ca-
mila Contieri tem 6 anos e ini-
ciou a carreira no ano passado,
durante a pandemia, a partir
de brincadeiras com a irmã
mais velha, tirando fotos de
maneira despretensiosa nos
cômodos de sua casa. Por in-
dicação de uma amiga da fa-
mília, a criança entrou para

uma agência especializada e
concorreu ao Miss Piracica-
ba Mirim, do qual saiu ven-
cedora. Camila também de-
tém o título de Miss Estadu-
al na categoria mirim.

Pompeo ressaltou que a ho-
menagem traz reconhecimento
ao trabalho e à dedicação da
modelo. "Desejamos que o fu-
turo da Camila seja muito pro-
missor em toda a sua jornada.
Ela é uma criança com apenas 6
anos, mas que já está conhecen-
do o mundo", disse.

Camila agradeceu a ho-
menagem e enfatizou estar
"muito feliz".  "Estou muito
alegre com todos vocês aqui
e também por representar a
nossa cidade no Miss."

Homenagem foi entregue nesta segunda-feira pelo verea-
dor Gustavo Pompeo

Guilherme Leite
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NONONONONOVVVVVO ASFO ASFO ASFO ASFO ASFALALALALALTTTTTOOOOO
Piracicaba, infelizmente, é

marcada (e criticada) pela péssi-
ma qualidade do seu asfalto. O
prefeito Luciano Almeida diz que
essa situação vai ter um fim, sur-
gindo uma nova amostra ou for-
ma de recapeamento a ser imple-
mentada a partir deste mês (fe-
vereiro). Um recorte será feito no
solo, base para um conserto com
nova técnica. A Prefeitura Muni-
cipal não mais aceitará que em-
presas apresentem serviço de
qualidade duvidosa transfor-
mando o asfalto numa "colcha
de retalhos". Com irregularida-
de, o trabalho teria que ser re-
feito para a aprovação.

OBESEROBESEROBESEROBESEROBESERVVVVVAÇÃO CORREAÇÃO CORREAÇÃO CORREAÇÃO CORREAÇÃO CORRETTTTTAAAAA
No Campeonato Paulista

2022 (Série A-2), até aqui, o XV
empatou com o Velo e ganhou do
Linense. Futebol sem empolga-
ção. Contudo, nada de precipi-
tação: aguarda-se pelo menos
mais quatro jogos para uma aná-
lise mais consistente: Juventus e
Monte Azul (fora), Osasco Au-
dax e Rio Claro (aqui). Hoje (2),
às 15 horas, o XV joga em São
Paulo, contra o Juventus, na rua
Javari. Um bom teste.

CCCCCANDIDANDIDANDIDANDIDANDIDAAAAATTTTTOS&COS&COS&COS&COS&CANDIDANDIDANDIDANDIDANDIDAAAAATTTTTOSOSOSOSOS
Todo dia tem nome de pré-

candidato sendo comentado (ou
lançado) em Piracicaba para as
eleições de 2 de outubro. Porém,
por enquanto, a grande maioria
ainda não bateu o martelo, e a
preferência é por cadeira em Bra-
sília. Muita preocupação com
mudança de partidos, além da
novidade chamada federação.

ABRIU/FECHOUABRIU/FECHOUABRIU/FECHOUABRIU/FECHOUABRIU/FECHOU
Com respeito aos buracos

abertos no asfalto de Piracicaba
para serviços diversos, a assesso-
ria do prefeito Luciano Almeida
garantiu que nova regra terá que
ser obedecida: quem abrir, terá a
obrigação de fechar imediata-
mente após o termino da obra. Vai
acabar a farra de abrir e deixar o
reparo para depois. Inclusive o
Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto) terá que se adap-
tar a nova prática.

NUNCA CONSERVADONUNCA CONSERVADONUNCA CONSERVADONUNCA CONSERVADONUNCA CONSERVADO
De vez em quando surge a no-

tícia sobre recuperação ou revi-
talização do Parque do Mirante.
O mesmo, um ponto diferenciado
proporcionado pela natureza, ver-
dadeiro cartão postal, é bonito
demais para ser esquecido e até
desprezado. É preciso cuidar com
o mesmo zelo oferecido ao Enge-
nho Central e Rua do Porto. In-
vestir para deixa-lo em ordem, re-
presenta um atrativo, com desti-
no certo para turistas. Exige-se
cuidado permanente. Dia e noite.

Tempos atrás (vários anos) surgiu a notícia sobre a construção de um
shopping onde um dia existiu a histórica Fábrica de Tecidos Boyes. Um
grupo de empresários piracicabanos discutiram sua viabilidade em 2012/
2013 com ideia de construir o Mirante Shopping a partir de 2015, com
custo de 360 a 400 milhões de reais. Contudo, crise econômica e ainda
a pandemia, paralisaram os planos. Agora, estudos são retomados e vive-
se a fase de análises. Molde anterior foi abandonado e uma outra
ideia entrou na pauta. Possíveis novidades mais concretas devem
ser anunciadas ainda em 2022. A ideia original incluía lojas e
hotel, ficando agora a expectativa quanto a um novo modelo que,
com toda certeza pode mudar a rotina do nosso comércio.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

O juiz responsável pela
Vara da Fazenda Pública
do município de Piracica-
ba, dr. Wander Pereira
Rossette Junior, fez um
alerta no programa "Alô
Bom Dia" (Mário Luiz/
rádio Educadora AM
1060): "É preciso que to-
dos mostrem consciência
lúcida e na hora de votar,
façam opção por candi-
datos de Piracicaba. É um
grande erro votar em
quem não reside no mu-
nicípio, pois, com certe-
za, o mesmo não  irá se
preocupar com os pro-
blemas e necessidades
da sua população. Aliás,
sequer conhece as de-
mandas da comunidade.
É preciso entender que o candidato da cidade irá de fato lutar pelos
recursos tanto necessários. Aliás, hoje, tempos de crise, as emendas
são indispensáveis". O magistrado, em Piracicaba desde 1996 (de
Marília, é Cidadão Piracicabano), é muito respeitado e estimado pela
sociedade. Já foi diretor do Fórum, Juiz Eleitoral, conhece e bem a
Noiva da Colina, onde fez e faz muitas amizades graças a sua esponta-
neidade e educação. Um gentleman, costumam dizer os piracicabanos
e seus muitos amigos. (Foto de Isabela Borghese).

Biógrafo, escritor e ótimo jornalista (Folha de S. Paulo), Ruy
Castro, em entrevista ao apresentador Milton Neves (Rede Ban-
deirantes), disse não ser verdade e sim folclore, a informação
de que, em 1958, Paulo Machado de Carvalho, chefe da Sele-
ção Brasileira de Futebol, foi buscar Garrincha, de madrugada,
num bordel, na Suécia.  Segundo o contador (ou contadores)
da história, quando Garrincha, rodeado de mulheres, viu o che-
fe da delegação brasileira, exclamou: "Doutor Paulo, que coin-
cidência e surpresa! O senhor também aqui neste lugar!".

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO
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Campanha incentiva uso do
cartão com tarifa a R$ 4,90
Emissão da primeira via do cartão, que é gratuita, poderá ser feita em
todos os terminais a partir de 10/02; segunda via está com desconto

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), em par-
ceria com a empresa TUPi, realiza
campanha incentivando os usuá-
rios a emitirem e usarem o cartão
do transporte público, que garante
desconto de 12,5% na tarifa. Sem o
cartão, a tarifa custa R$ 5,60, ven-
dida nas bilheterias dos terminais
e no embarque direto nos ônibus
(vendas a bordo). Já com o cartão,
a tarifa sai a R$ 4,90.

