SEM CORRUPÇÃO
O presidente do Avante, Edvaldo Brito, que mantém várias lives sobre temas locais, escreve
hoje, na página A2, sobre os 400 dias
do governo do prefeito Luciano Almeida (DEM), sem corrupção.

PERSEGUIÇÃO? - I
Para o vice-presidente do
PCdoB, Francys Almeida, que foi
candidato a prefeito em 2020, é
"perseguição" a visita como intimação do GCM Vitti, ao Condomínio Piazza Di Roma, onde mora,
e ao Condomínio Fontella, onde há
uma área institucional. Para Francys, a informação é que Vitti foi ao
local por "ordem do novo andar".
Ou décimo?
PERSEGUIÇÃO? - II
A ordem era para tirar o alambrado de uma área institucional,
no entanto, área institucional, é
responsabilidade da Prefeitura
Municipal, segundo Francys. E o
alambrado foi feito pela construtora no próprio projeto, aprovado
pela Prefeitura de Piracicaba.
Como fica?
PERSEGUIÇÃO? - III
Já o comentário do ex-candidato do PCdoB Francys Almeida
vai pela linha de que "a sede de
perseguir quem fala contrariamente ou não concorda com a
gestão é semelhante ao Heich
Nazista! Heil, Lulu!" Seria
isso? O Capiau, idoso e cansado, vem assistindo a muitas
coisas na atividade política que
não se assusta com tudo isso.

Felipe

Poleti/CCS

TUBOS - I
O prefeito Luciano Almeida
(DEM) divulga em vídeo o reforço
de rede do Semae, no trecho da
rua Marechal Deodoro até Pauliceia. Uma boa obra que vai beneficiar a população de 16 bairros.
TUBOS - II
A falar de maneira debochada
dos tubos que estavam enterrados,
Luciano ofendeu os prefeitos Luciano
Guidotti, Salgot Castillon e até Adilson Maluf. Na época, há mais de 30
anos, esses tubos garantiram água
para os moradores e era o que se tinha
de moderno. E, pelo jeito, cumpriram
até agora a sua função.
TUBOS - III
O prefeito também não comentou - o que é normal - que todos
esses tubos foram comprados na
gestão do prefeito Barjas Negri,
quando o Semae era presidido por
José Rubens Françoso, seguindo
o Plano Diretor da autarquia. Ótimo que foram comprados.
TUBOS - 4
A cidade cresceu e todos os
prefeitos, inclusive Gabriel Ferrato dos Santos (hoje vice-prefeito de
Luciano), enterraram quilômetros
de tubos para melhorar o abastecimento das regiões e reduzir as
perdas físicas. E muitos mais quilômetros terão que ser enterrados.

Prefeito e subsecretário de saúde visitaram unidades do PSF no Jardim Gilda e Bosques

VISITA
O prefeito Luciano Almeida visitou unidades do Programa
de Saúde da Família Jardim Gilda e Bosques do Lenheiro 1 e 2,
na manhã de hoje (03/02), ao lado do subsecretário de Saúde,
Augusto Muzilli Jr. As visitas acontecem desde o início da Administração do com o objetivo de conhecer as unidades, servidores
e usuários, além de ouvir as demandas da população. No PSF
Bosques do Lenheiro 1, Luciano e Muzilli Jr. foram recepcionados pela enfermeira responsável, Beatriz H. V. Sopran;

no PSF Bosques 2, foram recebidos pela enfermeira Adriana Lopes Ferreira e pela agente comunitária de saúde, Érika Alves Romano, e, no PSF Jardim Gilda, pela enfermeira
Graziela Ferrer. "São unidades muito bem geridas, mas que
precisam de atenção para algumas pequenas reformas e
ações de manutenção. As solicitações serão encaminhadas aos departamentos técnicos responsáveis para que
estes pedidos sejam atendidos em breve", disse o prefeito.

Saúde inicia a convocação de
26 médicos de concurso público
"A partir desta convocação, a Secretaria de Saúde espera minimizar o
atual problema de falta de médicos na cidade", afirma o secretário Filemon
A Secretaria Municipal de
Saúde está convocando 26 médicos do Concurso 01/2020
que está em vigência para atuar nas unidades de saúde do
município. Serão chamados
dez médicos de PSF (Programa Saúde da Família) - 20

horas, seis ortopedistas, cinco
plantonistas de clínica médica,
dois plantonistas pediatras, além
de pneumonologista infantil, oftalmologista, de dermatologista.
A contratação foi autorizada na
tarde de ontem, 02/02, pelo prefeito Luciano Almeida. De acor-

do com o secretário de Saúde,
Filemon Silvano, com a revogação da Lei Complementar nº
173/2020 (Federal) em dezembro passado, o município voltou a ter autonomia para repor
o quadro de pessoal por meio de
concursos públicos, sem ultrapas-

sar seus limites de gastos. "A partir desta convocação, a Secretaria de Saúde espera minimizar o
atual problema de falta de médicos na cidade, problema que não é
novo, porém, ficou ainda mais exposto desde o início da pandemia da Covid-19", afirmou.

Lar das Ruas e a
verdade dos fatos
Euclidia Fioravante
NO ABDALLA
Fracassou a tentativa do ex-vereador Marcos Abdala em deixar o
pré-candidato a deputado federal Pedro Kawai (PSDB) bonito ou mais
bonito. É preciso entender que é uma barbearia o salão de Abdala, e não sala
de milagres! Brincadeiras à parte, Kawai segue firme, acompanhando o ex-prefeito Barjas Negri (PSDB) até no endereço de corte de
cabelo. Isso é político fiel na expressão exata do termo.

NO PINTADO
Eduardo Lima, diretor do Diário do Rio Claro - o mais antigo
diário impresso em circulação no Interior do Brasil, 135 anos -; Reginaldo Costa, proprietário do Restaurante Pintado na Brasa (agachado),
Evaldo Vicente, diretor de A Tribuna Piracicabana, e Marino Argentino,
diretor do jornal O Regional, durante almoço terça (01). O Pintado
na Brasa fica na rua Bom Jesus, 1663, Bairro Alto.

NO ENGENHO
Lucas Romero, José Luíz Guidotti Júnior, deputado Ricardo Mellão e
João Rafael Dorizotto, durante visita ao Engenho Central. A12
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Criado em abril de 2020
e extinto em agosto do mesmo ano, durante a gestão do
então prefeito Barjas Negri, o
Lar das Ruas foi a estratégia
encontrada para abrigar a população em situação de rua, na
iminência da pandemia do Covid-19.Porordemcronológicavimos a atuação do serviço de acolhimento a pessoas em situação de
rua passar por três locais diferentes em um prazo de 12 meses.
Primeiro no Ginásio de Esportes do Jaraguá, como Lar das
Ruas, onde foram atendidas cerca de 70 pessoas graças à parceria de organizações da sociedade civil, igrejas e empresas. Em
agosto, o Lar das Ruas foi reorganizado num Serviço de Acolhimento
denominado Vida Nova e passou a
ser executado integralmente pela
Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba em um
espaço localizado no Parque São
Jorge, próximo ao bairro Santa
Rosa. Em janeiro de 2021, cerca
de 30 pessoas em situação de rua
permaneceram no serviço de forma voluntária.
Nesse contexto, a equipe técnica da Smads, em conjunto com
a Associação Presbiteriana, refletiu sobre a inadequação da oferta de serviço de acolhimento para
usuários que demonstravam demandas relacionadas ao exercício de sua autonomia. Por outro
lado, a situação, ainda de pandemia, exigia cuidados específicos. Assim, decidiu-se retornar
o serviço ao antigo endereço da
Casa de Passagem, agora Núcleo
de Acolhimento Califórnia, para
facilitar o acesso dos usuários a
outros serviços, ao trabalho, em
alguns casos, e as atividades habituais de geração de renda e
convivência. Esse serviço funcionou até dezembro de 2021.
Volto a falar sobre o reordenamento dos serviços para a população em situação de rua, migrantes e trecheiros, pois nossa
decisão foi tomada com o objetivo de garantir a autonomia e o
acolhimento digno para a população em situação de rua. O Centro de Referência de Atendimento Especializado para População
em Situação de Rua (Centro POP)
continua sendo a porta de entrada para os serviços, com a
oferta de atividades direcionadas para o desenvolvimento de

sociabilidades, resgate, fortalecimento ou a construção
de vínculos interpessoais e a construção de projetos
que viabilizem o processo gradativo de
saída da situação de
rua. O Seas (Serviço
Especializado de
Abordagem Social),
responsável por oferecer os serviços
da assistência social, também é destinado a essa população.
Agora, o Núcleo de Acolhimento Califórnia, casa de passagem para adultos em situação de rua, foi reformulado. Segue com o atendimento 24 ho-

Foi preciso
voltar a abordar
essas questões
para fazer o
contraponto
com os
discursos
populistas e
falaciosos

ras e com a oferta de serviços
que garantem os direitos da população em situação de rua, como
três refeições durante o dia, higiene, pernoite, acompanhamento
psicossocial, oficinas para o resgate da autoestima, vivência,
respeito e temas que os ajudam
a refletir sobre a vida, a recuperação de laços familiares, atuação para recuperação de vícios e
empregabilidade, visando devolver a dignidade a essas pessoas.
Foi preciso voltar a abordar
essas questões para fazer o
contraponto com os discursos populistas e falaciosos que circulam
nas mídias sociais e impressa. Espero que esses esclarecimentos possam subsidiar o ex-prefeito para
que, nos seus próximos artigos ou
comentários, faça realmente uma
crítica coerente e que possa contribuir de fato com a gestão da
assistência social. Gestão essa, digase de passagem, que ficou totalmente à margem durante todo
o seu mandato como prefeito.
Euclidia Fioravante,
secretária municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social
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A necessária tipificação do crime de stalking
Marília Cislaghi
Rivero

O

Direito Penal,
bem como as de
mais áreas do Direito, tem como um de
seus maiores desafios o de
acompanhar as mudanças
inerentesaoconvívioeaodesenvolvimentosocial.Se a sociedade se apoia em uma constante
de adaptações, é fundamental que
as regras que a regem sejam igualmente passíveis de modificações.
Nesse sentido, merece especial atenção a ascensão em que o
mundo tecnológico se encontra há
certo tempo, somada aos reflexos
da pandemia que se instaurou em
decorrência do novo Coronavírus.
Diz-se isso pois, com o isolamento social enquanto medida de
combate ao referido vírus, naturalmente as pessoas passaram
mais tempo em seus lares ou, ainda que em seus respectivos ambientes de trabalho, relativamente
isoladas, quando em comparação
a um cenário prévio à pandemia.
Aqui, houve uma imersão
e potencialização do uso de dispositivos móveis, seja para fins
de lazer ou para a efetiva realização de tarefas profissionais,
como é o caso do home office e do

trabalho remoto.
Consequentemente, o uso das redes sociais também
se intensificou,
fato este que gera,
simultaneamente,
o alívio por suprir
um sentimento de
solidão que atingiu
grande parte da população, e uma preocupação sob a
ótica jurídica, uma vez que deuse margem a um novo universo
de possíveis práticas crimes.
Um desses possíveis crimes é
o que passou a ser tipificado a partir do dia 1º de abril de 2021, denominado stalking (perseguição),
previsto no art. 147-A, por meio
do qual se prevê pena de reclusão,
de seis meses a dois anos, além
de multa, ao agente que "perseguir alguém, reiteradamente
e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou
psicológica, restringindo-lhe a
capacidade de locomoção ou, de
qualquer forma, invadindo ou
perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".
Na prática, o tipo penal em
questão se mostra absolutamente
necessário, considerando-se o rápido aumento no uso das redes sociais, tanto em termos de número

O tipo penal
em questão
se mostra
absolutamente
necessário,
considerando-se
o rápido aumento
no uso das
redes sociais
de usuários, quanto em relação ao
tempo que cada pessoa passa conectada. Nesse mesmo ritmo, quase que naturalmente tem-se como
consequência o aumento da exposição de cada pessoa - o que pode
ser visto como simples entretenimento ou, para indivíduos mal
intencionados, uma oportunidade
de praticar o crime em tela.
Aqui, o que se vê são ao menos duas possibilidades de o agente praticar o crime de stalking: 1)
virtualmente, por meio de mensagens indesejáveis enviadas reiteradamente à vítima ou mesmo aos
seus conhecidos visando alcançala, ou mediante a criação de perfis
falsos para ter acesso à vítima etc.;
e 2) presencialmente, quando o
agente de fato se locomove até
onde se encontra sua vítima com
certa frequência. Em ambos os casos, o ponto em comum que mere-

ce destaque é o fato de a conduta
do agente ameaçar a integridade
física ou psicológica de outrem.
Em tempos de check-in e de
mencionar a localização e amigos
nas publicações (em sua maioria,
instantâneas), basta um clique
para saber onde determinada pessoa está, na companhia de quem e
quanto tempo permaneceu, sendo
uma ferramenta extremamente
perigosa nas mãos erradas.
A necessidade de haver tipificação para tal conduta se comprova em números: desde que a nova
Lei passou a vigorar, somente no Paraná, houve o registro de 2.113 casos
até o mês de setembro do mesmo ano,
segundo o site Bem Paraná [1].
É inquestionável, portanto,
que o dispositivo vem em boa hora.
O que se espera, agora, é que tais
números passem a diminuir
conforme a Lei passa a ser efetivamente cumprida, inclusive
no que se refere ao devido processo legal e, consequentemente, penas sendo aplicadas.
Marília Cislaghi Rivero, pós graduada em Direito Penal pelo complexo jurídico Damásio de
Jesus, advogada associada de Marianno &
Benitez Advogados.

Defesa Civil: socorro e prevenção
Antonio Oswaldo Storel

A

Defesa Civil é um organis
mo oficial, instituído dentro
do Poder Executivo, com atribuições de articular órgãos e recursos
institucionais e privados para prevenir e, de forma emergencial, socorrer eventos catastróficos.
Esta é uma definição simplificada deste importantíssimo órgão
público, que, nos momentos em
que acontecem as catástrofes,
como as enchentes e deslizamentos que tem ocorrido em vários
pontos do país nos últimos tempos, quem mais aparece é seu responsável, o presidente, que deve
ser o coordenador dessas ações.
A Defesa Civil tem uma relação mais próxima com o Corpo de
Bombeiros que é o primeiro órgão
a ser chamado quando da ocorrência de uma catástrofe. Mas ela
deve ter um cadastro amplo, de
fácil acesso em comunicação, de
órgãos e recursos que devem estar
sempre prontos e preparados para
uma ação emergencial e articula-

da. Mas uma ação muito importante da Defesa Civil, mais que
importante, poderíamos dizer,
prioritária e essencial e que na
maioria das vezes deixa de ser
concretizada, é a que se refere
a determinar a elaboração de
um estudo técnico por órgãos
especializados, das chamadas
"áreas de risco". Cada área de risco, com sua ficha técnica, sua
análise completa quanto à densidade populacional em sua localização geográfica, sua potencialidade em causar catástrofes e, o que é mais importante, a
indicação de ações de intervenção
dos órgãos públicos competentes
para eliminar ou mitigar a potencialidade catastrófica.
Este tipo de ação, requer também uma articulação eficaz com
os órgãos de planejamento e fiscalização urbana do município
para não permitir que áreas de
risco sejam ocupadas por edificações. E quando ocupadas irregularmente, o quanto antes,
sejam objeto de um processo de

Ação da Defesa
Civil: determinar
a elaboração de
um estudo
técnico por
órgãos
especializados
para prevenção
desocupação e translado para locais seguros, promovendo no local, imediatamente após a desocupação, um programa ecologicamente correto e sustentável.
Através de Requerimento
do Vereador Paulo Camolesi em
2016, a Câmara Municipal de
Piracicaba recebeu como resposta do Poder Executivo, a informação de que o Instituo de
Pesquisas Tecnológicas - IPT,
realizou um trabalho de mapeamento e análise das áreas de
risco existentes no município,
constando de: ficha técnica de

campo do local geográfico, análise levando em conta a densidade populacional do local, a
potencialidade para catástrofes
e indicação de intervenções corretivas ou mitigadoras. Esse
trabalho, muito bem elaborado
pelo IPT e que data de 2014, teve
um custo para o Município, porém, até o momento, não temos
conhecimento de que algumas das
intervenções indicadas pelo IPT
tenham sido concretizadas.
É preciso ressaltar que alguns locais de enchentes como
a Rua do Porto, por exemplo,
apesar de ser uma Área de Preservação Permanente - APP,
não há possibilidade de desocupação e, nesse caso, a Defesa
Civil precisa agir com muita
precisão na previsão das catástrofes para salvar as pessoas ali
residentes e seus pertences.
Antonio Oswaldo Storel, Chefe de Gabinete
do vereador Paulo Camolese (PDT)

Enchentes, um problema de muitas gerações
Dirceu C. Gonçalves

É

inegável que as chuvas têm
ocorrido acima da média.
Nada imprevisível aos estudiosos e operadores da meteorologia, que conhecem os fenômenos
climáticos a que estamos sujeitos.
O que leva aos desastres, prejuízos, sofrimento e mortes, é a ocupação indevida do solo somada à
falta de solução para problemas
sobejamente conhecidos. Fruto da
falta de regulamentos do passado, encostas, áreas de aluvião e
muitos pontos do território foram
ocupados irregularmente. E, desde então, os acidentes são recorrentes. Basta uma chuva mais forte - nem precisa ser do tamanho
das registradas ultimamente para a água invadir moradias e
instalações e inundar vias públicas mal estruturadas ou indevidamente conservadas. É um problema que se avolumou minimamente nos últimos 300 anos de
urbanização, quando o homem
ocupou os locais usados pelas
águas desde que o mundo é mundo. Os governos têm sido negligentes, especialmente porque não
é obra para um mandato - de 4 ou
8 anos - e nem mesmo para uma
geração (20 anos).
Quem percorre qualquer cidade brasileira depara com problemas crônicos. São morros e
suas áreas íngremes ocupadas
por milhares de construções

precárias, bairros e vias públicas implantados em áreas de
várzea, pontos de estrangulamento em rios e riachos e dezenas de outros empecilhos - todos facilmente identificáveis com que se convive há anos ou
décadas. Por conta do elevado
preço, a solução não é obra isolada para a prefeitura, o Estado ou a União. É algo que exige
a soma dos três níveis governamentais e, possivelmente, a
participação da sociedade e até
da iniciativa privada. Não é
coisa para um governo, mas
para os três níveis e por sucessivos mandatos. No entanto, o
imediatismo e os prazos político s dos empreendimentos (para
poderem fazer parte do currículo dos seus realizadores) levam os governantes e a sociedade ao conformismo em vez do
enfrentamento.
Pelo menos nove dos 12 meses do ano não têm chuvas que
impeçam a realização de obras e
serviços. Porém, nesse período,
ninguém se preocupa em desobstruir as galerias pluviais ou fiscalizar as construções sob risco de
desabamento. Espera-se o sinistro,
socorre-se as vítimas da forma
possível e a vida segue, sem qualquer mudança de rotina. Isso precisa acabar. Não podemos nos conformar com o regime permanente
de perdas e danos (inclusive de
vidas) só porque um dia ocorreu a
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Quem percorre
qualquer cidade
brasileira depara
com problemas
crônicos
ocupação irregular. As administrações públicas têm o dever se se unir
com responsabilidade para a busca de
soluções, pouco importando se elas
chegarão em um, cinco, 10, 20 ou mais
anos. O importante é começar e ter a
garantia de não parar mais para, um
d ia, poder ter eliminada essa fábrica
de problemas e sofrimento. Em São
Paulo, por exemplo, se tivessem continuado o Projeto Cingapura, construindo prédios no lugar de favelas, comas
devidasmodificações, muitos barracos
não existiriam mais e seus moradores estariam protegidos.
Deveriam os governantes num ato de grandeza e acima
de suas diferenças políticas elaborar um empreendimento
de governo em busca de solução para o impasse das águas e
de sua difícil convivência com
a comunidade. Os governos federal e estaduais, que dispõem
de órgãos técnicos capacitados
para o manejo da seca, das cheias e das dificuldades de relacionamento dos cursos de água
com aquilo que o homem construiu ao seu redor, têm de juntar o conhecimento disponível
e gerar planos de mitigação dos

problemas. Criar prioridades e
dar início ao trabalho. Quando
conseguirem remover as construções das área de risco estarão economizando centenas, talvez milhares, de vidas. Se evitarem que
os rios saiam de suas calhas e inundem casas e estabelecimentos, evitarã o prejuízos dos mais variados
e com isso proporcionarão qualidade de vida à população. Tudo o
que se aplicar nessa tarefa não
será necessário empregar emergencialmente no socorro a vítimas e a negócios sinistrados.
Precisamos acabar com a
magnitude da ação política,
que tanto tem atrasado o
país. Governantes devem observar que, uma vez eleitos e
empossados, têm a obrigação
de servir a todos e não apenas aos seus eleitores e partidários. As tarefas de governo não podem continuar
subordinadas a interesses
políticos, ideológicos ou de
grupo. São coisas que afetam a
todos e, portanto, têm de ser apolíticas e continuas como, por exemplo, a respiração que, se parar,
leva o indivíduo à morte...
Tenente Dirceu Cardoso
Gonçalves é dirigente
da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.

Quadrinhos para quadrados
Edson Rontani Júnior

A

memória é úni
ca. Olho para
cima e cumprimento um jovem com
feições quase orientais.
"Este é o Maurício, o
criador da Mônica",
disse alguém ao me
apresentar a Maurício de Souza, na
primeira metade dos anos 1970. Não
dá para forçar muito a memória,
pois tinha eu lá pelos meus seis ...
sete anos de vida, e o criador da dentuça dos quadrinhos viera de São
Paulo visitar meu pai. Ambos
trocavam telefonemas e correspondências, como um cortejar
pelos traços do velho Edson Rontani. As cartas trocadas foram
muitas. Todas catalogadas e
guardadas a sete chaves. As assinaturas de Maurício são verdadeiras obras de arte.
Maurício de Souza veio a Piracicaba por diversas vezes. Estava criando uma produtora
própria associada à Editora Abril
de Victor Civita, depois de atuar
alguns anos na imprensa, em
especial na Folha de São Paulo.
Uma das visitas era para convidar o velho Rontani a compor
sua equipe. Convite recusado.
Mesmo caminho tomado anos
antes quando, no Rio de Janeiro, fora cotado para ocupar uma
cadeira na EBAL - Editora Brasil
América Ltda., de Adolfo Aizen, a
qual publicava os medalhões que
hoje pertencem a Marvel e DC Comics, anteriormente distribuídas
pelos Syndicates em todo o mundo.
Rontani recusou trocar a "Noiva da
Colina" pela "Cidade Maravilhosa",
mas deixou um legado de capas
(publicadas ou não) com Namor,
Spirit, Batman, Superman e outros.
Maurício, Civita, Aizen, Rontani e tantos outros não devem
ser esquecidos no Dia Nacional
dos Quadrinhos, lembrado esta
semana (30 de janeiro), assim
como outros grandes expoentes
como Ivan Saidenberg, que povoou o imaginário dos quadrinhos, este, porém, na franquia
Disney, com seus derivações do
Peninha: Peninha Kid, Morcego
Vermelho, Pena da Selva, além
dos clássicos Mickey, Pato Donald, Pateta e Zé Carioca. Saidenberg nasceu em Piracicaba e faleceu em Santos, atuando no
auge dos quadrinhos nacionais
(anos 1960) nas editoras Outubro,

Taika, Penteado e La Selva,
as quais publicaram obrasprimas, cujas edições hoje
valem peso de ouro.
O dia nacional dos
quadrinhos foi criado
para homenagear desbravadores que enfrentam as mídias digitais
de uma forma brava e
constante. Claro que Piracicaba foi
celeiro para muitos desenhistas
(Lancast, os irmãos San Juan, Spadotto, Hussar, Edu Grosso, Longo,
Douglas Mayer, e muitos outros
resgatados por Adolpho Queiroz
nas duas edições de "Piracartum").
Tem um salão internacional que premia aqueles que se dedicam às
tiras, de onde vieram os principais personagens dos quadrinhos e do cinema.
"Para ler pato Donald" foi
um dos primeiros itens teóricos
a criar o negacionismo nas HQs.
Todo mundo ria com Mickey. Todos riam com Pica-Pau. Mas, houve filósofos que viam nas gags apresentadas uma mensagem subliminar para dominar o coletivo. Ué ...
As mídias digitais não ditam estas
regras atualmente?!? A obra questi-

E viva Angelo
Agostini,
homenageado
por este dia
nacional dos
quadrinhos!
onava a democratização da liberdade. Algo para se reler, rever e repensar, numa época em que antigos
pensamentos se atualizam, como
Dale Carnegie que ainda aparece
entre os mais vendidos com seu
"Como fazer amigos e influenciar pessoas" escrito 86 anos atrás.
Já Marcelo Maiolo e Rafael de
Latorre, também de Piracicaba, são
artistas renomados internacionalmente. Dedicaram muito à DC e à
Marvel,comobraspublicadasnosEUA,
ÁfricadoSuleoutrospaíses.Trabalham
à distância. Facilidade que não tínhamos quando Maurício de Souza veio
a Piracicaba nos anos 1970, obrigando
o presencial e impedindo o celeiro de criadores crescer. E viva Angelo Agostini, homenageado por este
dia nacional dos quadrinhos!
Edson Rontani Júnior,
jornalista, membro do
IHGP e da Academia Piracicabana de Letras

400 dias sem corrupção
Edvaldo Brito

C

omeço esse artigo
lembrando que
nós, do Partido
Avante (70), travamos uma
grande batalha contra a
corrupção,quepodiaservista
aolhonu,emPiracicaba.
Muitas foram as denúncias, processos de improbidade administrativa, chegando à
condenações, que levaram o dirigente
municipal a tornar-se inelegível.
Ainda em 2015, juntamos um
grupo e iniciamos a luta contra o sistema viciado e corrompido por todos
os lados.Em 2016, lancei-me candidato a prefeito para debater e
tornar público aquilo que vinha
sendo escondido sob o tapete.
No mesmo ano, tive algumas
reuniões com o então candidato, Luciano Almeida, já que enxerguei nele a
oportunidade de mudanças. Até porque, naquele momento, tinha certeza
de que não alcançaria a vitória, mas
aproveitei minha condição de candidato para discutir os problemas sérios que Piracicaba atravessava.
Posteriormente, entre 2018 e
2020, continuei a luta contra o sistema corrompido e, novamente,
lancei-me candidato, atingindo
quase 11 mil votos.
No mesmo intuito, de promover a grande mudança e derrubar o sistema viciado, Luciano
Almeida torna a lançar-se candidato a prefeito e consegue chegar
ao segundo turno, disputando
com o então prefeito Barjas Negri.
Com o segundo turno, percebemos que estava aberta a oportunidade de derrubar o sistema,
dando lugar a um cidadão que
também desejava a mudança.

Fui o único candidato a prefeito a declarar
apoio, contribuindo para o
resultado final, que foi a
vitória do atual prefeito, Luciano Almeida.
Hoje, o prefeito Luciano Almeida completa
400 dias frente ao poder
público.
Em nenhum momento sinto
arrependimento por tê-lo apoiado
e lutado por ele.
Sou enfático nessa afirmação
porque, nesses 400 dias de gestão,
não houve vestígio algum de corrupção.
Sabemos que a honestidade é
uma obrigação do agente público,
mas também temos consciência de
que é bastante raro um gestor trabalhar por 400 dias sem proces-

Luciano Almeida,
ao meu vver
er
er,,
chegará ao final
de seu mandato
com grande
aprovação
popular
sos de corrupção.
Tudo isso faz com que eu respeite meu próprio impulso de
continuar apoiando o atual prefeito,
que endossa minhas certezas de que,
até aqui, a luta não foi em vão. Luciano Almeida, ao meu ver, chegará ao
final de seu mandato com grande aprovação popular e como "O Cara", que
encarou o poder público com seriedade, cuidando com honestidade do
dinheiro do cidadão.
Edvaldo Brito, presidente do Partido Avante (70)
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Bebel quer R$ 2 bilhões para
ajudar as vítimas das chuvas P

A parlamentar protocolou o Projeto de Lei 17/2022, para abertura de
crédito suplementar ao Orçamento do Estado de até dois bilhões de reais
Divulgação

Preocupada com os efeitos da
tragédia e solidária com a população atingida pelos efeitos das chuvas dos últimos dias em diversas
cidades do Estado de São Paulo, a
deputada estadual Professora Bebel (PT) protocolou na Assembleia
Legislativa o Projeto de Lei 17/2022,
que autoriza a abertura de crédito
suplementar ao Orçamento do Estado de até R$ 2.000.000.000,00
(dois bilhões de reais), voltados a ajudar as vítimas. O projeto, protocolado
nesta semana, visa garantir recursos
paraofortalecimentodasaçõesdecombate aos efeitos das enchentes, especialmente junto às defesas civis dos
municípios paulistas.
A deputada Bebel diz que tomou esta iniciativa porque a população mais pobre vem sofrendo os
efeitos das fortes chuvas que caem
no Estado de São Paulo, nas mais
diversas regiões. "Apesar de todos
terem conhecimento do que vem
ocorrendo, os governos federal e
estadual minimizam as ações para
prevenir esses efeitos e amparar as
famílias atingidas", critica.
A deputada, que é líder da
bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, reforça que seu
mandato popular está sempre atento e
mobilizandoparadefenderquem mais
precisa e esta hora é de ajudar as
vítimas da cheias de rios, ribeirões
e também de deslizamentos que
aconteceram em diversas regiões
do Estado de São Paulo.
Neste último fim de semana,
com as fortes chuvas que caíram
em Piracicaba e região, Bebel também acionou autoridades para

Bebel diz que é preciso garantir recursos estaduais para ajudar as vítimas das cheias e
deslizamentos em diversas regiões do Estado
ações preventivas, oficializando o
secretário estadual da Casa Civil,
Cauê Macris, para que tomasse
providências, em parceria com as prefeituras de Americana e Piracicaba, em
defesa da vida da população que se
encontra em áreas de risco.
ARRECADAÇÃO - Diante
das vítimas das enchentes, a subsede em Piracicaba da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino

Oficial do Estado de São Paulo), localizada na rua Alferes José Caetano, 968, e o gabinete estendido da
deputada Bebel em Piracicaba, na
rua Governador Pedro de Toledo,
1765, são pontos de arrecadação de
alimentos e produtos para serem
destinados às famílias. As doações
podem ser feitas de segunda a sexta-feira, sempre das 9 às 17 horas.
Bebel, que também é presiden-

ta da Apeoesp, diz que toda doação,
seja de alimentos, roupas, utensílio
domésticos, assim como móveis e,
principalmente, colchões, é muito
bem-vinda e, certamente, irá ajudar em muito essas famílias, uma
vez que muitas perderam tudo, já
que suas residências foram alagadas e muitos não tiveram tempo de
retirar seus pertences e muito menos os móveis da casa.