Para incentivar a emissão dos
cartões populares, a partir de 10/
02, a empresa TUPi vai ampliar,
ainda, a emissão e cadastro para
todos os terminais. A primeira via
do cartão é gratuita e a segunda
tem a taxa de R$ 21,50, direciona-

do para custear a produção, im-
pressão e demais custos dos
cartões, conforme decreto mu-
nicipal nº 8842/2000. Mas du-
rante a campanha, até 30/04, o
valor da segunda via tem des-
conto e custa R$ 11,20.

De acordo com a empresa
TUPi, cerca de 20% da população
que utiliza o transporte público não
tem o cartão, por isso o objetivo da
campanha é incentivar essa parce-
la a fazer a sua primeira via gratui-
ta ou então buscar uma segunda
via a um custo reduzido.

As linhas com maiores índices
de venda a bordo são as linhas 444
- Sônia/Centro, 240 - Cecap/Cen-
tro, 126 - Bosques do Lenheiro, 322
- Novo Horizonte/Centro, 124 - Jar-
dim Gilda/Centro e 1.200 - Peri-

metral/ TPA/ TPI/ TVS. Entre os
terminais, o Central é o de maior
volume de venda de embarque úni-
co, com cerca de 50 mil por mês,
seguido pelo Terminal Vila Sônia
(TVS), com mais de 11 mil, na se-
quência os terminais da Pauliceia,
Piracicamirim e São Jorge, com cer-
ca de 4.000 vendas por mês, e o
Terminal do Cecap, com 2.000.

DIVULGAÇÃO - Para infor-
mar os usuários sobre os benefíci-
os de usar o cartão do transporte
público e informar sobre o descon-
to na emissão da segunda via até
30/04, a TUPi vai fixar cartazes
com informações da campanha nos
terminais e dentro de todos os ôni-
bus. Além disso, folders serão en-
tregues às pessoas que comprarem
o embarque único nas bilheterias.

Haverá também comunicação di-
gital nos ônibus que possuem Wi-
Fi, no site da TUPi e da Semuttran.

DOCUMENTOS NECES-
SÁRIOS - Para emitir o cartão
popular, basta a pessoa levar um do-
cumento original com foto. Atualmen-
te o cadastro é realizado na loja da
TUPi, ao lado do Terminal Central, na
avenida Armando Salles de Oliveira. O
atendimento é feito de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h, e aos
sábados, das 8h às 12h.

A partir do dia 10/02, a
TUPi irá ampliar os locais do
cadastro e emissão dos cartões
para os demais terminais da cida-
de. Vale ressaltar que a emissão
dos demais cartões, como de
estudante e de idosos, continuam
sendo feitos apenas na loja da TUPi.

Você é do tipo que enxerga mais problemas ou soluções?
Para começarPara começarPara começarPara começarPara começar
sua jornada, vocêsua jornada, vocêsua jornada, vocêsua jornada, vocêsua jornada, você
precisa substituirprecisa substituirprecisa substituirprecisa substituirprecisa substituir
a pressa peloa pressa peloa pressa peloa pressa peloa pressa pelo
senso desenso desenso desenso desenso de
urgênciaurgênciaurgênciaurgênciaurgência

Alex Bonifácio

Existe um ditado polinésio
que diz o seguinte: cuidado,
você pode estar em cima de uma
baleia, mas pescando carpas
miúdas! A baleia, neste caso,
sinaliza a abundância de opor-
tunidades, recursos e alternati-
vas necessárias criar transfor-
mações positivas. As carpas mi-
údas são os problemas do nos-
so cotidiano, seja na vida ou
trabalho, que parecem impossí-
veis de resolver e geram muitos
ressentimentos.

Como é possível então mudar
de mentalidade para colocar o seu
foco na busca por soluções ao in-
vés de se apegar aos problemas?
Bom, uma das ferramentas mais
poderosas para isso é a inteligência
visual, a capacidade de ver além
do que todo mundo viu e pensar
no que ninguém pensou.

Para começar sua jorna-
da, você precisa substituir a
pressa pelo senso de urgên-
cia. Muitas pessoas que cor-
rem atrás do sucesso ficam
tão apressadas que acabam
passando direto pelas "saca-
das" que conduziriam a ele.

Para resolver problemas im-
possíveis, você deve entrar em
estado de atenção plena e ob-
servar as dinâmicas e aconteci-
mentos à sua volta. Isso porque
eles podem guardar grandes
respostas para as suas aflições.
Já pensou na hipótese dos recur-
sos que você precisa estarem dis-
poníveis, porém ainda ignorados?

Por último, reveja a sua
concepção do que é útil ou não.
A inteligência visual permite a
ressignificação e percepção des-
sas alternativas chamadas de
"ativos invisíveis". Reflita por
um momento sobre a quantida-

de de ativos invisíveis que estão
à sua espera para serem desco-
bertos para criar inovações ou
gerar resultados!

Foi seguindo estes conceitos
que, sem dispor de dinheiro, assis-
tência médica e nem doações, a apo-
sentada brasileira Zilda Arns criou
um modelo capaz de acabar com a
mortalidade infantil por desnutri-
ção e desidratação. A experiência
foi replicada com sucesso em co-
munidades carentes de diversos
países.

Ela fez isso ao identificar ati-
vos invisíveis até então ignorado:
casca de ovos, sementes de abóbo-

ra e folhas de mandioca. Estes in-
sumos que iam para o lixo foram
torrados e triturados para formar
uma multimistura rica em nutri-
entes. Tudo isso a um custo zero,
trabalhando apenas com o que já
estava disponível.

Você quer encontrar mais
baleias do que carpas no seu ca-
minho em direção ao sucesso?
Então, coloque em prática estas
orientações e busque valorizar
o seu potencial criativo. Lembre-
se: você é a pessoa mais indica-
da para descobrir soluções para
os seus problemas.

Alex Bonifácio é admi-
nistrador de empresas,
palestrante e autor do li-
vro "Impossível - como
descobrir oportunidades
incríveis para criar trans-
formações na vida, nos
negócios e no mundo"

PEDIDO APEDIDO APEDIDO APEDIDO APEDIDO ATENDIDOTENDIDOTENDIDOTENDIDOTENDIDO
O deputado estadual Rober-

to Morais (Cidadania), responsá-
vel por vários (muitos) recursos en-
dereçados a municípios e instituições
em 2021, começa o ano com uma
conquista importante: atendendo
ao Simespi presidido por Euclides
Libardi, o parlamentar obteve a
autorização do Secretário de De-
senvolvimento do Estado de São
Paulo, Marco Vinholi, que assinou
libração de R$ 1 milhão para re-
capeamento  do asfalto do Distri-
to Industrial Unileste, o mais anti-
go do município, de 1970, que
beneficiará 117 empresas que
empregam quase 15 mil trabalha-
dores.  São seguidas ações de
Roberto Morais que tem feito a
diferença para a cidade e região.

SEMPRE PRONTOSEMPRE PRONTOSEMPRE PRONTOSEMPRE PRONTOSEMPRE PRONTO
Barjas Negri mais presente

e ativo do que nunca, conversa
diariamente com amigos e apoia-
dores no centro e bairros da cida-
de. Na sua agenda tem hora para
as redes sociais e reuniões. Per-
gunta insistente: candidato para
qual eleição? O ex-prefeito res-
ponde bem-humorado: "No mo-
mento a expectativa de ganhar o
Mundial de Futebol no Emirado
Árabes. E, como acontece no fu-
tebol, você tem que estar sempre
pronto para uma disputa". Barjas
Negri diz que chegou a hora e a
vez do Palmeiras.

FFFFFALHA ANUNCIADALHA ANUNCIADALHA ANUNCIADALHA ANUNCIADALHA ANUNCIADAAAAA
Encerrada a Copa Paulista

2021, imediatamente, o grama-
do do estádio municipal "Barão
da serra Negra" deveria ter sido
interditado para início da sua re-
cuperação. Isso não foi feito. Pelo
contrário. Jogos continuaram
acontecendo e, agora, o que se
vê, é feio, crítico e desanimador.
Com chuva, infelizmente, o cam-
po mais parece um pasto. Depõe
contra o XV e Piracicaba.