É preciso abrir espaço para o novo
Max Pavanello

A

ntes de entrar no as
sunto que quero tra
tar, vou trazer 5 dados/notícias para nos servir
de norte e introdução.
Primeiro: em sua coluna de
26.1.22, o Capiau nos confidenciou
que um conselheiro seu está desiludido com as lideranças políticas,
que gostaria de caras novas, com
novas propostas, e que políticos
antigos, como o ex-prefeito Barjas
Negri (PSDB) não são estrategistas por não abrirem espaço para
novas lideranças.
Segundo: em seu texto publicado em 14.1.22, cujo título era "as
tubulações não são visíveis", Oscar Júnior, meu amigo de trincheira na advocacia, foi certeiro. Demonstrou que os caciques querem se manter no poder e têm dificuldade para aceitar que a "fonte secou".
Terceiro: o site Congresso em
Foco, em 24.12.2021, publicou
matéria com a seguinte manchete: "painel do poder: mais de 70%
dos parlamentares devem disputar as eleições de 2022".
Quarto: o fundo eleitoral este
ano deverá ser de R$5,7 bilhões.
Quinto: Carolina Angelelli
(PDT), em sua coluna de sábado,
29.1.22, cujo título foi "seria a barata elegendo no inseticida?", apontou um caminho que está nas
mãos dos eleitores.
Parecem todos assuntos desconexos, mas no fundo acabam
guardando relações entre si.
O problema identificado pelo
conselheiro do nosso querido Capiau é antigo, já o identificamos
até mesmo na Bíblia. Josué apesar
de grande líder não formou uma
nova liderança, depois de sua mor-

te o caos se instalou em Israel.
O problema antigo se
repete ao longo da nossa
história. Concordo com o
conselheiro do Capiau, nossa cidade está carente de
novas lideranças e muito em razão dos velhos caciques, não só
Barjas Negri, mas Roberto Morais
(Cidadania), que já está há 6 mandatos na Assembleia Legislativa e
é pré-candidato novamente, Ary
Pedroso Jr. (Solidariedade), que
está há 7 mandatos na Câmara
Municipal, vou parar por aqui,
mas se pensarmos em associações, entidades sindicais, etc.,
a lista fica interminável.
Em nível nacional, os ex-Presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luis Inácio Lula da
Silva (PT) são mais dois exemplos
de lideranças políticas que não se
preocuparam ou preocupam com
a formação de novas lideranças.
Depois que Fernando Henrique Cardoso deixou a presidência,
apesar de não ter voltado a disputar o cargo, o PSDB nunca mais
conseguiu assumir o posto, muito porque não se preocupou no
momento oportuno com a formação de uma nova liderança
de caráter nacional. Seu partido disputou de maneira inexitosa a cadeira com 3 candidatos diferentes nos últimos anos.
Lula, então, nem se diga. Em
2018, inventou uma candidatura
"fake" para não permitir que a liderança que surgia, Ciro Gomes
(PDT), se consolidasse e vencesse
Bolsonaro (PL). Podemos até discutir os vícios do processo, mas o
fato é que possuía condenações em
segunda instância e isto notoriamente o tornava inelegível, por
isso, era uma candidatura "fake".

Além de
mentores e
tutores, os mais
antigos ainda
têm participação
fundamental, por
exemplo, no
momento de
crise e de caos
À época, segundo as pesquisas de intenção de votos, Ciro Gomes era o único que venceria Bolsonaro no segundo turno. Mas,
Lula preferiu lançar Fernando
Haddad (PT) mesmo sabendo que
este seria derrotado, pois confiava que voltaria ao cenário político
e com o desastre anunciado do
governo Bolsonaro ressurgiria
como o Salvador da Pátria.
A estratégia de Lula, segundo as pesquisas de intenção de
voto, aparentemente vem dando
certo, ao menos no âmbito eleitoral, mas, mostra-se uma estratégia de perpetuação no poder e que
representa uma volta ao passado.
Um retrocesso.
Como citado acima, os caciques do Congresso também têm
dificuldade de "largar o osso", pois
70% já manifestaram suas intenções de buscar a reeleição ou concorrer a outros cargos.
Essa perspectiva de a maioria
dos parlamentares continuarem
na disputa eleitoral nos ajuda a
entender o valor estratosférico do
fundo eleitoral (R$5,7 bilhões).
Estão legislando em causa própria.
Seria importante os velhos
caciques entenderem que a fonte
secou, deixando as novas e jovens
lideranças florescerem. Não digo
que devam sair da vida pública,

pelo contrário, como se diz no jargão empresarial, devem ser mentores e tutores dos mais jovens.
Além de mentores e tutores,
os mais antigos ainda têm participação fundamental, por exemplo,
no momento de crise e de caos,
quando devem emprestar suas
experiências para serenar ânimos
e ajudar na reconstrução.
Mas, historicamente, como
vimos isto vem desde bíblicos, os
líderes têm dificuldades de deixarem novas lideranças florescerem, e até que tenham essa consciência, cabe a nós jovens buscarmos nossos espaços, mostramos nossa qualidade.
Muitas vezes seremos taxados
como oportunistas, outras dirão que somos rebeldes. Oportunismo não é querer ocupar
seu espaço, querer se mostrar
como alternativa, oportunismo é
não perceber que a fonte seca.
Outras vezes, dirão que somos
rebeldes, mas, daí havemos de
concordar, possuímos a rebeldia da esperança, como disse
Ciro Gomes no lançamento de
sua pré-campanha.
Para quebrar esse vício imposto pelos velhos caciques, o eleitor
também pode desempenhar papel
de fundamental importância, que
é buscar identificar novas lideranças com quem tenham afinidade
ideológica e que possam melhor
representar suas causas, como didaticamente demonstrou Carolina
Angelelli em sua coluna de sábado, 29.1.22. Quem não leu, vale a
pena ler.
Max Pavanello, advogado, vice-presidente
do PDT de Piracicaba,
Conselheiro Estadual
da OABSP.

Esio Antonio Pezzato

osso estar enganado. Posso,
sim. Afinal não sou obriga
do a saber tudo.
Mas vou lembrar um pouco
do papel feminino na Política de
nossa cidade nos últimos anos.
Talvez nos últimos 50 anos, pois
antes de Maria Benedita Penezzi,
(Ditinha Penezzi) Advogada, Negra, a primeira mulher a ocupar
uma cadeira em nosso Legislativo, os cargos políticos eram preenchidos apenas por homens.
Mulheres apenas da porta da sala
para dentro e dentro da cozinha.
Fazendo filhos, fazendo comida,
limpando a casa. Na rua não tinham vez nem voz ativa.
Ditinha Penezzi quebrou esse
estigma e não sei se por um, dois
ou três mandatos, ela pôde mostrar
sua fibra, sua determinação, sua força memorável dentro da Câmara
Municipal de nossa Cidade.
Mas depois dela, todas as mulheres que se elegeram para o cargo de Vereadora em nossa cidade,
(para o Executivo com chances reais de ganhar creio que só a Professora Ester Silvestre Rocha) (em
2020 tivemos quatro candidatas
ao Executivo) essas mulheres
quando eleitas, querendo sair do
ostracismo, quando tentaram
mostrar a força feminina, ou
uma visão diferente de fazer
política, foram engolidas pelos
políticos de calças compridas.
Quase todas. Ou todas...
Nossos políticos mais influentes desde Luciano Guidotti, foram
Adilson Benedito Maluf, Prefeito
por duas oportunidades e Deputado Federal, João Hermmann
Netto, Prefeito por um mandato e
Deputado Federal algumas vezes,
José Machado, Prefeito duas vezes, Deputado Estadual e Federal,
Antonio Carlos Mendes Thame,
Prefeito uma vez e Deputado Federal algumas vezes, Barjas Negri,
Vereador e Prefeito Municipal por
três vezes, Roberto Moraes, Vereador e Deputado Estadual algumas vezes... (só citei quem ocupou
mais de um cargo, além do Executivo, (portanto Humberto de
Campos e Gabriel Ferrato não
entram nessa lista pois foram
Vice Prefeito e Prefeito) nossos
Políticos parecem que sempre
foram contra a Força da Mulher dentro da Política.
A coisa mudou um pouco com
Hermmann Netto, que à época de
Prefeito, tinha uma esposa, Macau Ranzani de personalidade forte e foi atuante, junto com o marido, dentro da Prefeitura. Mas não
teve cargo eletivo.
Um dos casos mais emblemáticos aconteceu com Adeli Bacchi.
Surgiu como Vereadora, forte, determinada, foi parar no Fantástico, falando do pão, da carne e ao
final de seu mandato, não teve
uma segunda oportunidade. Desapareceu por completo no cenário político de nossa cidade.
Márcia Pacheco, eleita Vereadora em 1992 e sucessivamente até
2012. Na primeira eleição foi guindada à Secretária de Saúde, para
dar vez e voz a outro Vereador
que, suplente, era mais interessante para o Prefeito. Ficou dois anos,
voltou à Vereança e foi sendo queimada, sucessivamente dentro do
próprio partido, até não conseguir
sua reeleição, em 2016.
Ester da Rocha Silvestre foi
Vereadora, De notável poder político, e articuladora notável, não
teve apoio de seu Partido quando
foi lançada à Prefeitura e desapareceu depois de forte e decisiva
atuação.
Ivete Madeira, antes de ser
Vereadora, fez seu marido Verea-

Ou os homens se
cuidam ou irão
eles parar na
porta da sala
para dentro, e
servindo café e
bolinhos às suas
consortes...
dor, e depois ela mesma lançou-se
candidata e por dois mandatos
pôde mostrar todo o seu valor em
nossa Câmara. Mas com saúde
debilitada, faleceu quando iniciava o seu terceiro mandato. Uma
perda irreparável.
Teresa Alves foi eleita pela
Igreja, e só um mandato não fez
nada além de suas possibilidades.
Em 1996, surgiu como um furacão, Cida Abe. Não foi eleita, mas
foi guindada ao cargo de Secretária de Ação Cultural e fez um trabalho notável, tanto que no ano
2000 foi eleita a Vereadora mais
bem votada em nossa cidade, com
quase cinco mil votos.
Perdeu-se no caminho após
mudar duas vezes de Partido e se
lançar candidata a Deputada Estadual. Foi queimada viva e não
voltou para concorrer no pleito
seguinte, em 2004.
Já em 2004, surgiu Rosângela Camolese. Personalidade forte,
mas imatura, não sendo eleita Vereadora, foi ocupar o cargo que até
então fora titular Heitor Gaudenci Jr., que havia sucedido Cida Abe.
Sonhava alto, queria ser Prefeita de Piracicaba. Fez inimigos e
mexeu muito com a Secretaria de
Ação Cultural, que perdeu sua
identidade totalmente. Brigou e
destruiu tradições. Mas passados quatro anos, saiu candidata novamente à Vereança. Foi
eleita, mas Barjas Negri então
em seu segundo mandato, preferiu deixá-la na Ação Cultural,
dando vez ao suplente Bruno
Pratta, mais adequado às suas
ambições de Prefeito.
E ficou 16 longos anos na Ação
Cultural. Desgastou-se por inteira. Continua em seu sonho, (insano) querendo ser Prefeita, mas
desgastada, foi também frita pelo
seu Partido. (Agora, quer se lançar a Deputada Federal...) Viu
novas Lideranças, como Nancy
Thame, Coronel Adriana, Érica
Gorga passarem-lhe a dianteira
nessa disputa à Prefeitura, com
alguma chance real de vitória que
se não veio em 2018 e 2020, estão
plantando seus sonhos em terreno firme, como fez a Professora
Bebel, já ocupando cargo de Deputada Estadual e deverá ser reeleita agora, em 2022.
Isso que na nova composição
de nossa Câmara, quatro mulheres tomaram acento como Vereadoras. Três novatas e Raimunda,
que volta depois de 16 anos, a ocupar um cargo de Vereança.
As mulheres começam a mostrar Força, Poder e Determinação.
E se os homens não arregaçarem
as mangas como sempre fizeram,
e enterrarem essas novas Lideranças... Mas não. A Força Feminina
está a todo o vapor. Vamos pagar
para ver nas próximas eleições, já
em 2022, quando novos nomes
femininos surgirão e ocuparão lugares de destaque dentro do cenário político. E nada de querer reacender carvão já queimado. Não
vai dar mesmo.
Ou os homens se cuidam ou
irão eles parar na porta da sala
para dentro, e servindo café e bolinhos às suas consortes...
Esio Antonio Pezzato, poeta, cronista piracicabano
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DIA MUNDIAL

Oncologista revela avanços
e aposta na cura do câncer

Controle da doença deve envolver capacitação profissional e educação comunitária:
O alerta é do oncologista Fernando Medina, d i r e t o r d o Cecan da Santa Casa
Pode parecer contraditório
dedicar um dia para a segunda
causa de morte no mundo, mas instituir o Dia Mundial do Câncer tem
sido fundamental para chamar a
atenção da população para uma
doença pandêmica que tem como
tendência aumentar sua incidência e sua mortalidade a cada ano.
O alerta é do oncologista
Fernando Medina, diretor do
Cecan - Centro do Câncer da
Santa Casa de Piracicaba -, que
defende movimentos coletivos
para 'eliminar o câncer da face da
terra', conforme suas próprias
palavras. A Unidade atende 1.200
novos casos de câncer por ano - 58%
são tumores de mama e próstata,
com altos índices de cura e sobrevida devido também aos
grupos de apoio instituídos
para humanizar a assistência.
"Todos devemos manter o
compromisso de achar novos
caminhos de prevenção e tratamento do câncer, doença que
tira a vida de mais de 10 milhões de pessoas todos os anos
no mundo", disse.
Segundo ele, a redução e controle do câncer passa pela conscientização da população através da
educação comunitária para que o
indivíduo possa conhecer o seu
corpo e aprender a se manter alerta para identificar características
e sintomas associados ao surgimento de tumores cancerígenos.
Medina defende também
maior capacitação das equipes
de saúde da rede pública para
o diagnóstico precoce e melhor
estadiamento da doença de forma a determinar a localização
e a extensão do tumor.
O oncologista lembra que,
apesar de grave, em seu início, o
câncer pode apresentar alguns sinais, como ferida que não cicatriza; pinta que mudou de cor, cresceu ou sangrou; dificuldade ou
dor ao engolir; dor epigástrica,
mudança de voz ou rouquidão há
mais de 15 dias; mudança do hábito intestinal; sangue nas fezes ou
na urina; ou nódulos mamários,
nas axilas e pescoço, que podem
indicar o surgimento de um tumor e que, portanto, devem ser
investigados com mais afinco.
Segundo ele, se por um lado o
câncer ainda assusta e a comunidade científica tenha inúmeros
desafios pela frente; por outro, os

inúmeros avanços da medicina,
associados à possível e necessária
capacitação profissional e ao melhor comportamento da população
com relação à prevenção, são indícios claros de que a cura para o
câncer está próxima.
"Eu acredito na cura do câncer e posso provar", disse Medina, citando as lesões iniciais do
câncer de colo uterino curáveis
em 100% das vezes, o câncer de
testículo com índice de cura
próximo de 100% em seu início
e o câncer de mama em estágios zero, um e dois, curáveis em
mais de 90% das vezes.
"Temos apresentado resultados fantásticos que nos permitiram elevar de 50% para
70% o índice de sobrevida de
pacientes com câncer nos últimos 10 anos", observou.
Ele lembra que a Ciência
tem promovido avanços surpreendentes, a exemplo da terapia alvo dirigida cujo tratamento oral em sua maioria
não apresenta os efeitos da
quimioterapia convencional;
e da imunoterapia, instituída há 10 anos c o m i m p o r tantes resultados no combate a tumores mais agressivos, como o melanoma, o
c â n c e r r e n a l e o de pulmão.
"Para se ter uma ideia dos
avanços proporcionados pela imunoterapia, a sobrevida média do
paciente com câncer de pulmão
pulou de 8 meses para 18 meses, o
que revela um avanço muito grande em pouco tempo, principalmente porqueo câncer de pulmão é
hoje, a principal causa de morte
no mundo inteiro", considerou.
O oncologista apontou
também os avanços da computação gráfica associados à radioterapia, que tem demonstrado drástica redução dos efeitos
colaterais ao incidir o tumor
sem atingir os tecidos normais;
e a cirurgia minimamente invasiva, realizada em sua maioria através de laparoscopia ou
toracoscopia de forma a garantir maior qualidade ao processo de recuperação do paciente.
Lembrete do oncologista: atividade física regular, não beber,
não fumar e alimentação saudável ainda são requisitos básicos no
tratamento do câncer, bem como
de todas as demais doenças.

Fernando Medina: "O Cecan atende 1.200 novos casos de câncer todos os anos, com altos índices de cura e sobrevida"

C ÂNCER

Pandemia não deve interromper tratamento
Estudos revelam que, por
medo de se contaminarem em
época de pandemia, muitas pessoas deixaram de lado os exames preventivos do câncer, reduzindo sensivelmente as chances de sucesso do tratamento.
Segundo o oncologista
Fernando Medina, números
da Fundação do Câncer mos-

tram que houve queda de
84% no número de mamografias feitas no Brasil nos
primeiros nove meses de
2020 na comparação com o
mesmo período de 2019.
"As reduções são sentidas
em todas as estruturas de tratamento do câncer", disse Medina, alertando que os diagnós-

ticos tardios repercutem negativamente nos prognósticos do
paciente com câncer porque reduzem as chances de melhores
resultados no tratamento.
O oncologista revela ainda
que, segundo estimou o Instituto Nacional de Câncer dos
Estados Unidos, a falta de rastreamento e tratamento da do-

ença durante a pandemia elevará em cerca de 1% o número
de mortes por câncer no país.
"Com respaldo de protocolos de segurança, o controle e
combate ao câncer e à pandemia devem caminhar juntos",
observou Medina, lembrando
que a luta contra o câncer continua, apesar da pandemia.
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HFC ONCO

Dia Mundial do Câncer é comemorado nesta sexta
No HFC Onco, a equipe é preparada para oferecer todo tratamento multidisciplinar
ao paciente, garantindo todo o suporte nas mais diferentes patologias
Divulgação

HFC ONCO reforça a importância de hábitos saudáveis e diagnóstico precoce. A informação é
uma aliada no cuidado com a saúde. Por isso, o dia 04 de fevereiro,
Dia Mundial do Câncer existe para
conscientizar e educar pessoas do
mundo inteiro sobre a doença,
além de influenciar órgãos governamentais para se mobilizarem em
relação ao diagnóstico precoce e
tratamento do câncer.
No HFC Onco a equipe é preparada para oferecer todo tratamento multidisciplinar ao paciente, garantindo todo o suporte nas
mais diferentes patologias, seja no
atendimento clínico, como da oncohematologia. Os atendimentos
são realizados para pacientes particulares e SUS com a mesma estrutura, sem distinção, de forma
humanitária. "Dentro do HFC
ONCO priorizamos o atendimento
humanizado e não temos distinção de pacientes, atendemos todos
com a mesma estrutura e forma
em que se sintam acolhidos e recebam apoio para enfrentar a doença da melhor maneira possível",
disse o oncologista do HFC Saúde,
Alberto Sagarra.
O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo e
já está entre as quatro principais
causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade) na maioria dos países. "A incidência e a
mortalidade por câncer vêm aumentando no mundo, pelo envelhecimento, pelo crescimento populacional, e também pela mudança na distribuição e na prevalência dos fatores de risco", explicou
o radioncologista do HFC Saúde,
Dr. Vinícius Moschini.
Em todo mundo, são esperados 28,4 milhões de novos casos
de Câncer em 2040. Para o Brasil,
a estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 é que sejam diagnosticados 625 mil casos novos de
câncer. O câncer de pele não melanoma será o mais incidente, seguido pelos cânceres de mama e próstata (66 mil cada), cólon e reto (41
mil), pulmão (30 mil) e estômago
(21 mil). "Reduzir os fatores de risco sociais e ambientais para o câncer e capacitar as pessoas a fazer
escolhas saudáveis são componentes essenciais para reduzir as mortes prematuras e atingir metas
de queda na mortalidade", disse Dr. Vinícius Moschini.
TRATAMENTOS - O tratamento contra o câncer está cada
vez mais moderno e avançado, por
isso o HFC Saúde busca constantemente acompanhar essa evolução. O HFC Onco trabalha com o
aceleradorlinear,damarcaVarian,modeloClinaciXSilhouette,paratratamento dos pacientes oncológicos. "Nossa missão é acompanhar a tecnologia e buscar equipamentos que
oferecam mais assertividade no
tratamento e rápida recuperação
dos pacientes", disse o presidente
do HFC, José Coral.
Esse equipamento é utilizado
em uma modalidade do tratamento de câncer, que é a radioterapia.
Ele oferece técnicas de tratamento
com maior precisão de posicionamento, menor dose de radiação,
feixe mais colimado, proporcionando maior segurança e um tratamento mais eficaz aos pacientes, o
que possibilita técnicas sofisticadas de radioterapia modulada pela
intensidade. "A tecnologia MultiLeaf (colimador de múltiplas folhas) significa que as lâminas
Multi-Leaf se movimentam, o que
viabiliza aumentar a dose de radiação no tumor sem afetar os tecidos sadios, oferecendo uma enorme precisão, tornando o tratamento contra o câncer mais rápido e
com menos efeitos colaterais", explica a supervisora de Enfermagem
do CEON, Carla Milani.
As principais formas de tratamento para o Câncer incluem

procedimentos cirúrgicos, terapia
sistêmica, que pode ser hormonal,
quimioterapia, terapias moleculares e imunoterapia, e a radioterapia. A cirurgia tem um papel curativo nas doenças diagnosticadas
precocemente, entretanto as escolhas terapêuticas vão depender da
localização da doença, estadiamento e classificação histológica, e mais
atualmente programas de classificação molecular e genômica.
QUIMIOTERAPIA - A
quimioterapia é o tratamento de
doenças por meio de substâncias químicas que afetam o funcionamento celular em geral. Os
remédios utilizados recebem o
nome de agentes quimioterápicos, podendo ser ingeridos ou
administrados por veias, artérias e músculos do paciente.
TERAPIA - O processo pelo
qual uma célula normal se transforma em maligna envolve sinais
enviados para o núcleo com a finalidade de ativar os genes que
controlam a multiplicação celular.
Na terapia-alvo, empregamos moléculas capazes de inibir a transmissão desses sinais, de modo a
bloquear a multiplicação das células malignas, esta representa um
grande avanço nos últimos cinco
anos. Nos casos de mutação genética, o uso desses medicamentos
dobra o tempo em que o tumor
continua bem controlado.
IMUNOTERAPIA - Conhecida na oncologia como qualquer
forma de tratamento que recupere a capacidade do sistema imunológico de reconhecer e destruir
a célula tumoral. A imunoterapia
visa combater o avanço do câncer
pela ativação do próprio sistema
imunológico do paciente. A ideia
é que, com o uso de medicamentos, o sistema imune elimine a
doença de forma mais eficiente
e com menos toxicidade.
RADIOTERAPIA - Tratamento com radiações ionizantes
que visam destruir um tumor ou
impedir que suas células avancem,
pode ser realizada de forma fracionada ou em aplicação única, também conhecida como radiocirurgia. Desde a década de 1950, os
aceleradores lineares, equipamentos que emitem a radiação, vêm
sendo constantemente modernizados, incorporando acessórios que
melhoram a precisão e softwares
de inteligência artificial que auxiliam no planejamento das aplicações de doses de radiação. A utilização de imagens de tomografia,
associada a softwares avaliam a
distribuição da radiação, permitindo proteger de forma eficaz as
estruturas saudáveis, e levar altas doses na área tumoral.
"Como vimos os números relacionados ao câncer no Brasil e
no mundo, são alarmantes, desta
forma, campanhas de conscientização devem informar que a associação de hábitos saudáveis de
vida, e a busca por programas de
detecção precoce do câncer, são as
principais medidas para termos
menor impacto desta doença na
mortalidade. Além disso, os avanços científicos e tecnológicos permitiram que os tratamentos
anti-neoplásicos, se tornassem
cada vez mais seletivos às células doentes, promovendo melhor
controle e cura, associado a menos efeitos colaterais" disse o radioncologista do HFC Saúde.
O HFC ONCO está focado em
trazer cada vez mais tecnologias,
buscando tratamentos mais complexos e uma novidade é que o
HFC Saúde estuda viabilizar um
centro de pesquisa clínica, o que
irá aumentar ainda mais o acesso
dos pacientes ao tratamento. "Por
isso, toda parceria, todo apoio,
todo recurso destinado ao hospital
contribui também com o desenvolvimento do HFC ONCO", disse o presidente do HFC Saúde, José Coral.

Fachada do Hospital Fornecedores de Cana

Carla Milani, supervisora de Enfermagem do CEON

Alberto Sagarra, médico oncologista do HFC Saúde

Vinícius Moschini, médico radioncologista do HFC Saúde
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S EMAE

Nova rede de abastecimento
É
vai beneficiar cerca de 100 mil
"Infelizmente nossa rede de abastecimento não recebe investimentos há décadas, a cidade
cresceu e faltou planejamento para acompanhar o crescimento", disse Luciano Almeida
O prefeito Luciano Almeida e
o presidente do Semae, Maurício
André Marques de Oliveira, visitaram ontem, 2, obra de implantação de rede de abastecimento de
água da obra Adutora Marechal,
no Bairro Alto, que deverá beneficiar cerca de 35 mil residências e
100 mil pessoas de 16 bairros.
Também participou da visita João
Vitor Roesner, superintendente
operacional do Semae.
"Infelizmente nossa rede de
abastecimento não recebe investimentos há décadas, a cidade cresceu e faltou planejamento para
acompanhar o crescimento", disse Luciano Almeida.
A obra, denominada Adutora Marechal-Paulicéia, será realizada da Estação Elevatória e Reservatório Marechal, localizada à
rua Marechal Deodoro, no Bairro
Alto, até o Reservatório da Paulicéia, localizado à rua Marilice Rodrigues da Silva Pinto, na Paulicéia. Com a conclusão das obras,

16 bairros serão beneficiados: Paulicéia, Água Branca, Jardim Califórnia, Chicó, Campestre, Dona
Antônia, Monte Líbano, Vila Cristina, Jardim Itapuã, Novo Horizonte, Kobayat Líbano, São Jorge,
Nova Suíça, Volta Grande, Jupiá,
Glebas Califórnia.
O presidente do Semae, Maurício André Marques de Oliveira,
ressaltou a importância da obra.
"A tubulação deve melhorar o
abastecimento na região do Campestre, Pauliceia, Nova Suíça, áreas com problemas em alguns períodos". Oliveira enfatizou que pretende realizar mais três grandes
obras ainda em 2022.
A implantação é realizada pela
empresa Pacaembu Construtora,
por meio de contrapartida, e deverá ser concluída no período de cinco meses. O projeto prevê a construção de uma adutora de 500
milímetros de ferro fundido com
aproximadamente 2.813 metros de
extensão. O projeto foi fornecido

Prefeito e presidente do Semae visitaram obra na Adutora Marechal

pelo Semae, que cedeu 2.813 metros de tubos. O investimento por
parte da Pacaembu será de R$
2,6 milhões e deverá beneficiar
cerca de 35 mil residências e
100 mil pessoas de 16 bairros.

A implantação da rede de
abastecimento é realizada com o
apoio da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes, Secretaria Municipal de Obras, Concessionária Mirante e Comgás.

E SPORTES

Selam abre as inscrições para
turmas de ginástica acrobática

Estão abertas as inscrições
para as aulas de ginástica acrobática realizadas pelo Programa Desporto de Base (PDB). A iniciativa,
que é oferecida pela Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria
de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam), têm como público-alvo meninas e meninos na faixa etária dos 5 aos 14 anos de idade. As atividades são gratuitas e
acontecem nas instalações do Centro Multiesportivo do Engenho
Central (Barracão 14C). Interessados em participar devem realizar
a inscrição nos horários de aula
com a coordenadora da modalidade, Maria Dilailça.
As aulas são oferecidas de terça a sexta-feira, em três períodos:
das 8h às 11h30 e das 13h30 às
16h30 para iniciantes e ginastas
de nível 1, e das 17h às 19h para o
nível 2. "Para as atletas que já têm
a prática da ginástica acrobática,
existe a possibilidade de agendar
a realização de um teste para que

nós possamos avaliar as capacidades técnicas e, posteriormente, elas serem inseridas em
uma das turmas de nível 1 ou
2", afirmou Dilailça.
Além dos treinamentos semanais, a equipe de ginástica acrobática da Selam participa de eventos
como apresentações e competições
regionais, estaduais e nacionais.
AGENDA - No próximo sábado, 5/2, o grupo conduzido por
Maria Dilailça participa de uma
aula de ginástica rítmica com a
professora Vânia Soares. O objetivo da atividade é o aprimoramento de ritmo, expressão, sincronismo e montagem das coreografias
para a temporada 2022. A oficina
será realizada no Engenho Central,
das 14h às 17h. "A professora Vânia é especialista em ginástica rítmica e em psicomotricidade, e trabalha com a modalidade no Clube
do Sindicato dos Metalúrgicos e
com ginástica rítmica adaptada no
Centro de Reabilitação Piracicaba.