INFINFINFINFINFORMAÇÃO IMPORTORMAÇÃO IMPORTORMAÇÃO IMPORTORMAÇÃO IMPORTORMAÇÃO IMPORTANTEANTEANTEANTEANTE
A Covid-19 (Ômicron) nos

devolveu a fase de óbitos. Temos
visto mortes diárias causando tris-
teza e preocupação. A pergunta
que se faz, é sobre a vítima ter ou
não sido vacinada. No seu BOLE-
TIM CORONAVÍRUS (diariamen-
te), a Prefeitura Municipal conse-
guiria noticiar se a vítima fatal havia
ou não recebido as doses da vaci-
na contra a Covid-19? Dessa for-
ma, a informação estaria mais es-
clarecedora e completa.

PERIGO EXPOSTOPERIGO EXPOSTOPERIGO EXPOSTOPERIGO EXPOSTOPERIGO EXPOSTO
Entende-se as dificuldades em

época de chuvas para o combate a
mato e buraco nas vias públicas. No
entanto, é preciso uma estratégia
emergencial, pois as fissuras princi-
palmente em avenidas com grande
tráfego, tornam-se armadilhas. Tem
que fechar. Imediatamente.
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Prefeito visita escolas no retorno às aulas
Rede Municipal de Ensino conta com 124 escolas, onde estudam cerca de 36 mil alunos

A Rede Municipal de Ensino
de Piracicaba iniciou hoje, 1º/02,
as aulas nas 124 escolas, onde es-
tudam cerca de 36 mil alunos. O
retorno, a partir de hoje, de acordo
com a Secretaria Municipal de
Educação (SME), é 100% presenci-
al e todos os protocolos de com-
bate ao coronavírus serão res-
peitados. Na manhã de hoje, o
prefeito Luciano Almeida acompa-
nhou o início das aulas em esco-
las na zona norte do município.

Luciano esteve na EMEIF
Adolfo Basille e na EM Profª. Ma-
ria Apparecida Lordello Beltrame,
que juntas atendem 635 alunos.
"Fico muito feliz em ver a retoma-
da das aulas 100% presenciais, sa-
bemos que muitas crianças foram
prejudicadas por ficarem quase
dois anos fora da escola. Estamos
trabalhando o planejamento de um
projeto de educação com período
integral, plano de cargo e carreiras
para os profissionais da educação

e a reestruturação e modernização
do plano pedagógico, além de toda
readequação de infraestrutura das
escolas", reforçou Luciano.

De acordo com o secretário de
Educação, Gabriel Ferrato dos San-
tos, o foco está na recuperação do
que foi perdido em dois anos de
pandemia. "Avaliamos os alunos e,
em conjunto com a equipe pedagó-
gica, construímos as estratégias neces-
sárias, que serão implementadas du-
rante o ano letivo. É um desafio, mas
temos profissionais competentes e
dedicados e o envolvimento de to-
dos os nossos servidores para ven-
cer este desafio", ressaltou.

ACOLHIDA - Para receber
os alunos, a comunidade escolar
da rede municipal se empenhou
para que o retorno total presencial
seja feito da melhor forma possí-
vel. Delma Maria Serafim de Mo-
raes, diretora da escola Profª Ma-
ria Apparecida Lordello Beltrame,
explicou ao prefeito Luciano Almei-

da esse planejamento. "Nossa equi-
pe teve uma reflexão de como rece-
ber as crianças com um acolhimen-
to afetivo e a prática de ações vol-
tadas à integração com os pais e a
comunidade. Neste primeiro mo-
mento preparamos uma proposta
com ações diversificadas para aco-
lher as crianças e famílias, dialo-
gando com as necessidades indivi-
duais e considerando cada turma
em suas especificidades, os pro-
fessores organizaram os espa-
ços, os materiais e os brinque-
dos para acolher a todos de for-
ma afetiva e efetiva", explicou.

A criatividade e a importância
da acolhida também marcou a pre-
paração do ano letivo da EM Joa-
quim Carlos Alexandrino de Sou-
za, que atende 669 alunos do ensi-
no infantil e fundamental. "As pro-
fessoras prepararam aulas mais
atrativas, com atividades lúdicas,
focando mais no emocional da cri-
ança nesse retorno, trazendo um

pouco do sentimento de casa para
que a criança se sinta à vontade no
ambiente escolar novamente. Pre-
cisamos entender o que a criança
sabe, o conhecimento dela e qual
seu nível de aprendizagem após
tanto tempo fora da escola. Temos
a necessidade de trabalhar em
cima disso e faremos de tudo para
recuperar o ensino", disse Giovana
Franchi, diretora da escola.

Para Sabino Freitas, pai de Theo-
doro Sabino, aluno de 3 anos, a volta à
escola de forma presencial será um
ganho para o filho e para família.
"Importante para todos os pais,
principalmente para nós, pois nos-
so filho agora que voltou a falar
por ter perdido contato com as pes-
soas durante a pandemia. Esse pri-
meiro contato na escola é muito
importante para ele, voltando a se
relacionar com as crianças e professo-
res, e também ajuda na nossa casa,
com a nossa convivência." O retorno
também está marcado pelo cuida-

Luciano esteve na EMEIF Adolfo Basille (foto) e na EM Profª. Maria
Apparecida Lordello Beltrame, que juntas atendem 635 alunos

do no combate à covid-19. O uso
correto de máscaras, lavagem de
mãos, uso de álcool em gel, higieni-
zação e manutenção frequente dos
espaços e instalações estão manti-
dos, seguindo as orientações e pro-

tocolos sanitários definidos pelos
órgãos de Saúde, pelo Plano São
Paulo e pelo Setor de Saúde do Es-
colar. Somente os alunos que apre-
sentarem laudo médico não pre-
cisam retornar às aulas.

VACINA, SIM
A estudante Ada Elyse Mendes de Almeida, filha de Fran-
cys Almeida e Dila Cavalcante, tomou a primeira dose do imuni-
zante. "Estou feliz e emocionada, na semana do meu aniversário,
ganhei esse presente, vou falar aos meus amigos que é para
vacinar, nem dói nada e protege", disse Ada. Ótimo.

EEEEESGOTOSGOTOSGOTOSGOTOSGOTO

Caixa de inspeção auxilia
na limpeza e identificação
de possíveis entupimentos

Para que o sistema de esgota-
mento sanitário funcione de for-
ma adequada e, consequentemen-
te, com o mínimo de intercorrênci-
as, alguns itens são extremamente
importantes, entre eles, a caixa de
inspeção, necessária em imóveis de
qualquer natureza. Além de facili-
tar a limpeza, evita futuros danos
ao sistema.

A caixa de inspeção, segun-
do a coordenadora de Operações
e Serviços da concessionária
Mirante, Laís Fonseca Gomes,
recebe os resíduos já sem gor-
dura, que é separado pela caixa
de gordura.  "As caixas de ins-
peção são de suma importância
porque, por meio delas, é feita a

limpeza e a identificação de pos-
síveis entupimentos", afirma
Laís. Localizada na parte exter-
na do imóvel, de residências
particulares a comércios e indús-
trias, está acoplada aos sistemas de
banheiros e serviços e deve ser
limpa a cada seis meses.

Laís comenta que, embora o
equipamento seja extremamente
relevante, infelizmente ainda é ig-
norado por algumas pessoas no
processo de criação do sistema de
esgoto. "A caixa de inspeção man-
tém um bom fluxo de resíduos,
garante um ambiente saudável e
limpo, além de ser de fácil instala-
ção e manutenção", conclui a coor-
denadora de Operações e Serviços.