Leonardo

Moniz/Selam

Iniciativa do PDB atende crianças e adolescentes de 5 a 14 anos de idade

É uma profissional que atua no
esporte há 18 anos e nossa parceria vem dando certo há bastante
tempo", falou Dilailça.
"Eventos como esse têm o objetivo de divulgar, estimular, desenvolver e vivenciar as experiências técnicas, proporcionado aos
alunos de ginástica acrobática do
PDB a possibilidade de evolução

técnica", destacou o secretário de
Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Hermes Balbino. Mais informações sobre a equipe de ginástica acrobática da Selam podem ser
consultadas pelo e-mail
pdb@piracicaba.sp.gov.br, Instagram @selampiracicaba ou via
WhatsApp pelo número (19)
99954-4105.

A psicologia do eleitor
Almir P
azzianotto Pinto

indecifrável a psi
cologia do eleitor.
Mesmo aos mais argutos cientistas políticos
ou sociólogos é difícil
prever como reagirá o eleitorado
diante da avalanche de informações e acusações falsas e verdadeiras, trocadas durante campanhas.
O problema se acentua diante
da volubilidade dos partidos. A legenda nada significa e a inflação
de candidatos arrebanha nomes
inexpressivos, para concorrerem
contra políticos profissionais empenhados em manter privilégios
garantidos por cadeira da Câmara
dos Deputados ou do Senado. Antes de 1964 as coisas não se passavam exatamente assim. Quem pertencia às hostes do Partido Social
Democrático (PSD) ou do Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) não
migrava para a União Democrática Nacional (UDN) e vice-versa.
São muitas as definições de
partido político. Escolho a do senador e diplomata Gilberto Amado
(1887-1969), para quem "partido
político é a associação de indivíduos para a conquista e a fruição do
poder, só e só". A lacônica, mas
precisa frase, reflete o cenário nacional. Já tivemos partidos consagrados à realização de ideais. Hoje,
entretanto, o que existe são legendas cujos titulares se dedicam à
luta pelo poder e de tudo que pode
proporcionar, "só e só".
Lenin disse que "sem um programa o partido não pode existir".
Segundo Hans Kelsen "toda democracia é democracia de partidos".
As frases são boas, mas não se aplicam por aqui, onde programas são
escritos e impressos para cumprirem exigências legais. Valem tanto
quanto o desgastado texto constitucional e juramentos de riqueza
fácil ou de recuperação da saúde,
feitas por pastores, bispos e bispas
de algumas congregações neopentecostais. Mudanças de legenda
nada têm a ver com ideologia ou
programa. Acontecem com os
olhos postos nas próximas eleições.
Variar de partido é possível.
Pertence à história a frase do Conselheiro Bernardo Pereira de Vasconcelos (1795-1850), um dos principais políticos do período conhecido como Regência (1831-1840). Ao
passar do Partido Liberal para o
Partido Conservador, assim se justificou: "Fui liberal; então a liberdade era nova no país; estava na
aspiração de todos, mas não nas
leis, não nas ideias práticas; o poder era tudo; fui liberal. Hoje, porém, é diverso o aspecto da Sociedade: os princípios democráticos
tudo ganharam e muito comprometeram: a sociedade então corria
o risco pelo poder; corre agora o
risco pela desorganização e pela
anarquia. Como então quis, quero
hoje servi-la, quero salvá-la, por isso
sou regressista".
Durante a Regência ser liberal
equivalia àquilo que hoje se define
como progressista ou de esquerda.

Conservador, ainda hoje é
o político de direita. O Conselheiro Bernardo Pereira
de Vasconcelos, combativo
parlamentar do Partido Liberal, migrou para o Partido Conservador, ambos
criados em 1831, "pelo risco de desorganização e pela anarquia", que ameaçavam a integridade nacional.
Jair Bolsonaro é conservador
ou liberal? De direita ou de esquerda? O conservador tende ao pragmatismo. O liberal se inclina em
direção à utopia. Bolsonaro não governa como uma coisa ou outra.
Representa aquilo que há de mais
atrasado nas esferas políticas. Jamais esboçou projeto econômico ou
social para o Brasil. É o negacionista que se recusa a admitir a gravidade da pandemia do coronavírus
e insiste, apesar dos mortos e infectados, no combate insano à vacina, à máscara, ao distanciamen-

Variar de par
tido
partido
é possível.
Pertence à
história a frase
do Conselheiro
Bernardo Pereira
de V
asconcelos
Vasconcelos
(1
795-1
850)
(1795-1
795-1850)
to social. Antípoda de Bolsonaro
no planeta político, Lula se apresenta como de esquerda, Como
aquele, entretanto, é pragmático,
populista, demagogo, indiferente aos interesses públicos e consagrado a objetivos pessoais. O
programa do Bolsa Família não
resgatou ninguém da pobreza,
mas alavancou a reeleição e a
candidatura Dilma Roussef.
Será o seu cavalo de batalha na
campanha eleitoral.
Padecemos de longo período de desorganização anárquica. As pesquisas indicam, entretanto, que Bolsonaro e Lula poderão chegar ao segundo turno. De muitos eleitores ouço dizer que "entre a cruz e a caldeirinha" optarão pela senadora
Simone Tebet candidata do
MDB, por ser mulher, combativa, idônea e não sofrer do mal
da rejeição.
Para os candidatos da terceira via, é vital entender a psicologia do eleitorado. Quem cometer o erro de tentar atrair votos com projetos ambiciosos, mas
para o povão carentes de credibilidade, estará "arando o mar",
ou "cavado buraco n'agua".
Irá ao segundo turno quem
for mais contundente e concentrar forças nos ataques à corrupção, ponto fraco dos dois
principais adversários.
Portal Os Divergentes.
com.br Brasília. DF. 3/
2/2022. Advogado. Foi
Ministro do Trabalho e
presidente do Tribunal
Superior do Trabalho.
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Câmara adia projetos que mudam a
relação da prefeitura com sindicato
Projeto de emenda à Lei Orgânica 5/2021 foi retirado por cinco reuniões e o projeto de lei 276/2021, por oito

A Câmara Municipal de Piracicaba adiou proposituras que alteram a relação da Administração com o sindicato da categoria. A votação aconteceu na tarde desta quinta-feira (3), na 1ª
reunião extraordinária de
2022, realizada em formato online por conta do aumento dos
casos de covid na cidade. A decisão da Mesa Diretora é amparada
pelo Ato da Presidência 2/2022.
O projeto de emenda à Lei
Orgânica 5/2021, que acabou sendo adiado por cinco reuniões, alteraria de cinco para três os dire-

tores do sindicato que podem ficar dispensados de suas funções
pelo tempo que durar o mandato.
A propositura é assinada por oito
vereadores - Alessandra Bellucci
(Republicanos), Anilton Rissato
(Patriota), Fabrício Polezi (Patriota), Gilmar Rotta (Cidadania), Josef Borges (Solidariedade), Laércio Trevisan Jr. (PL), Paulo Campos (Podemos) e Wagner Oliveira,
o Wagnão (Cidadania).
Já o projeto de lei 276/2021,
do vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL), iria revogar a Lei
9.265, de 2019, que autoriza a

Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Piracicaba a celebrar convênio com o sindicato dos servidores municipais para desconto
em folha de pagamento das obrigações e benefícios. A propositura
também foi assinada pelos Alessandra Bellucci (Republicanos),
Anilton Rissato (Patriota), Fabrício Polezi (Patriota), Josef Borges
(Solidariedade), Paulo Campos
(Podemos) e Wagner Oliveira,
o Wagnão (Cidadania). Na votação do pedido de adiamento, deu
empate em 11 x 11 e coube ao presi-

dente da Casa, Gilmar Rotta (Cidadania), desempatar com o chamado "voto de minerva". "É a primeira vez que isso ocorre desde
que assumi presidência", comentou. Favorável ao adiamento, a
propositura foi retirada da Pauta
por oito reuniões.
A primeira reunião da Câmara em 2022 foi marcada pela participação do prefeito Luciano Almeida (Democratas), que aproveitou a oportunidade para desejar
"um bom e profícuo ano" aos parlamentares e pedir o apoio do Legislativo nos projetos que a Admi-

nistração buscará implementar ao
longo do período.
"Estamos aqui para ajudar a
cidade de Piracicaba, para levar
melhor qualidade de vida à população", disse, em resposta, o presidente Gilmar Rotta (Cidadania).
PAUTA - Ainda na Pauta da
Ordem do Dia, foram aprovados,
em discussão única, o projeto de
decreto legislativo 58/2021, do vereador Paulo Henrique Paranhos
Ribeiro (Republicanos); a moção
281/2021, da vereadora Ana Pavão (PL); e o requerimento 1102/
2021, do vereador Laércio Trevi-

san Jr. (PL), além dos requerimentos em urgência, 42/2022 e 75/
2022. Em primeira discussão, foi
aprovado o projeto de lei 259/2021,
do Executivo.
Com a suspensão da presença do público nas galerias do plenário, os trabalhos poderão ser
acompanhados, ao vivo, pela TV
Câmara (sintonizada nos canais
11.3 em sinal aberto digital, 4 da
Claro/Net e 9 da Vivo Fibra, no
site camarapiracicaba.sp.gov.br/tv
e nos perfis no Facebook e no YouTube), pela Rádio Câmara Web e
pela Rádio Educativa 105,9 FM.

"M OONF
ALL: A MEAÇA L UNAR"
OONFALL

DiretorRolandEmmerichretorna com novo filme-catástrofe

Menos três pontos
Olá alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos muito bem
vindos ao nosso espaço semanal,
democrático, crítico quando precisa, mas cheio de elogios quando é de merecimento, sempre em
busca do que entendemos ser o
melhor para o Nhô-Quim.
O Nhô-Quim foi até São Paulo, mas precisamente no bairro
da Móoca e voltou do embate
contra o Juventus sem os três
pontos debaixo do braço. A derrota foi apertada não por conta
de uma qualidade maior do adversário, mas sim pela lentidão e
pouca vibração do alvinegro piracicabano, muito pouco para o
início da A2, só vamos lembrar
que o time grená não tem nenhum "craque", está no mesmo
nível técnico do XV, mas a "vibração" foi com mais intensidade pelos donos da casa.
O XV foi morno em todo o
jogo, assim como nas duas primeiras partidas da competição,
alguns lances muito esporádicos
de ataque, mas sem agredir muito a defesa do adversário. Por
falar em sistema defensivo, a do
nhô-Quim bate mais cabeça que
briga de bode, no gol do Juventus "todos" mal posicionados e
só acompanhando a trajetória da
bola, vício comum em falta de
treinamento específico.
Como nas duas outras oportunidades, os setores não se entenderam e o time mostrava
muitos espaços dentro de campo, as linhas não adiantavam e

sempre ficavam de cabelo em pé
a cada ataque do moleque travesso, que por sinal não vai a
lugar algum também, pois se
não aproveitou a fragilidade
do XV em campo ontem, dificilmente terá outras oportunidades assim, vai ficar pelo
caminho com certeza.
O time de Luciano Dias está
sem nenhuma postura segmentada, não defende e nem ataca
com propriedade desde o início
da competição, e o torcedor que
não é bobo e já esta desconfiado
do time há bastante tempo pelos
inúmeros "feitos" em deixar escapar acessos e títulos nos minutos finais, já sente aquele friozinho na barriga ao olhar para a
classificação na tabela.
Amanhã dentro do Barão, o
XV precisa ser como um "bateestaca" do início até o fim do jogo
estará perante seu torcedor e,
além disso, precisando DEMAIS
da vitória para recuperar posições na tabela. O Audax perdeu
em casa nesta última quarta
feira para o Velo Clube pelo
placar de 2x1 e ocupa a 15º
colocação na tabela, quer
oportunidade melhor de recuperação para o Nhô-Quim?
A DIFUSORA volta a transmitir os jogos do XVZÃO neste
sábado com a equipe PASSE DE
LETRA, então leitor encontramos
com todos vocês na veterana líder
de audiência DIFUSORA AM 650
neste sábado a partir das 16h30min
direto no Barão!

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

Depois de uma ausência de
mais de cinco anos em nossas telas, o diretor alemão Roland Emmerich, que adora destruir o mundo em seus filmes, está de volta
com "Moonfall: Ameaça Lunar",
seu mais novo "disaster movie"
que mostra a Lua prestes a colidir
com a Terra. É a principal estreia
em nossas telonas, tanto que ganhou um lançamento de peso no
Brasil, ocupando um complexo de
620 cinemas, que abrigam 1.010
salas. Estreiam também "Tô Ryca
2", sequência da comédia de 2016
que nem chegou a ser exibida aqui,
e "As Aventuras de Gulliver", filme de animação para o público
infantil produzido na Ucrânia.
"MOONFALL: AMEAÇA LUNAR" -- Ausente de nossas telonas há mais de cinco anos, o diretor alemão Roland Emmerich está
de volta com mais um filme-catástrofe onde a ameaça vem com a
Lua se aproximando de colidir
com a Terra e acabar com tudo em
seu caminho. Emmerich adora
destruir o mundo em vários de
seus filmes de grande sucesso. Fêz
isso em "Independence day"
(1996), "O Dia Depois de Amanhã"
(2004) , "2012" (2009) e "Independence Day: O Ressurgimento" este seu último filme exibido aqui,
em junho de 2016. "Midway - Batalha em Alto Mar", de 2019, não
chegou aqui.
Na trama de "Moonfall", a
Terra está em perigo e a população pode testemunhar o apocalipse. O risco em questão é a Lua que,
misteriosamente saiu de sua órbita e entrou em rota de colisão com
a Terra. Poucas semanas antes
do impacto, a executiva da NASA,
Jo Fowler (Halle Berry) está convencida que tem a chave para salvar a humanidade. Para isso, ela
chama dois companheiros da
Agência Espacial Americana, Brian Harper (Patrick Wilson) e K.C.
Houseman (John Bradley). Juntos, eles montaram um plano de
última hora para viajar ao espaço e evitar a catástrofe. Mas
ao chegarem lá, eles percebem
que a Lua não é exatamente o
que pensamos que é. Ação, suspense e muitos efeitos especiais não
faltam ao filme. Mas os críticos
americanos não gostaram nem
um pouco do filme. Mas vale
conferir, já que a opinião dos
críticos nem sempre combina
com a do público. Além de dirigir, Emmerich também escreveu
o roteiro ao lado de Spencer
Cohen e Harald Kloser. Vale
destacar que o filme chega na
esteira do sucesso "Não Olhe Para
Cima", da Netflix, sobre o choque
entre um meteoro e a Terra.
"TÔ RYCA 2" -- Em 2016,
a comédia nacional "Tô Ryca",
do diretor Pedro Antonio protagonizada por Samantha Schmutz levou mais de 1,1 milhão
de espectadores aos cinemas
brasileiros. Só que não chegou
a ser exibida em nossa cidade.
Mas agora chega sua continuação, repetindo o mesmo diretor e a mesma protagonista.
Aqui, Selminha, protagonizada
por Samantha Schmutz, está

Fotos: Divulgação

John Bradley, Patrick Wilson e Halle Berry embarcam em uma aventura espacial para impedir que a
Lua entre em rota de colisão com a Terra no filme Moonfall - Ameaça Lunar

Samantha Schmutz retoma o papel da ex-frentista pobre Selminha em Tô Ryca 2, sequência da
comédia nacional lançada em 2016 e não exibida aqui

de volta. Depois de deixar sua
vida de pobreza para trás ao
receber uma milionária herança familiar, ela pode comprar
tudo que sempre quis ter. Mas
a sua felicidade é cortada quando uma mulher também chamada Selminha (Evelyn Castro)
diz ser a verdadeira herdeira
da fortuna que ela está usufruindo. Até que o caso seja resolvido, a Justiça congela o dinheiro de Selminha, que precisa reaprender a viver uma vida
simples sem luxo. No elenco estão
também Katiuscia Canoro e Rafael Portugal. Esperando repetir o
sucesso da comédia original, o
filme estreia em amplo circuito
no Brasil, em um complexo de
537 cinemas -- ou 637 salas.
"AS AVENTURAS DE
GULLIVER" -- Quem nunca
viu um filme oriundo do raríssimo e praticamente desconhecido cinema produzido na Ucrânia, esta é a oportunidade, embora o longa seja de animação
e endereçado ao público infantil. Dirigido pelo russo Ilya
Maksimov, está movimentada
e divertida aventura de animação é inspirada no romance
clássico da literatura infantil

''As Viagens de Gulliver", publicado pelo autor Jonathan
Swift em 1726. Com versão dublada, traz uma nova história
do gigante e aventureiro Gulliver que retorna à cidade de
Lilliput e descobre que muita
coisa mudou desde sua partida. Desde então, os moradores da cidade estão enfrentando a ameaça de um general vin-

gativo e Gulliver é a última esperança para salvar a cidade.
A produção parece bem caprichada e chegou a concorrer ao
prêmio de Melhor Animação
no Shanghai International Film
Festival. As crianças certamente vão gostar. Este também
estreia em amplo circuito no
Brasil, em 402 complexos de
cinemas, ou 480 salas.
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Vereador e deputado conseguem
ensino noturno em Artemis
Assessoria

O vereador Josef Borges (Solidariedade) acompanhou o primeiro dia de aula do ensino médio noturno da Escola Estadual Professor
José Martins de Toledo, em Artemis.
Além da expectativa do retorno presencial de dois anos de aula remota por causa da pandemia da Covid19, o clima na escola era de alegria e de
vitória. Há oito anos a escola não
oferecia o período noturno para os
estudantes que trabalham ou fazem curso técnico.
O trabalho para o retorno desse período escolar contou com o
empenho do vereador Josef Borges, do deputado Alex de Madureira, da diretora da escola, Luciana Christiano e da comunidade
que participou de abaixo-assinado e contribuiu para sensibilizar o
dirigente de ensino, Fábio Negreiros, que encaminhou a solicitação
deles à Secretaria de Estado da
Educação e o pedido foi aprovado.
Foram abertas três salas de
aula que beneficiam estudantes
que trabalham durante o dia
ou fazem cursos técnicos. "Esse
período estava fazendo muita
falta para nossos jovens que
precisam trabalhar para ajudar
as famílias e àqueles que buscam
um curso técnico para concluírem
o ensino médio com uma profissão", afirmou o vereador.
RECEPÇÃO CARINHOSA – O acolhimento dos alunos contou com muito cari-

parlamentar

XV recebe Osasco Audax
no próximo sábado (5)
O XV de Piracicaba definiu a
logística do jogo diante do Osasco
Audax, no próximo sábado (5).
Para a partida, serão abertos os
seguintes setores: Setor 2 (arquibancada cativa), Setor 1 (cadeiras
pretas) e os setores 5A e 6 (arquibancada geral) e 4B (visitante).
Os valores dos ingressos serão R$60, R$50 e R$40, respectivamente. Os ingressos físicos já
estão sendo vendidos na bilheteria do Portão 2 do Barão da Serra
Negra (quinta, sexta e sábado das
9h às 18h). Na compra do ingresso, será necessário levar uma CÓPIA da carteirinha de vacinação
contra a covid-19. Para quem não
tomou duas doses da vacina, será
também necessária a apresentação
de teste negativo com validade de
48 horas para o tipo PCR ou 24
horas para os de antígeno.

Também haverá venda online
através
do
site
www.totalticket.com.br . Na compra do ingresso, será necessário o
upload do comprovante de vacinação ou do teste negativo.
Os sócios-torcedores seguem com entrada livre ou preços promocionais de acordo com o
plano. Eles devem fazer a retirada
do ingresso na secretaria do clube até o horário da partida.
Ainda haverá a meia-entrada
para quem tiver direito.
Quem tem direito à gratuidade (aposentados com carteirinha da prefeitura, crianças
menores de 14 anos e cadeirantes) terão que fazer a retirada
de ingresso até o sábado (5), às
12h. Para isso devem seguir o
esquema de comprovação de
vacinação ou de teste negativo.

Conquista é resultado do empenho de Josef Borges, Alex de Madureira, da diretora Luciana Christiano e da comunidade.

nho e atenção de toda equipe da escola e dos alunos veteranos. A diretora apresentou aos novos estudantes o regimento interno que define direitos e deveres dos docentes,
funcionários e discentes. "Ainda não há vagas no período

noturno para atender a todos
que gostariam de estudar à
noite. A prioridade é para quem
trabalha e estuda durante o dia.
Já temos uma grande conquista, agora é continuarmos unidos, apoiando a escola para
melhorar cada vez mais a qua-

lidade do ensino. Agradeço
também o dirigente regional de
ensino, Fabio Negreiros, que
compreendeu a reivindicação
da comunidade e nos apoiou na
Secretaria Estadual de Educação para a conquista do nosso
pedido", concluiu o Vereador
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Simespi oferece cursos in company
O Simespi oferece, a partir
deste ano, cursos de capacitação
nas mais diversas áreas na modalidade in company (dentro das
empresas). O anúncio foi feito ontem pela gerente da entidade, Valéria Spers. "Temos um time de
professores parceiros de primeiríssima linha, prontos a aten-

der às necessidades de nossas
associadas e outras empresas
do setor industrial, bem como
de outros setores", afirma.
Além de temas relacionados às áreas de liderança, produção, atendimento ao cliente,
vendas, finanças, gestão financeira, contábil, recursos humanos,

entre outras, os cursos in company do Simespi podem ser customizados, ou seja, elaborados de
acordo com a necessidade das
empresas contratantes.
Para contratar os cursos in
company do Simespi, segundo a
gerente, é necessário que as empresas tenham, no mínimo, dez colabo-

radores inscritos, além de estrutura
adequada para a realização das aulas. "A empresa deve solicitar os cursos, ainda, com antecedência de
15 a 30 dias", completa Valéria.
SERVIÇO - Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone
(19) 3417-8600.

PARABÉNS, ADA ELYSE
Há exatos 10 anos, nascia uma princesa!
ADA ELYSE, Esperada e amada por nós.
Os nossos corações palpitavam de alegria...
Em nossas vidas,sentia- mos um misto de
emoções:
Amor,muito amor;
E compromisso. Tudo era novidade!
Ada Elyse, desde bem pequena,tinha um
olhar cativante que conquistou a todos nós!
(Ou nós a conquistamos?)
Uma menina inteligente, amiga,
comunicativa,sorridente: estas são algumas
das suas virtudes!
Ah! São muitas as alegrias em vê-la crescendo! Como vivemos experiências nunca
vividas!
E neste dia em que você completa seus 10
anos de vida,estamos aqui,dizendo com palavras, com olhares e com nossos corações,
que nosso amor por você só cresce a cada
dia.
Desejamos que sua vida seja plena.
Que a verdadeira felicidade seja sua companhia.
Que o amor do Senhor preencha todo o seu
ser, abençoando seu presente e futuro.
Parabéns.
Feliz Aniversário.
Beijos
Vovô Francisco,
Vovó Débora
Vovó Givane
Piracicaba, 04/02/22
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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 vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar 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 básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

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

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00

SR. ANTONIO DE PADUA OSTE faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr.
Palmiro Oste e da Sra. Santina Francoso Oste. Deixa irmãs, cunhados,
sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório da Saudade, sala
“03”, para o Cemitério Municipal da
Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SEBASTIÃO RODRIGUES faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filho dos finados Sr.
Olympio Rodrigues e da Sra. Rita Maria de Jesus, era viúvo da Sra. Salvatina Franco Rodrigues; deixa os
filhos: Sonia Regina Rodrigues, já
falecida; Sueli de Fatima Rodrigues,
já falecida; Sergio Rodrigues; Sidnei Rodrigues; Silas Rodrigues; Solange Rodrigues; Silvio Rodrigues e
Silvana Rodrigues. Deixa genros,
noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 17h00 do Velório do
Cemitério Municipal de Charqueada/
SP, para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JULIO DE OLIVEIRA COSTA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 69 anos, filho dos finados
Sr. Damaso Luiz Costa e da Sra.
Ramira de Oliveira Costa; deixa os
filhos: Juliano de Oliveira Costa,
casado com a Sra. Niedja Cleia Oliveira de Souza; Marlene de Oliveira
Costa, casada com o Sr. Jose Charles Rodrigues Costa e Julio Glecio

de Oliveira. Deixa netos, bisnetos,
irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às
14h00 no Cemitério Municipal da Vila
Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANGELO BENTO DE OLIVEIRA
faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 80 anos, filho dos finados
Sr. Sebastião Bento de Oliveira e
Sra. Rosalina Bento de Oliveira, era
viúvo da Sra. Aparecida Barbosa de
Oliveira; deixa os filhos: Sergio Luis
de Oliveira, casado com a Sra. Barbara M. de Medeiros Santos Oliveira e Elisangela Ap. de Oliveira. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSE ADHEMAR TOGNI faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr.
Vicente Antonio Togni e da Sra. Olivia Raetano, era viúvo da Sra. Maria Jose Mardegan Togni; deixa os
filhos: Ademir Aparecido Togni, casado com a Sra. Maria de Lurdes
Frasson; Ademar Antonio Togni,
casado com a Sra. Arlete Gava Togni
e Adilson Jose Togni, casado com
a Sra. Edilaine Catia do Carmo
Togni. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h00
do Velório da Saudade, sala 01,
para o Cemitério Municipal da

Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ADÃO BENEDITO ALVES faleceu anteontem, na cidade de Pirassununga/SP, contava 67 anos, filho
dos finados Sr. Benedito Alves e da
Sra. Benedita Roberto Liberato Alves. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
10h00 da sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende
para a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNIDAS –
FUNERAIS
SRA. ADELAIDE THEREZINHA POSSIGNOLO RUBINATO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82
anos, filha dos finados Sr. Angelo
Possignolo e da Sra. Laurinda Severino Possignolo, era viúva do Sr.
Angelo Vardir Rubinato; deixa os filhos: Elisabete Angela Rubinato Defavari; Rudnei Gerson Rubinato e
Valdires Antonio Rubinato. Deixa
genro, noras, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal
de Rio das Pedras/SP para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras/
SP em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFESSORA: PRISCILA GASTARDELO faleceu ontem, nesta cidade, contava 41 anos, filha do Sr.
Luiz Carlos Gastardelo e da Sra.
Maria Neusa Bernardi Gastardelo.
Deixa o irmão: Andre Gastardelo,
casado com a Sra. Tatiane Ap. Martins de Siqueira, o sobrinho Yuri
Gastardelo, demais familiares e

amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 14h30 do Velório da Saudade,
sala 06, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BENEDITO MARIANO DE
CAMPOS faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Vicente Mariano de Campos e da Sra. Sebastiana Jordão de
Matos, era casado com a Sra. Zuleica Ferreira de Campos; deixa as
filhas: Luciana Sturion de Campos
Severino, casada com o Sr. Paulo
Cesar Severino e Valeria Sturion de
Campos. Deixa neta Isabela, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo 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
UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARCIA CLARA SIQUEIRA
SILVA faleceu ontem, na cidade de
Americana – SP, contava 63 anos,
filha do Sr. Antonio Siqueira e da
Sra. Clara Alves de Souza Siqueira,
era casada com o Sr. Claudio Luiz
Silva; deixa os filhos: Mariana Siqueira Silva, casada com o Sr.
André Marquesin e Davi Siqueira
Silva, casado com a Sra. Andrea
Audi. Deixa demais familiares e
amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, tendo saído o féretro às 17h30 do
Velório do Cemitério da Saudade
de Americana – SP, para o Crematório Unidas – Bom Jesus na
cidade de Piracicaba – SP
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. ADELIA ELIAS FERRAZZO
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casada com o Sr. Antonio Ferrazzo. Era filha do Sr. Elias Maique e da Sra. Theresa
Helal, ambos falecidos. Deixou
os filhos: Sueli Regina Ferrazzo
e Sergio Antonio Ferrazzo casado com Ana Beatriz Mendes
Ferrazzo. Deixa ainda netos e
demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as
16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade Sala 02, para o Cemitério da
Saudade, onde foi inumada em
jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR. JOSE WALDIR MORAES faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 60 anos de idade e era filho do Sr. Waldir Moraes, falecido e da Sra. Paula
da Silva Moraes. Deixa o filho:
Danilo Aparecido Moraes. Deixa ainda netos e demais parentes. O seu sepultamento deuse ontem as 17:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende -Sala
01, para a referida necrópole,
onde foi inumado em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)
SR. JOSE ALCEBIADES MAIELLI faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúvo da Sra. Ines Andriolli Maielli. Era filho do Sr.
Luiz Maielli e da Sra. Maria Antonia Maielli, ambos falecidos.
Deixou os filhos: Maria Aparecida Maielli Travalini casada com
Jose Marcos Travalini, Jose Antonio Maielli casado com Clelia