SESSÃO PIPOCA
Toda segunda-feira é dia
de 'Sessão Pipoca' no Ca-
phiv (Centro de Apoio aos
Portadores de HIV/Aids e
Hepatites Virais) e com
tudo que um cinema tem:
filmes, telão e pipoca. Nes-
te ano, com o objetivo de
dar maior conforto aos re-
sidentes, a entidade remo-
delou os formatos de exi-
bição. Agora, são duas

sessões, em horários e locais
diferentes. A primeira é no térreo
da entidade, onde residem os
homens, muitos deles com difi-
culdades de locomoção ou aca-
mados. E a segunda é na ala fe-
minina, no segundo andar. "As
adaptações são fundamentais
porque estamos sempre empe-
nhados em aperfeiçoar nosso
trabalho", conta Paulo Soa-
res, presidente do Caphiv.

EEEEESPORTESSPORTESSPORTESSPORTESSPORTES

Caminhada Ecológica de
Charqueada fecha mais
uma parceria

Nesta segunda-feira (31), o
diretor de Esportes Danilo Matraia
e o chefe de projetos turísticos, Ga-
briel Campos, estiveram na cidade
de Anhembi para fechar uma par-
ceria para a 1ª Caminhada Ecoló-
gica de Charqueada.

Em reunião com a diretora de
Meio ambiente, Liliam Boneberg, o
coordenador de Meio Ambiente
Fúlvio Fernandes e a professora
Hellen Tomani, ficou acertado que
a Prefeitura de Anhembi irá dispo-

nibilizar um ônibus gratuitamente
para que a população de Anhembi
possa participar da caminhada, no
dia 26 de fevereiro.

"Estamos indo até as cidades,
divulgando a nossa caminhada
ecológica e buscando essa parceria
entre as prefeituras para facilitar a
participação da população em nos-
so evento. A ideia também é sensi-
bilizar outros municípios para que
desenvolvam esse projeto em suas
cidades", disse Gabriel Campos.

NOVO LATERAL
O XV de Piracicaba anun-
ciou, segunda-feira (31), a
contratação do lateral es-
querdo Jefferson. O atleta de
33 anos já está integrado ao
elenco e passa a ser opção
para o técnico Luciano Dias
na sequência do Paulistão A2.
Jefferson Moreira Nascimento

já atuou por Palmeiras, Grê-
mio Barueri, Fluminense,
além de passagem pelo fu-
tebol português, onde ficou
por cinco temporadas no
Sporting e uma no Braga. Seu
último time foi o Paysandu, na
disputa da Série C do Campe-
onato Brasileiro de 2021.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO “SANS SOUCI”

Na qualidade de Síndico do Condomínio Edifício “Sans Souci”, pela presente convocamos V.S.ª para participar
da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Edifício “Sans Souci”, sito nesta cidade de Piracicaba,
à Rua Alferes José Caetano, n.º 1.128, bairro Centro, a realizar-se no dia 12/02/2022, no endereço do
Condomínio (salas do fundo do prédio), às 8:30 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/
3 (dois terços) dos votos cabíveis a todos os condôminos e em segunda convocação que se fará 30 (trinta)
minutos após a primeira instalação que se dará com qualquer número de condôminos  presentes, a fim de
deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
a) Eleição do Conselho Fiscal;
b) Apreciação e votação do orçamento para o exercício 2022;
c) Discussão e aprovação do aterramento elétrico do prédio;
d) Discussão e aprovação sobre a cobrança de taxa condominial das salas comerciais do pavimento térreo;
Os interessados em concorrer aos cargos do Conselho Fiscal deverão se inscrever na própria assembleia.
Só poderão votar e serem votados os condôminos que estiverem quites com suas obrigações condominiais.
Encarecemos a presença dos senhores condôminos à assembleia ora convocada, podendo V. S.ª se fazerem
representar por procuradores devidamente constituídos. Em caso de ausência, ficam todos obrigados a
aceitar o que for deliberado, como tácita concordância.
Atenciosamente,

Piracicaba, 24 de Janeiro de 2022.
SANDRO ALBERTO FRAY BARBOSA

SÍNDICO DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO “SANS SOUCI” Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:

Pregão Presencial - Registro de Preços Nº 04/2022 - Processo: 220/2022 - Ob-
jeto: Serviços de Construção e Recuperação de calçadas - Início da Sessão
Pública: 15/02/2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua
General Osório, N° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital completo encontra-se à
disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral
748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site:
https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas. São Pedro, 01 de fevereiro
de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
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Prefeitura corta transporte de alunos de escola
estadual e pais se mobilizam para ir à Prefeitura
Deputada Bebel diz que o transporte e a merenda são direitos dos alunos; pais e alunos estão inconformados com a noticia, ontem

Pais de alunos da Escola Es-
tadual Pedro Moraes Cavalcanti,
localizada no bairro Dois Córregos,
estão revoltados com a notícia que
receberam de que a Prefeitura de
Piracicaba não mais irá fornecer o
transporte escolar, já a partir des-
te mês, apesar das aulas estarem
sendo retomadas na rede estadu-
al de ensino nesta quarta, 02.

Surpreendidos e inconforma-
dos com a notícia que receberam,
através de grupos de whatsapp, eles
se reuniram com a presidenta da
Apeoesp (Sindicato dos  Professo-
res do Ensino Oficial de Ensino de
Piracicaba), a deputada estadual
Professora Bebel (PT), na noite de
terça, 01, no bairro Santa Rita
Garças, e decidiram ir à Prefei-
tura na tarde desta quarta, 02,
às 15 horas, para tentar um en-
contro com o prefeito Luciano
Almeida (DEM), na tentativa de
que a suspensão no fornecimen-
to do transporte seja revista.

De acordo com Ellen Gotardo,
moradora do bairro Santa Rita
Garças,  que tem um filho que es-
tuda na Escola Pedro Moraes Ca-
valcanti, a informação que circula
nos bairros daquela região da ci-
dade é de que a Prefeitura reduziu
de sete para apenas seis ônibus para
fazer o transporte de alunos, ga-
rantindo o transporte somente
para os da zona rural. "Fomos pe-
gos de surpresa com a notícia,
uma vez que oficialmente nin-
guém nos comunicou nada, e as
aulas já estão começando", dis-
se, ressaltando que não tem
como levar seu filho para estu-
dar todos os dias, e que na es-
cola do bairro não há vagas.

Outra mãe que não se confor-
ma com a decisão da Prefeitura é
Juliana Kellen Leopoldino, que tem
uma filha de apenas 14 anos que
ficará sem o tradicional transporte
escolar para ir estudar. "Recebemos
a informação que no lugar de ôni-

bus escolar a Prefeitura irá forne-
cer passe aos alunos, mas como
minha filha, que estudará das 14
às 21 horas, irá chegar no bairro e
caminhar por diversas quadras até
chegar em casa. Se para os adultos
andar a noite já é temeroso, imagi-
na para uma jovem", reclama.

A deputada Bebel diz que o
fornecimento de transporte esco-
lar aos alunos que residem a mais
de um quilômetro da escola faz
parte dos direitos estabelecidos na
educação, assim como a merenda
escolar é assegurada a todos os es-
tudantes. "Há recursos para isso e
vamos até o prefeito, saber o que
está ocorrendo e cobrar a manu-
tenção do transporte escolar aos
alunos desta região da cidade. O
transporte escolar é a garantia
de maior tranquilidade para os
pais e a educação pública de
qualidade é uma defesa perma-
nente da Apeoesp e do nosso
mandato popular", ressaltou.