Barbosa Maielli, Fatima Rosangela Maielli Garcia casada com
Dimas Alberto Garcia e Luis
Carlos Maielli casado com Elaine Eleoterio Maielli. Deixa ainda 8 netos e 1 bisneta. O seu
sepultamento deu-se ontem as
14:00 hs, sando a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala
05 para o cemitério da Saudade, onde foi inumado em jazigo
da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ELZA SCHINCARIOL BERNARDO faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 77 anos
de idade e era viúva do Sr. Francisco Bernardo. Era filha do Sr.
Alfredo Schincariol e da Sra. Armelinda Schincariol, ambos falecidos. Deixou ainda demais
parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende Sala 02, para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SR. JOVENILDO FRANCISCO
DE PAULA faleceu anteontem
na cidade de Rio das Pedras
aos 66 anos de idade e era casado com a Sra. Neide Luiza
dos Santos Paula. Era filho do
Sr. José Correa da Silva e da
Sra. Francisca de Paula, falecidos. Deixou os filhos: Heber de
Paula casado com Gisele Galino e Talita Telles de Paula casada com Edvan de Castro
Lima. Deixa também netos. O
seu sepultamento deu-se ontem as 09:00 hs, no Cemitério
Municipal de Rio das Pedras,
onde foi inumado em jazigo da

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00

família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LEONOR DEGASPARI
CASTELANO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. Vitorio Castelano. Era
filha do Sr. Ricardo Degaspari
e da Sra. Amalia Rosino, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Cleuza Degaspari Castelani Viviani viúva de Delcio Viviani,
Ednea Castelano Rodrigues
casada com José Luiz Rodrigues, Antonio Edson Castelano casado com Maria Candida
Dalmedico Castelano e Eliana
Degaspari Castelano. Deixa
também 06 netas, 09 bisnetas,
demais parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
Rio das Pedras e o seu sepultamento deu-se ontem as
10:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio
das Pedras seguindo para o
Cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. APARECIDO LAETANO faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 88 anos de idade e era casado com a Sra. Hilda
Branco Laetano. Era filho do Sr.
Natal Laetano e da Sra. Disolina
Nery, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Sueli Aparecida Laetano Bernal Garcia, Celso Fernando Laetano,
Silvia Elaine Laetano e Silmara Cristina Laetano. Deixa ainda 05 netos, 03 bisnetos e demais parentes. O seu féretro dar-se-a hoje as
14:00 hs saindo a urna mortuária
do Velorio da Saudade - Sala 06
seguindo para o Crematório Bom
Jesus - Unidas para a cerimonia
de cremação. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LOURDES GOMES DA SILVA faleceu anteontem na cidade de Leme, ao 95 anos de idade e era viúva do Sr. Olavo Ferreira da Silva. Era filha do Sr.
Leoncio Alpiste Gomes e da
Sra. Mariana Serafini, ambos falecidos. Deixa os filhos: Solange e
Luiz Carlos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade
de Piracicaba e o seu sepultamento
deu-se ontem as 13:30 hs, saindo
a urna mortuária do Velório "C" do
Cemiterio Parque da Ressurreição para a referida necrópole, onde
foi inumada em jazigo da família. Bom Jesus. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)

Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

SRA. THEREZA NILDA MACHADO faleceu ontem na cidade de

EMAGRECIMENTO
SAUDÁVEL e com equilíbrio na sua rotina. Faça
uma avaliação de bioimpedancia GRATUITA e
receba uma mentoria
para alinhar sua necessidade e objetivo. Avaliação gratuita pelo whats
App 19.996229016.

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

São Paulo, aos 93 anos de idade e era filha do Sr. Pedro Mesquita Machado e da Sra. Maria
José Fonseca Silveira, falecidos.
Foi seu filho: Hugo Silimbani Neto,
falecido. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento deu-se ontem as 17:00
hs, no Cemiterio da Saudade,
onde foi inumada em jazigo da
família. (GRUPO BOM JESUS
FUNERAIS)
SRA. OLIVIA RUFINO MATIELLO
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade
e era viúva do Sr. Ivo Matiello.
Era filha do Sr. Jose Rufino e da
Sra. Herminia Pereira Lima,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Ivo Rufino Matiello casado com Cristina Conceição Lopes Matiello e Isis Matiello. Deixa 02 netos e demais parentes
e amigos. O seu sepultamento
dar-se-a hoje as 13:00 hs saindo a urna mortuária do velório
Parque da Ressurreição sala B
seguindo para a referida necrópole, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM
JESUS FUNERAIS)
SRA. GIOVANI APARECIDA ROTTA faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 51 anos de idade e era filha do Sr. Roque Luiz
Rotta e da Sra. Marilene Svazatti Baldi Rotta, ambos falecidos.
Deixa uma filha: Marcela Fernanda Rotta Pinto. Deixa demais parentes e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre para
a cidade de São Pedro onde o seu
sepultamento dar-se-á hoje as
10:00 hs, seguindo para o cemitério Municipal de São Pedro, onde
será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. DIRCE JUDITH BORSATTO
HANSEN faleceu na cidade de
Rio das Pedras, aos 90 anos de
idade e era viúva do Sr. João Hansen Netto. Era filha do Sr. Antônio
Borsatto e da Sra. Catharina Galesi, ambos falecidos. Deixa os filhos: Antonio Carlos Borsatto Hansen casado com Creuza Aparecida Borsatto Hansen e Ernesto Benedito Hansen casado com Maria Ines Trevisan Hansen. Deixa também 5 netos e 4 bisnetos. O seu sepultamento dar-seá hoje as 11:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras, onde
será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
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Como seria bom...
José Renato Nalini
...se fosse verdade! Continuamos a prática de normatizar como
se estivéssemos na Escandinávia.
Enquanto nossos patrícios reviram
latas de lixo e correm atrás de ossos para matar a fome.
A Lei 14.180, de 21.7.2021, institui a Política de Inovação Educação Conectada, com o fito de universalizar o acesso à internet em
alta velocidade e fomentar o uso
pedagógico de tecnologias digitais
na educação básica. Menciona a
conjugação de esforços entre órgãos e entidades das várias expressões de nossa Federação, além de
convocar as escolas, os empresários e a sociedade civil para assegurar as condições necessárias à inserção da tecnologia como ferramenta pedagógica de uso cotidiano nas escolas públicas de educação básica.
Essa política há de ser executada em articulação com outros
programas destinados à inovação
e à tecnologia na educação que tenham apoio técnico ou financeiro
do governo federal.
Como nossa era é principiológica, não faltou no texto a enunciação dos princípios incidentes sobre essa ambiciosa lei. Platitudes e
truísmos como a equidade das condições entre as escolas públicas da
educação básica para uso pedagógico da tecnologia. Promoção de
acesso à inovação e à tecnologia nas
escolas situadas em região de maior vulnerabilidade socioeconômica
e de baixo desempenho em indicadores educacionais.
Nem precisaria falar em cola-

boração entre os
entes federativos,
que é da essência
da Federação. Só
que a nossa Federação já foi eufemisticamente chamada de assimétrica, pois tudo
vem de cima para baixo. Daí que
entraves federais comprometam
toda a estrutura do esquema artificialmente implementado. O Brasil sempre foi um território unitário e de extrema centralização nas
decisões políticas.
Ainda assim, é música para os
ouvidos idealistas e sensíveis ouvir
que a lei consagra a autonomia dos
professores quanto à adoção da
tecnologia para a educação e que o
protagonismo do aluno deve ser
estimulado. Também seria um afago para as mentes angustiadas com
a situação da baixíssima qualidade da educação estatal, a garantia
de acesso à internet com qualidade
e velocidade compatíveis com as
necessidades de uso pedagógico dos
professores e alunos. E o que dizer
do amplo acesso aos recursos educacionais digitais de qualidade?
O Brasil seria outro, se houvesse realmente incentivo à formação dos professores e gestores em
práticas pedagógicas com tecnologia e para uso de tecnologia. Vejase a Índia: é tamanho o avanço no
uso dessas TICs, na descoberta de
funcionalidades que podem advir
do hibridismo entre várias delas, que
não falta trabalho para a juventude
antenada. Trabalha-se em turnos de
vinte e quatro horas ininterruptas,
atendendo ao restante do planeta,

Como seria
bom se
cumpríssemos
as leis que
editamos! A
começar pela
Constituição
Cidadã
ávido por respostas confiáveis nesse universo conectado e sempre
ameaçado pela obsolescência.
Como é próprio de uma lei principiológica, tudo fica no terreno das
promessas. Que costumam ser vãs
e mentirosas, neste quintal do mundo que só é notícia triste: a destruição da Amazônia, o negacionismo
quanto à pandemia, o mergulho na
estagnação recessiva e a falta de
perspectivas para o futuro próximo.
Por isso, as ações ficam para o
decreto e implicam no apoio técnico às escolas e às redes de educação básica para a elaboração de diagnósticos e planos locais para a
inclusão da inovação e da tecnologia na prática pedagógica das escolas. Apoio técnico ou financeiro,
ou ambos, às escolas e às redes de
educação básica para a contratação de serviço de acesso à internet,
implantação de infraestrutura
para distribuição do sinal da internet nas escolas, aquisição ou contratação de dispositivos eletrônicos
e aquisição de recursos educacionais digitais ou de suas licenças.
Regulamentar-se-á, também,

a oferta de cursos de capacitação,
de professores, para a utilização de
tecnologias digitais em sala de aula
e do conjunto de profissionais da
educação, para apoiar a implementação da nova política. Não se olvidou da publicação de parâmetros
para a contratação do serviço de
acesso à internet, referenciais técnicos sobre a infraestrutura interna para distribuição de internet
nas escolas e desenvolvimento de
projetos para permitir diferentes
usos pedagógicos da tecnologia.
Promete-se a disponibilização
de material pedagógico digital gra-

tuito, preferencialmente aberto e de
domínio público e licença livre, que
contem com a efetiva participação
de profissionais da educação na
sua elaboração e fomento ao desenvolvimento e à disseminação de recursos
didáticos digitais. Conclama-se a adesão das redes e das escolas e prevê-se
um Comitê Consultivo, o que não garante maior eficácia para a Política
Pública. Os anos recentes evidenciam
a crônica do esvaziamento da participação da sociedade civil, sufocada pelo autoritarismo burocrático.
O Brasil vive o fetiche da lei.
Por que não se valer disso para exigir o

cumprimento de normas que poderiam nos transformar na Pátria com que
sonhamos? O que será preciso para
acender essa fagulha da indignação, que incendiará a cidadania e
exigirá compostura e responsabilidade de seus representantes?
Como seria bom se cumpríssemos as leis que editamos! A começar pela Constituição Cidadã, promessa ainda descumprida na História do Brasil.
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente da
Pós-graduação da Uninove,

Custou R$ 345,15

Custou R$ 3327,45

Custou R$ 407,10
Custou R$ 221,25
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Dívida se paga com produção e não com propriedade
Fabiano Ferrari
As perdas nas safras 21 e 22,
já representam um grande prejuízo, principalmente na região do
Rio Grande do Sul, Paraná e
Mato Grosso do Sul, especialmente em razão do clima. Assim, é muito comum esperar
que produtores rurais possam
perder o seu patrimônio em
razão de não terem conhecimento dos direitos que lhe são assegurados através do credito rural.
A lei diz que razões climáticas
e mercadológicas garantem ao
produtor rural o direito de alongar a sua dívida na mesma taxa
de juros que foi contratada,
desde que ele comprove as perdas da atual safra e a fórmula
do novo pagamento.
As regras gerais para o alongamento das dívidas, e, nas hipóteses contempladas pelo crédito
rural, tratam da dificuldade da
comercialização de produtos e da
frustação da safra por fatores adversos. Nesse caso, entre o clima e
entre outros fatores adversos e
eventuais ocorrências prejudiciais
ao desenvolvimento do negócio,
abre-se um cenário muito grande,
no momento em que o produtor
observa sua safra frustrada.
Além disso, a comprovação
das perdas de uma safra talvez seja
uma das questões mais difíceis

dentro de um processo judicial, em
que o produtor rural pretende o
alongamento do débito ou a revisão desse débito em razão da frustação da sua safra.
Esse é o grande empecilho,
uma vez que provar que uma
determinada região sofreu com
uma geada é fácil, porém pode
ser difícil provar que a geada
destruiu determinada lavoura,
localizada em uma área específica, e que em razão disso o produtor teve prejuízo.
O importante nesse caso é
como o produtor deve proceder
para conseguir comprovar o seu
direito ao alongamento dessa sua
dívida. Por exemplo, o agrônomo
deve fazer um laudo de perda de
safra com o técnico contábil, que
pode fazer um pedido de alongamento da dívida que coincida com
a sua capacidade de pagamento,
demonstrando que a perda daquele momento somente poderá ser
paga com o resultado de duas, três
ou quatro safras futuras.
Outro procedimento necessário é notificar o banco com
antecedência mínima de 15 dias
do vencimento para que assim
o produtor comece a dar ensejo
ao seu direito de prorrogar o
crédito r u r a l , m e d i a n t e a
prova da frustação de safra,
um dos principais documentos para obtenção de êxito. E

O agricultor pode
utilizar também
o laudo feito
pelas próprias
instituições
financeiras
para isso, é necessário o laudo de perda da lavoura, completo, bem redigido e de fácil
compreensão.
Esse laudo deve conter informações detalhadas, completas sobre a descrição do imóvel rural,
da lavoura, as especificidades de
cultura em questão, as técnicas
aplicadas, o cultivo, a adubação e
se a perda é decorrente das dificuldades climáticas.
O agricultor pode utilizar
também o laudo feito pelas próprias instituições financeiras,
que muitas vezes vão até o imóvel rural para poder verificar a
situação. Por isso, essa vistoria
deve ser sempre acompanhada pelo
produtor que pode discordar de
algo que o agente escreva e que
não esteja de acordo.
Outras ferramentas também
podem auxiliar o produtor na formatação do documento e no sucesso do processo, como a produção de vídeos e fotos das perdas
nas áreas rurais, imagens de sa-

télite e notícias de jornais e revistas que relatem o problema
com o clima e a consequente
perda de safra na região.
Uma ata notarial é outro documento possível. Para isso, o produtor rural pode chamar o tabelião até a lavoura para que ele
constate as informações junto
com seu agrônomo, colha prova testemunhal de vizinhos,
registre as notas fiscais e outros documentos que comprovem a incapacidade de entrega
total ou parcial da produção.
E o produtor pode ainda lançar mão de uma medida judicial
conhecida, que consiste na antecipação de provas, conhecida como
ação de produção antecipada. Trata-se de um mecanismo judicial
que permite informar a justiça que
está havendo perda, produzindo
um laudo em juízo.
Todas essas medidas tomadas ajudarão, com certeza, a provar o pleito do produtor rural no
caso de frustação de safra, garantindo seus direitos e protegendo
seu patrimônio.
Afinal, dívida se paga com
produção e não com propriedade.

B ENVENUTTO

Vereadorouvedemandas de
moradores do condomínio
Na noite desta quarta-feira
(2), a pedido de moradores do condomínio Benvenutto, do bairro
Campestre, o vereador André Bandeira (PSDB) foi até o local para
participar de uma reunião e ouvir
as demandas do local.
Na ocasião, estiveram presentes o síndico, William Alves, e os
moradores, Marcos Nicoleti e José
Ricardo, que questionaram o
parlamentar sobre diversas melhorias para o bairro, como a
construção de saídas para auxiliar a desafogar o trânsito da
avenida Laranjal Paulista, sinalização para melhorá-lo em
horários de pico próximo às
rotatórias e, sobretudo, o escoamento de água do condomínio.