No encontro, os pais pediram apoio da deputada Professora Bebel para que o
transporte escolar seja mantido

Divu lgação

ANO LETIVO
A Escola Municipal José
Francisco Alves - que tem na
direção Cláudia Monte Bello
- iniciou o ano letivo com uma
reunião com a comunidade.
Foram explicados diversos
pontos, inclusive sobre a ne-
cessidade de continuar
usando máscaras como for-
ma de proteção da contamina-
ção da Covid-19 e suas varian-
tes. A conselheira e funcionária

pública Dila Mendes comen-
tou: "Graças a Deus, a vaci-
nação começa a chegar nas
faixas etárias de adolescentes
e crianças; é uma vitória da ci-
ência e do SUS, um alívio para
os profissionais da educação
que tem amor e cuidado pelos
pequeninos", afirmou, aprovei-
tando para registrar os para-
béns pelo excelente trabalho
de nossa diretora Cláudia".
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Vereador solicita reparos de pontes em estradas rurais

Josef Borges protocolou ofício à Sema, solicitando a recupera-
ção das pontes do Limoeiro e dos Dini, no distrito de Artemis

A força da água dos ribeirões
Limoeiro e Pau D'Alho causou es-
tragos nas pontes das estradas ru-
rais de Piracicaba. O vereador Jo-
sef Borges (Solidariedade) protoco-
lou ofício solicitando à Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento (Sema), a recuperação de
duas pontes de vicinais do distrito
de Artemis. Esses acessos foram
interditados pelas equipes da pas-
ta na segunda-feira (31).

No domingo (30), morado-
res dessas áreas rurais solicita-
ram apoio do vereador Josef
Borges para que o local fosse si-
nalizado, para evitar acidentes
e que os acessos fossem repara-
dos o mais breve possível.

A ponte sobre o ribeirão Limo-
eiro fica na estrada de mesmo
nome e também afetou o acesso dos
moradores que residem na estra-
da Santa Teresinha, na divisa en-
tre Piracicaba e São Pedro. A ponte
sobre o ribeirão Pau D'Alho dá aces-
so ao Bairro dos Dini.

Os moradores dessas localida-
des estão usando rotas alternati-
vas. E além dessas duas pontes,
uma outra na estrada da Man-

gueirinha, que dá acesso entre Santa
Olímpia e Recreio e uma ponte no
distrito de Anhumas também fo-
ram danificadas e interditadas por
causa das chuvas no domingo.

"A Sema está promovendo o
reparo das estradas afetadas para
garantir o tráfego dos veículos nes-
se período de chuva intensa. Em
Artemis estão na estrada do Pare-
dão Vermelho e já solicitei reparos
na estrada da Balsa e no trecho
próximo à Ponte de Ferro em Arte-
mis. Acredito que a secretaria vai
providenciar o reparo ou a recons-
trução das pontes o mais breve pos-
sível", afirmou o vereador.

RIO PIRACICABA EM AR-
TEMIS - Ainda no domingo, mo-
radores do Distrito de Artemis
que residem próximos ao rio Pi-
racicaba ficaram em alerta. Na
noite do dia 30 de janeiro, uma
moradora relatou que faltava um
metro para a água invadir a sua
casa. Mas, o nível do rio reduziu a
partir das 20h e não houve mais
risco de alagamentos.

"Com a abertura das com-
portas em Americana, o nível do
rio em Artemis sobe rápido e nós

ficamos monitorando o volume
de água. Mas a chuva reduziu e
não houve alagamentos nas re-
sidências", disse o vereador.

Dados da Sala de Situa-
ção da Agência dos Rios Pi-
racicaba, Capivari e Jundiaí
(PCJ) informam que em Ar-
temis, o rio chegou a altura
de 5 ,11  metros  e  vazão de
745,4 metros cúbicos por se-

gundo. Ele extravasa em Ar-
temis a partir dos 4,51 metros,
mas como há uma distância da
margem do rio até os imóveis, a
água não causou transtornos
aos moradores. E por volta das
22h, a vazão já tinha baixado
para 700,81 metros cúbicos por
segundo e o nível ficou naquele
momento em 4,90, com ten-
dência de redução.
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Violinista faz masterclass gratuita dentro do projeto
O Projeto Jovens Músicos,

o Ministério do Turismo e a As-
sociação Amigos da Música
(Ampi), por meio da Lei Federal
de Incentivo à Cultura oferecem
10 vagas para a masterclass
gratuita para alunos ouvintes
com o violinista Cármelo de Los
Santos, na Società Italiana di
Mutuo Soccorso em Piracicaba.
A atividade será no sábado, 5
de fevereiro, às 14 horas.

O violinista Cármelo de Los
Santos, professor titular na
Universidade do Novo México
(EUA) estará em Piracicaba
para realizar a masterclass e a
sua participação especial na
gravação do concerto "As Esta-
ções Portenhas de Astor Piazzo-
lla" com a Orquestra Filarmô-
nica do Projeto Jovens Músicos.

Na masterclass, Cármelo
dará instruções para alunos de

violino em nível avançado em
um repertório como concerto
para violino de Brahms, concer-
to para violino de Mendelssohn
e outras obras.

O coordenador do Projeto
Jovens Músicos, maestro An-
derson Oliveira ressalta a im-
portância em trazer nomes de
peso internacional para aulas
especiais no projeto. "É uma
grande felicidade receber e tra-
balhar com o Cármelo de Los
Santos que, através da master-
class, poderá contribuir com o
crescimento dos nossos alunos
ao adquirem mais conhecimento,
desenvolvimento técnico e artísti-
co com este músico referência em
violino em todo o mundo."

De acordo com o maestro
Anderson, é a segunda vez que
o violinista Cármelo participa de
atividades no Projeto Jovens

Músicos. Na primeira vez, em
2015, o violinista veio especial-
mente ao Brasil para participar
de um concerto em Piracicaba com
a Orquestra Filarmônica do Proje-
to Jovens Músicos."Trazer profis-
sionais de alto nível é possível gra-
ças às empresas da nossa região
que acreditam em educação e cul-
tura, e apoiam todas as nossas
ações que são promovidas no sen-
tido da transformação socioe-
ducacional através da música."

CURRÍCULO - O violinis-
ta Cármelo de Los Santos ga-
nhou projeção nacional aos 16
anos quando foi o mais jovem ven-
cedor do importante concurso mu-
sical brasileiro: o "VII Prêmio El-
dorado de Música", em São Paulo.
Desde então, se apresentou como
solista convidado de mais de 40
orquestras, incluindo a New World
Symphony, Santa Fe Pro-Musi-

ca, as sinfônicas de Southern
Mississippi, Santa Fe, New Me-
xico, a Filarmônica de Monte-
vidéu, de Mendoza, Orquestra
Musica d'Oltreoceano (Roma), e
as principais sinfônicas brasilei-
ras como a do Estado de São Pau-
lo, Filarmônica de Minas Gerais, Bra-
sileira e Petrobrás. Cármelo é professor
titular na Universidade do Novo
México, Albuquerque, EUA.

SERVIÇO - Inscrições até
sexta-feira (4) limitadas a
10 vagas. Para se inscrever
gratuitamente, o interessa-
do deve ser aluno em nível
avançado. Enviar nome
completo, idade, telefone
para contato, tempo de es-
tudo de violino e nome do
professor para o e-mail:
contato@projetojovens
musicos.org.br.
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HOMENAGEM IN MEMORIAN
A CANTORA MARLY VIEIRA

"Uma cantora apaixonada pela
música, animais e natureza"

Marly Vieira sempre foi
destaque neste espaço
cultural devido aos seu

envolvimento com a música e
isso lhe projetava colocando em
evidencia no cenário artístico da
cidade, inclusive se considera-
va fã número 1 deste trabalho
de visibilidade artística, sempre
elogiando e uma certa vez en-
fatizou da importância e con-
tribuição da coluna para os ar-
tistas e sociedade em geral.
Marly era mineira e começou a
cantar aos 3 anos de idade
acompanhada pelo seu irmão

que tocava gaita,  dom que des-
cobriu naturalmente e foi se es-
tendendo na adolescência quan-
do foi vencedora de um festival
até que resolveu vir para Pira-
cicaba na década de 80 quando
conheceu um tecladista e jun-
tos começaram a cantar na noi-
te, onde se apresentaram no
espaço Zoon Zoon e depois foi
convidada por amigos músicos
a formarem o conhecido Grupo
Cristal onde tocaram por sete
anos em hotéis, restaurantes,
jantares, casamentos em
todo o Estado de São Paulo.

A cantora confidenciou em
entrevista a Marcelo Mari-
otti que recebia recadinhos
dos fãs e chegou a mostra
los pois guardou com mui-
to carinho os bilhetinhos
que recebia. Marly encer-
rou suas atividades artísticas
com um projeto que era um
sonho estava iniciando ao
lado da sua amiga e canto-
ra Sirlene Martins e do mu-
sico Lao, chamado "Bibelô".
Também ao lado de Lao, Mar-
ly se apresentou em vários
lugares com o Duo Cristal.

Nome artístico:  Marly Vieira
Nascido em que cidade:  Presidente Soares MG
Qual é sua maior qualidade? Honestidade
E seu maior defeito? Perfeccionismo
Qual é a característica mais importante em uma mulher?  Postura, integridade e objetividade
E em um homem?  Caráter e respeito
O que mais aprecia em seus amigos? Companheirismo e sinceridade
Sua atividade favorita é: Cantar
Qual é sua ideia de felicidade? Poder ajudar ao próximo dentro das minhas possibilidades
E o que seria a maior das tragédias? Se essa pandemia não terminasse
Quem gostaria de ser se não fosse você? Eu mesma, simplesmente Marly
Qual é sua viagem preferida? Para Minas, contemplando a natureza
Qual é sua cor predileta? Amarelo
Uma flor? Rosa
Um animal? Cachorro
E seu prato favorito? Lasanha
Quais são seus autores preferidos? Vinícius de Moraes, Chico Buarque entre outros
E seus cantores (as)? Zé Ramalho, Fagner, Gal, Elba, Elis, etc....
Seus filmes? Dançando na chuva, O poderoso Chefão, Apocalipse Now, O fundo do coração
Que superpoder gostaria de ter? Prever o futuro
O que mais detesta? Falsidade
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria?  Para algum lugar do passado
Como gostaria de morrer?  Sem sofrimento
Qual é seu atual estado de espírito? Em paz
Que defeito é mais fácil perdoar? O orgulho
Qual é o lema de sua vida? Buscar o equilíbrio nas minhas decisões
Momento preferido do dia? Ao entardecer
No que pensa quando acorda? Vencer mais um dia
Uma mania? Organização
Gasta muito com? Gasto sob controle
Sonho de consumo não realizado? Casa ampla com quintal para ter várias espécies de animais
Lembranças de infância? Brincadeiras com outras crianças
Em que ocasião mente? Não tenho por hábito mentir, só se for muito necessário
O primeiro beijo? Na adolescência
Uma vaidade? Aprimorar minhas interpretações
Qual é seu maior pecado? Desconheço
O que é sagrado para você? Cumprir com meus compromissos
Do que não gosta no seu corpo? Pernas
O que faria com um prêmio de milhões de reais? Compraria uma fazenda para
viver em meio a natureza
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Perda de entes queridos
Como foi seu início de carreira? Com dificuldades no começo, mas depois deslanchou
Um ponto turístico de Piracicaba? Rua do Porto
Uma personalidade de Piracicaba: Dr. Jairo Mattos
Um fato ocorrido em Piracicaba? Minhas primeiras apresentações musicais
Um cantor e uma cantora Piracicabana? Cesar e Paulinho e Pá Moreno
Um ator e uma atriz Piracicabana? João Vitti e Patrícia Limongi
O que falta em Piracicaba? Incentivo à cultura
Uma frase de incentivo: O futuro pertence àqueles que acreditam nos seus sonhos
Seu projeto mais recente é: Formação de um novo grupo musical
Quem será Marly Vieira pós pandemia? Serei sempre a mesma, mas espero que o
mundo se transforme para melhor.

Esta pauta com o Perfil da Marly Vieira foi publicada em 22/07/2020, edição Nº 60, o
qual na época se manifestou com enorme satisfação o reconhecimento a sua trajetó-
ria, e em memória da cantora, a Pirarazzi reproduz novamente em caráter de home-
nagem a esta grande artista piracicabana que muito contribuiu para o cenário artístico
e cultural através da música, que veio a falecer repentinamente no último sábado
deixando todos seus amigos, familiares, fãs e admiradores um enorme vazio.

Marly Vieira
* 24/10/1954
+ 29/01/2022
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MISS MIRIM SÃO PAULO 2022 RECEBE MOÇÃO DE APLAUSOS
Aconteceu na última segunda feira

nas dependências da Câmara de
Vereadores de Piracicaba a entrega

da Moção de aplausos conferido a
Camila Contieri, miss mirim São Paulo
2022, eleita como a mais bela no
concurso realizado em São Paulo,
representando a cidade de Piracicaba. A
cerimonia ocorreu na presença do vereador
Gustavo Pompeo, que foi o autor do
reconhecimento amigos e familiares como
Paula sua mãe, Bianca sua irmã e Elen
Contieri, sua tia. Também esteve presente o
colunista e Daniel Silva Nunes que foi quem
fez a indicação. Camila que é agenciada pela
Conceito Model, está confirmada na gravação
do Programa “Alegria no ar” apresentado pelo
Marquito do elenco do Programa do Ratinho
SBT. Breve estará no ar.

Fotos: Paula Contieri
Instagram @contiericamila

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

ABORDAGEM A VISIBILIDADE
LGBTQIA+ E CAUSA NEGRA

SOLIDÃO E OBJETIFICAÇÃO
DA MULHER NEGRA

Deste o período colonial a mulher negra
é desumanizada, e colocada em um local
de objetificação e ultra sexualizada e que

não é padrão de beleza e não merece ser
amada. Nossa sociedade foi fundada com esses
“conceitos e valores”, completamente
absurdos, e o homem negro sendo criado nesta
sociedade ele acaba absorvendo e
reproduzindo esse mesmo padrão. Esse mesmo
padrão ensina que a mulher branca é linda, e
merece ser amada, levando o homem negro a
terá ideia de que se casar com a mulher branca
é um status quo na sociedade. Isso mostra
que o amor, e nossos gostos e preferencias
são sim moldados pelos padrões pré-
estabelecidos na nossa criação e na nossa
sociedade. No brasil as mulheres negras são as
que menos se casam. Quando uma pessoa não
se casa ok, mas quando um determinado
grupo de indivíduos não se casa, é uma prova
de que é um problema estrutural. Não estou
dizendo que a pessoa pode ou não pode amar,
jamais. Mas precisamos entender o processo
histórico por de trás disso. Um exemplo é o
que ocorreu com a participante Natalia no
BBB22. Durante todo o dia o participante Lucas
esteve próximo a ela lhe dando carinho, a noite
no momento da festa, Lucas preferiu estar com
Eslovênia, mulher branca. Natalia teve uma
reação tida como exagerada por parte do
público, mas análise quantas vezes essa mulher
foi 2ª opção na vida de, ou foi apenas
sexualizada e depois “descartada” pelo parceiro.
As lágrimas da participante diante do que
ocorreu dentro do programa, foi um gatilho
para lembrar todas as vezes em que ela sofreu
durante toda sua vida. Já passou da hora de
mudar isso e as mulheres negras se verem
como mulheres poderosas e lindas, como elas
são, com seus cabelos, seus traços, curvas,
turbantes. 56% da população brasileira é negra
(dados IBGE 2020), que são trabalhadoras,
consumidoras e elas não se veem
representadas em produtos e marcas. Pense
que se 54% da população parar de consumir
produtos que não te representam, o que
aconteceria com o mercado em geral?  É um
fato histórico que a representatividade faz parte
da construção social e pode mudar esse
conceito e valor institucionalizado racista. Quer
saber como auxiliar nessa mudança? Vou te
ajudar, comece a se questionar sobre: A
quantas mulheres negras você ofereceu afeto?
Mas não falo de afeto sexual, falo de amizade,
carinho, respeito. Quantas amigas mulheres negras
você tem? E quantas delas tem a pele retinta e
não seguem o padrão barbie, magra de cabelo
alisado? Quem são as mulheres que você admira,
segue e consome o material delas? Quantas sãos
negras? Por quantas mulheres negras você já se
apaixonou e se relacionou? Refletir sobre isso, pode
mudar nossa forma de enxergar o
mundo a nossa volta e a realidade a
qual vivemos. Pare, pense e reflita.
A mulher negra é linda e merece
ser amada da forma como ela é.
Colaboração: Deivison Oliveira
do Ápice Company

Foto Redes sociais
Instagram @eudeivisonoliveira

Blog: apicecompany.blogspot.com/?m=0

FIOFHÓ DE BELÉM VOLTA A
MÍDIA DA CABEÇA AOS PÉS

A apresentadora Fiofhó de Belém está de volta
a mídia depois de avaliar as inúmeras propostas

recebidas. A estreia do novo programa intitulado
“Fiofhó da cabeça aos pés”, será pela Rádio
Metropolitana de Piracicaba com um formato
inovador reunindo rádio, pod cast e talkshow com
vários quadros e gravações externas como o famoso
“Chá com Fiofhó”. Outra grande estreia será o “Fiofhó
para maiores” que será gravado para o Canal do
Youtube. A estreia esta prevista para o mês de
fevereiro. Aproveitando informamos também que
dia 11 estará se apresentando com o show “Fiofhó
no embalo do carimbó” no evento “Noite dos
coroas vivos” em Americana SP e dia 12 fará a
cobertura dos bastidores do show da cantora
Alcione no Clube Saudosista.

Ilustração: ABS artes e caricaturas
Instagram @fiofhofa

CELEBRIDADES,
PERSONALIDADES E BELDADES

Iniciamos a publicação enfatizando as comemorações em 2022
dos 10 anos da Coluna Pirarazzi no cenário regional.
Informamos que no segundo semestre estaremos realizando
um evento comemorativo por esta significativa data. O PERFIL
da semana destacamos o maestro e pianista CARLOS MULLER
e a reprodução do Perfil in memorian da cantora Marly Vieira
que faleceu no último final de semana.
Pra você! Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna
Pirarazzi. Faça como a fotografa Nanah D‘ Luize, e a atriz Viviane
Souza, que já foram destaques nas edições anteriores, promova
sua imagem e destaque se no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora 10 anos de
existência, lançamos uma proposta para você dar mais visibilidade
ao seu trabalho num conceituado jornal, A Tribuna Piracicabana,
especificamente na mais prestigiada coluna da região, a Pirarazzi.
Conquistamos credibilidade dos nossos leitores e somos vistos por
renomadas personalidades e empresas do cenário local. o presente
que estamos oferecendo é a sua participação no perfil da coluna,
onde você terá MEIA PÁGINA para publicar seus trabalhos e com
direito a uma ilustração confeccionada por renomados caricaturistas da
região, Pergunte nos como através do WhatsApp (19) 99663 9903
ou no email pirarazzi@gmail.com
Artistas parceiros:
Erasmo Spadotto
Carmelina de Toledo Piza
PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO VISIBILIDADE
ARTISTICA
Edição 140 janeiro/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz

EXPEDIÇÃO LITERÁRIA “CAMINHOS ÉRICO
VERISSÍMO” É LANÇADA POR JORNALISTAS

A expedição literária Caminhos Erico Verissimo
começa nesta quinta-feira, dia 27 e será trilhada
pelo casal de jornalistas Gloria Cavaggioni e
Wanderley Garcia. Gloria sai de Piracicaba já
na quarta-feira rumo a Campinas, onde
encontra Wanderley e, na madrugada do dia
seguinte, vão juntos ao aeroporto de
Congonhas, em São Paulo, onde tomarão um
voo com destino a Porto Alegre. Neste momento
estará começando a aventura literária de 13
dias em busca de elementos que compõem a
vida e a obra do escritor gaúcho que viveu de
1905 a 1975 e escreveu obras como O Tempo
e o Vento, olhai os Lírios do Campo e Incidente
em Antares. A expedição deverá percorrer de
carro cerca de 2 mil quilômetros no Rio Grande
do Sul, por no mínimo sete cidades. “O roteiro
não está fechado. Temos uma programação
prévia e vamos fazendo mudanças à medida
que a expedição vai acontecendo. Acreditamos
que teremos muitas surpresas pelo caminho”,
explica Wanderley. A primeira parada da
expedição, no próprio dia 27, deverá ser na Casa
Mario Quintana, em Porto Alegre, onde fica a
Biblioteca Erico Verissimo. O espaço cultural fica
no hotel Majestic, onde Quintana morou, no
Centro Histórico da capital gaúcha. O que pouca
gente sabe é que Erico Verissimo também
morou uma curta temporada no local, pouco
depois de casar, quando se mudou para Porto
Alegre. A expedição também passará pelo
Espaço Força e Luz, que tem uma exposição
dedicada a Verissimo, e fará um tour pelo Centro
Histórico da capital, onde há diversas
referências à vida e à obra do escritor. Em
seguida, a expedição irá a Bagé, no sul do
estado, onde vão conhecer a cidade
cenográfica do filme O Tempo e o Vento (2013),
baseado na trilogia de mesmo nome escrita por
Verissimo, composta pelos livros O Continente
(1949), O Retrato (1951) e O Arquipélago
(1962).
A expedição passará também por:
Alegrete (terra natal de Quintana, amigo de
Verissimo),
São Borja (terra dos ex-presidentes Getúlio
Vargas e João Goulart),
São Miguel das Missões (ruínas da Missão

Jesuítica, um dos marcos da origem do enredo
de O Tempo e o Vento);
Santo Ângelo (onde há um museu dedicado a
Luiz Carlos Prestes)
Cruz Alta (terra natal de Verissimo).
Em Cruz Alta, a casa onde Verissimo morou
durante sua infância e juventude foi
transformada em um museu dedicado a ele.
“Nessa cidade devemos encontrar muitas
referências que aparecem nas obras e que
estão presentes nas cidades imaginárias de
Santa Fé e Antares e também nos personagens
criados Por Verissimo”, comenta Gloria.
Há ainda cinco cidades que estão previstas no
roteiro, mas não estão confirmadas. A
expedição termina novamente em Porto Alegre,
no dia 8 de fevereiro, quando o casal retorna a
Campinas e Piracicaba.
Publicações de Caminhos Erico Verissimo
O material coletado durante a viagem será
publicado no site dajanela.com.br e nas redes
sociais @dajanelacultural. Durante a expedição
o casal irá publicar um diário de viagem nas
redes sociais. Mas depois do retorno, pretende
editar as fotos e vídeos e produzir textos para
o site, como crônicas de viagens. Aqueles que
desejarem seguir o Caminhos Erico Verissimo
nas redes sociais podem acompanhar pelo
Facebook @dajanelacultural e pelo Instagram
@dajanelacultural.
Os jornalistas
Wanderley Garcia é mineiro de Itamogi, jornalista
e mestre em Ciência da Informação pela Puc-
Campinas e doutor em Educação pela Unimep, onde
foi professor por 14 anos. Atualmente é assessor
parlamentar na Câmara de Campinas. É criador e
editor do site dajanela.com.br.
Gloria Cavaggioni é paulista de Piracicaba, foi
bailarina e professora de balé. É jornalista e
mestre em Educação pela Unimep, criadora e
colaboradora do site dajanela.com.br.
Quer receber informações da expedição
Caminhos Erico Verissimo? Mande um zap! 19-
98970-9502.
Colaboração: dajanela.com.br
Fotos reprodução facebook
Instagram
@wanderleygarcia_ @gloriacavaggioni

Wanderley Garcia é mineiro de Itamogi
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PERFIL DA SEMANA

CONHEÇA A TRAJETÓRIA DO MAESTRO CARLOS MULLER
Nome profissional: Maestro Carlos Müller 
Nascido em que cidade: Piracicaba 
Qual é sua maior qualidade? Determinação 
E seu maior defeito? Procrastinação 
Qual é a característica mais importante em um ser humano? Caráter 
O que mais aprecia em seus amigos? Lealdade 
Sua atividade favorita é: Fazer música 
Qual é sua ideia de felicidade? Dormir em paz com a pessoa amada
E o que seria a maior das tragédias? O fim da Humanidade 
Quem gostaria de ser se não fosse você? Cientista famoso
Qual é sua viagem preferida? A que eu não fiz!
Qual é sua cor predileta? Verde
Uma flor? Edelweiss
Um animal? Gato
E seu prato favorito? Feijoada
Quais são seus autores preferidos? Machado de Assis, Cora Coralina e Carlos
Drummond de Andrade
E seus cantores (as)? Lara Fabian, Luís Miguel e Josh Groban
Seus filmes? Sociedade dos Poetas Mortos, Callas Forever, Tomates verdes fritos
Que superpoder gostaria de ter? De cura
O que mais detesta? Falsidade
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria? Para minha infância 
Como gostaria de morrer? Não gostaria de morrer
Qual é seu atual estado de espírito? Esperançoso 
Que defeito é mais fácil perdoar? Preguiça 
Qual é o lema de sua vida? Carpe Diem
Momento preferido do dia? Depende do dia!
No que pensa quando acorda? Estou vivo! Gratidão!
Uma mania? Toc
Gasta muito com? Cerveja
Sonho de consumo não realizado? Meu Piano de Cauda
Lembranças de infância? Era feliz e não sabia!
Em que ocasião mente? Quando preciso me esquivar de situações indesejadas ou
inoportunas!
O primeiro beijo? Delicioso e na infância! 
Uma vaidade? Estar bem vestido!
Qual é seu maior pecado? Preguiça 
O que é sagrado para você? Honra
Do que não gosta no seu corpo? Altura
O que faria com um prêmio de milhões de reais? Compraria a casa, o piano de cauda e
montaria minha Academia de Música! 
Qual foi a maior tristeza de sua vida? O término de um grande amor.
Como foi seu início de carreira? Muito difícil e desafiador!
Um ponto turístico de Piracicaba? A Casa do Povoador e redondezas.
Uma personalidade de Piracicaba: Maestro Ernst Mahle
Um fato ocorrido em Piracicaba? Um grande encontro de Corais em comemoração aos
500 anos de Brasil realizado no Ginásio Bratskauskas onde tive a honra de reger a
abertura do evento, com a apresentação do Hino Nacional Brasileiro, tendo a
presença de mais de 1000 vozes cantando juntos!
Um cantor e uma cantora de Piracicaba? Roberto Seresteiro e Marly Vieira (in
memoriam).
Um ator e uma atriz de Piracicaba? Carlos ABC e Eva Prudêncio. 
O que falta em Piracicaba? Minha Academia de Música!
Uma frase de incentivo: Tudo posso naquele que me fortalece!
Seu projeto mais recente é: “Retratos e devaneios “- Série de Improvisações
Inéditas e Momentâneas por Carlos Müller. 
Quem será Carlos Muller pós pandemia? O futuro a Deus pertence, portanto, não crio
muitas expectativas, sigo otimista e determinado com os pés no chão! 
Release e fotos enviadas pelo artista - Instagram @carlosantonio.muller

O Maestro Carlos Müller co-
memorou em 23 de novem-
bro de 2021, 20 anos de
carreira como pianista, e
regente; além de uma de-
dicação exclusiva à compo-
sição para piano, instru-
mentos musicais em geral,
coral misto e orquestra. O
início dos estudos do maes-
tro se deu desde tenra ida-
de, começando com flauta-
doce, canto coral e posteri-
ormente, piano, tudo pela
Secretaria de Ação Cultural
de Piracicaba.  Sendo então
um legítimo representante
do projeto de Ação Cultural
da cidade. Müller se dedi-
cou nos estudos de piano,
compos ição  e  regênc ia
como meta de carreira e
profissão.  Profissão esta
que rendeu-lhe muitos prê-
mios como compositor e pi-
anista. Formando-se pela
EMPEM (Escola de Música de
Piracicaba Maestro Ernst
Mahle), seguiu seu aperfei-
çoamento em Regência de
Canto Coral no Conservató-
rio Dr. Carlos de Campos de
Tatuí, onde também se de-
dicou à música antiga para
flautas-doce e piano. Sua
paixão pelo canto coral o
incentivou a trabalhar e fun-
dar vários corais na cidade
de Piracicaba: Coral Piraci-
cabano, como assistente do
saudoso Maestro Hélio Man-
frinato, Coral Rotary de Pi-
racicaba, Corais Infantil, In-
fanto-juvenil e de Adultos do
IBR (Instituto Baronesa de
Rezende), Coral Infantil da
Escola Waldorf Novalis, Ma-
drigal Tom Sereno, Madrigal
Tom Maior, sendo este de
cunho independente e Coral
UEP (União Espírita de Pira-
cicaba). Todos os trabalhos
realizados com muito êxito
e sucesso de público, sejam
em apresentações escola-
res, musicais ou participa-

ções em encontros de co-
rais da cidade e região.  No
ano de 2021, a convite do
Apresentador Matheus Pe-
droso em seu Programa de
mesmo nome, o Maestro
realizou um recital exclusi-
vo em comemoração aos
seus 20 anos de carreira
como pianista, compositor e
regente, tocando ao piano
solo, composições de auto-
res clássicos como, Bach,
Mozart, Beethoven, Burg-
müller, Chopin e obras de
sua autoria do seu Projeto

RETRATOS E DEVANEIOS
que será lançado neste ano
de 2022. Além das obras
clássicas, Müller presenteou
com músicas clássicas do
repertório popular brasilei-
ro e internacional, como
Tom Jobim, Richard Clayder-
mann, Lionel Richie. O Re-
cital de Comemoração dos
20 anos de carreira do Ma-
estro Carlos Müller foi rea-
lizado no Teatro Municipal
de Piracicaba Dr. Losso Neto,
com um seleto público con-
vidado para o evento.

CURTIDINHASAGENDA CULTURAL

Dj Chris informa que está excluindo
sua conta no facebook, porém
deixou claro aos amigos, fãs e
admiradores do seu trabalho que
podem acompanhar pelo instagram e
aproveita para curtirem seu novo clip
"Desabafo" disponível no youtube.

Fernando Dom Castilho,
idealizador do Super Liga do Humor, se
surpreendeu esta semana ao encontrar
seu grande mestre, o professor de
Biologia Marco Antônio Gonçalves,
conhecido carinhosamente como
Marcão, fato este que ambos
relembraram os bons tempos do ARC.
Fernando que ao lado de Audrey estão
bombando com as lives sempre
levando personalidades ligadas a
arte e cultura.

Rodolfo Capler voltou a gravar
seu programa de entrevistas com
novo formato. A gravação da estreia
teve como locação o Engenho
central com o colunista Elson de
Belém falando da sua trajetória
artística. O vídeo do Programa
"Cult" está disponível no Canal de
Piracicaba no Youtube.

Vania Lima, renomada atriz
piracicabana anuncia que este ano
estará lançando seu livro infantil "A
fada e a sombra", fruto do trabalho
desenvolvido do espetáculo "Marcas da
infância" da Cia NarrAr e a equipe do
Projeto Eu Tenho Voz.

Gregory Davi,
ator do Núcleo

artístico Corpus
comemorou seus 30

anos com bolo e
decifrando os

diversos significados
do "trintei" e depois

de analisar as
supostas teorias não

chegou a nenhuma
conclusão.
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