Segundo o síndico, "não tem
bueiro nem canaleta na frente do
condomínio e acumula água,
barro e sujeira sempre", informa. "E na rua ao lado, que não
é asfaltada, tem canaleta e
na frente do condomínio não
tem", reforçou William.
A entrada do condomínio
foi construída em baixo relevo e
a água de dentro do condomínio acaba a c u m u l a n d o n a
frente do portão de entrada.
"Conversarei com a secretaria municipal responsável e encaminharei indicação para saber se
tem a possibilidade de que sejam
construídos bueiros e canaletas na
frente do condomínio o quanto
antes", afirmou o vereador.

Fabiano Ferrari é advogado especialista na Reestruturação Financeira do
Produtor Rural. Site:
www.fabianoferrariadvogado.com.br.

Á GUA B RANCA

Vereador recebe moradores que
sofrem com enchentes na região
Quase trinta famílias do bairro Bosque da Água Branca e adjacências estiveram reunidas, na
noite desta quarta-feira (2), com
o vereador Cassio Luiz Barbosa, o
Cássio Fala Pira (PL), para debater
soluções de um problema que já vem
se arrastando por anos naquela região e que tem causado prejuízos
incalculáveis a eles, principalmente na última semana, onde essas
famílias relataram que a água atingiu níveis nunca alcançados.
Segundo moradores mais antigos do local, a água passou de
um metro e meio do nível da rua,
de maneira muito rápida, sem que
os moradores fossem de alguma
forma avisados, por isso, foi impossível salvar os pertences. "Ainda estamos calculando o quanto
de perda material tivemos, mas o
pior é a nossa dignidade. Isso não
tem preço", afirmou um morador.
Na reunião, vários moradores alegaram que já procuraram

as administrações passadas, por
meio de diversos vereadores, e que
ações efetivas para solucionar o
problema nunca foram tomadas,
assim, a esperança na solução do
problema está depositada na união
do grupo e na cobrança junto as
atuais autoridades com o auxílio
do vereador Cassio Luiz, conjuntamente com as lideranças que
entre o grupo está se formando.
Na reunião foi externada a
preocupação com as comportas
das barragens do Rio Capivari,
cuja abertura afeta diretamente a região, mas não se esquecendo das outras regiões que
também sofreram com as enchentes. Foi feita consulta durante a reunião com pessoas da
CPFL sobre a abertura da comporta de Americana e foi respondido que a barragem está
em situação confortável e que
a notícia de que corria risco de
extravasamento é uma fake

Bandeira conversou com moradores de condomínio no bairro Campestre

Divulgação

Assessoria parlamentar

OAB
Reunião com moradores do Bosque Água Branca ocorreu na quarta-feira

News e as pessoas podem ficar
despreocupadas do perigo, pelo
menos por enquanto.
"Iremos arrecadar as informações de todos aqui presentes
para avaliar a possibilidade, de que
de maneira conjunta, levemos as

demandas aos órgãos competentes, apurando as responsabilidades e incentivando as autoridades
a promover soluções para que isto
não se repita mais na vida de todos vocês", completou o vereador
Cassio Luiz Fala Pira.

Os Conselheiros Estaduais da OAB-SP, Max Pavanello, Neilton Correia Alves,
Marcelo Zovico e Awdrey
Kokol, promoveram encontro
com os presidentes e vicepresidentes da 4ª Região
Administrativa. Alguns por
compromissos profissionais, outros em razão da

Covid-19, não puderam
comparecer. Mas contaram
com os presidentes das
OAB Arthur Nogueira, São
Pedro, Sumaré, Nova Odessa e a anfitriã Hortolândia. No
encontro, foi servido almoço,
oferecido pelo presidente da
Subseção de Hortolândia ,
Luis Leite de Camargo.

J ARDIM E SPLANADA

Infiltração de água ameaça calçada e muro no bairro
Uma moradora do Jardim
Esplanada, solicitou a presença do
vereador Pedro Kawai (PSDB),
para verificar o que pode ser feito
em relação à infiltração de água,
junto à sarjeta, em frente à sua
casa, na rua Heraldo Angeli.
O buraco, que aumentou nos
últimos dias, pode esconder um
grande perigo para as pessoas, pois
há suspeita de que seja ainda maior em decorrência da infiltração
de água. "Começou pequeno e, de
alguns dias para cá aumentou
bastante e isso está preocupando
muito, pois o muro da minha casa
pode cair e até atingir alguém",
comentou Silvia Bego.
Ao visitar o local, o vereador
verificou que a infiltração pode ter
afetado o mudo da residência,

razão pela qual já encaminhou
um pedido à Semob (secretaria
municipal de Obras), para que
seus técnicos realizem uma vistoria e a posterior manutenção do
local, já que o problema se originou na sarjeta, que é de responsabilidade da prefeitura.
"Com as chuvas, esses problemas estão surgindo nos quatro
cantos da cidade", disse. No entendimento do parlamentar, a prefeitura precisa agir o quanto antes para que os prejuízos não sejam ainda maiores e, para isso,
Kawai orienta as pessoas com
problemas semelhantes que registrem seus pedidos através do
156, seja por telefone, seja através
da internet, no site da prefeitura
(piracicaba.sp.gov.br).

Assessoria

parlamentar

#VEMPROBARÃO

Preocupada, moradora pede intervenção de Kawai junto à prefeitura

A TUPi Transporte e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran) em parceria com o XV de Piracicaba lançam a campanha #vemprobarão. Serão quatro ônibus circulando a cidade divulgando os
jogos do clube piracicabano na
série A2 do Campeonato Paulista de Futebol. O anúncio está
na traseira do ônibus, chama-

do Backbus, com o escudo das
equipes e as datas de todos os
jogos da primeira fase do clube
que serão realizados no estádio
Barão da Serra Negra. As linhas
selecionadas foram definidas com
o objetivo de atingir a cidade como
um todo. Os piracicabanos poderão ver a tabela dos jogos nas
linhas 444 - Sônia/ Centro,
1100 - Perimetral, 210 - Cecap/
Centro e 301 - Paulicéia/ Centro.
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P ROGRAMA

Reinaugurada a loja Pague Menos
na avenida de Cillo, em Americana

Câmara Convida destaca canal
de poesia criado na pandemia
Guilherme Leite

Divulgação

A Rede de Supermercados
Pague Menos reinaugurou, no dia
01 de fevereiro, a Loja 3 (situada
na cidade de Americana, na junção da rua das Castanheiras, nº
593, com Av. de Cillo, no Jardim
São Paulo). Na ocasião, estiveram
presentes o prefeito do munícipio,
Chico Sardelli; o vice-prefeito Odir
Demarchi; o secretário de desenvolvimento econômico Rafael de
Barros; e o padre Ricardo Aparecido dos Santos, da Paróquia São
Domingos Sávio, que presidiu a
benção ao local. Além das autoridades locais, também estiveram
presente na cerimônia os sócios
proprietários - Laerte Santichio e
Antonio Santichio, juntamente
com as esposas, filhos, a matriarca da família Aparecida Aurora
Santichio - e os executivos da
Rede, Jefferson George (Presidente) e Fábio Alves (CFO).
Em seu discurso, Rafael de
Barros falou da importância da
atração de novas companhias para
a cidade, e que o compromisso da
atual gestão é contribuir com as
empresas que já estão em Americana. Por sua vez, Jefferson George, lembrou, que a loja reinaugurada abriu suas portas em 1997:
"Já se passaram 25 anos, e o Pague Menos continua expandindo,
graças aos nossos Clientes que,
diariamente, compram nas lojas e

confiam na qualidade dos nossos
produtos e ofertas".
O cliente Alexandre teve uma
participação especial no evento, já
que foi convidado para cortar a
fita de reinauguração do espaço,
que foi reformulado para seguir o
padrão atual das lojas da Rede,
com alteração em todo o espaço
interno e externo, ampliação na
área de vendas para 2.950 m²,
modernização das gôndolas e
dos equipamentos e criação de
estacionamento com vagas cobertas para oferecer melhor comodidade aos clientes.
Toda climatizada e com
layout moderno, agora a loja possui 19 checkouts, sendo quatro de
autoatendimento, Mall com duas
lojas satélites e estacionamento
interno para 188 veículos. A maioria dos colaboradores que já trabalhava no local anteriormente
permanece, totalizando um time
com 221 pessoas, sendo que 51%
são mulheres.
Uma novidade da reinauguração foi o carrinho pet do Pague
Menos, que facilitará a compra de
quem não abre mão de levar o bicho de estimação, ou que necessita da cia do animalzinho. Depois
do evento, a loja funcionou normalmente e os cliente puderam
conferir as reformulações e as ofertas, com vendas que superaram as

"Sons de Palavras Palavras Palavras" foi idealizado
pelo ator Raul Rozados
No dia da reinauguração, as vendas superaram as expectativas

expectativas. Além das compras na
loja física, que funcionam das 7h
às 22h, os moradores de Americana e região poderão realizar suas
compras pelo site e es’com a mesma comodidade já oferecida antes
da reforma.
PAGUE MENOS - Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está
entre as dez maiores empresas
supermercadistas do estado de
São Paulo, conforme ranking
da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 29 lojas em funcionamento nas cidades de
Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas,

Hortolândia, Indaiatuba, Limeira, Nova Odessa, Paulínia,
Piracicaba, Santa Bárbara
d'Oeste, Salto, São Pedro, Sumaré e Tietê. A empresa possui
um Complexo Administrativo e
Logístico, com 200 mil m², em
Santa Bárbara d'Oeste, além de
um Frigorífico instalado em
Nova Odessa. Com mais de seis
mil colaboradores, a empresa
segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade,
economia, comodidade, competência e variedade.

E X - MINISTRO

Esalq indica Paolinelli para o Nobel da Paz

No último dia 30, Alysson
Paolinelli, ex-ministro de Agricultura, teve a nomeação protocolada pelo diretor da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP), Durval Dourado
Neto, no Comitê Norueguês do
Nobel (The Norwegian Nobel Committee), para concorrer ao Prêmio
Nobel da Paz de 2022.
Para tal indicação, foram reunidas 183 cartas de apoio de organizações representando 78 países.
Mais de 50% desse apoio veio de
instituições ligadas à ciência,
pesquisa e desenvolvimento,
educação e cooperação internacional. A indicação foi assentada em um dossiê reunindo documento técnico e cartas de
apoio, no total de 463 páginas.
Para Dourado Neto, o exministro sempre foi visionário
e obstinado na valorização da
ciência, da pesquisa, da inovação
e da difusão de tecnologia. "Paoli-

nelli é responsável pelo impulso que
inaugurou uma nova era na agricultura brasileira, cujos impactos socioeconômicos, de sustentabilidade e desenvolvimento humano estão até hoje".
Aos 85 anos, Paolinelli permanece trabalhando pela segurança alimentar no Brasil e em
outras áreas tropicais da América do Sul e da África. Ele criou
e preside o Instituto Fórum do
Futuro, entidade que conduz
um trabalho inovador por meio
do Projeto Biomas Tropicais.
O projeto desenvolve novos
meios para a evolução da agricultura nas regiões dos seis biomas
brasileiros, em particular na Amazônia. O trato conta com o apoio
de universidades e cientistas e está
alinhado com as soluções das questões das mudanças climáticas,
da insegurança alimentar acentuada pela pandemia em todo o
mundo e da exigência social

"Enquanto eu puder, vou levar a todos os cantos do Brasil
e do mundo o que representa essa agricultura tropical
tão sustentável que criamos", disse Paolinelli
crescente por sustentabilidade.
Paolinelli afirma que essa indicação é
uma distinção para ele e que esse sinal lhe traz a responsabilidade de
continuar trabalhando pela produção sustentável de alimentos.

"Enquanto eu puder, vou levar a
todos os cantos do Brasil e do
mundo o que representa essa agricultura tropical tão sustentável que
criamos aqui e que o agricultor brasileiro não para de aprimorar".

Semdettur abre inscrições para o 1º Ciclo de Turismo Digital
ça, saúde e bem-estar e turismo social. Rose Massaruto, diretora de Turismo, reforça que o objetivo é apoiar a validação de novas tecnologias e soluções inovadoras na perspectiva de gerar casos
de sucesso que contribuam para a solução de questões fundamentais ligadas ao turismo na RMP.
CRITÉRIOS - Os critérios
para a seleção das startups adotados pela Semdettur passam pelos
seguintes temas: complementaridade do time, domínio e dedicação ao negócio, conhecimento sobre o problema, conhecimento do
mercado, impacto econômico da
solução, impacto da inovação, estágio do desenvolvimento e modelo do projeto-piloto.
CRONOGRAMA - O anúncio das startups selecionadas para a
entrevista inicial acontecem no dia 17/
03; a avaliação (entrevista online) em
31/03; o resultado final será divulgado em 07/04; kickoff (Abertura/início do programa) em 14/04;
Demoday (Encerramento) previsto para outubro de 2022.

gislativo. "Foi uma proposta que o
Rodrigo Alves (chefe do Departamento de Comunicação) apresentou e eu fiquei muito empolgado,
porque, a partir da TV aberta, a
gente consegue chegar em mais
pessoas", destaca Rozados.
O Câmara Convida também
conversa com o vereador Anilton
Rissato (Patriota), que destacou as
diversas atividades realizadas durante o mês de janeiro, durante o
recesso parlamentar. "É importante a população saber que, mesmo
quando não tem as reuniões no
plenário, nós estamos trabalhando, indo atrás das demandas que chegam até nós", destaca, ao lembrar da preocupação com as enchentes causadas
pelas chuvas recentes.
EXIBIÇÃO - O Câmara Convida é apresentado pelo jornalista
Erich Vallim Vicente e vai ao ar às
sextas-feiras, ao meio-dia, na TV
Câmara, nos canais 11.3 em TV
aberta (sinal digital), 4 da Claro/
NET e 9 da Vivo/Fibra, com retransmissão nas redes sociais oficiais do Legislativo, no Facebook e
no Youtube, e no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

Divulgação

P ROGRAMA

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur) abriu inscrições
para o 1º Ciclo do Programa Turismo Digital, direcionado para
startups que possam apresentar
soluções inovadoras para o Turismo de Região Metropolitana de
Piracicaba (RMP).
As empresas selecionadas poderão participar de uma jornada
de aceleração por até 6 meses, junto
ao HUB Piracicaba - uma plataforma
pública municipal de suporte à inovação de base tecnológica. Os interessados devem fazer a sua inscrição
até 10/03 pelo link https://
www.hubpiracicaba.com/turismo.
O programa busca soluções
inovadoras e digitais para questões fundamentais ligadas ao
desenvolvimento do turismo na
RMP, entre elas: cancelamento
e troca de serviços, inserção digital de pequenos estabelecimentos, vistos e controles migratórios, desenvolvimento
sustentável, economia circular
e destinos inteligentes, seguran-

Programa semanal de entrevistas, o Câmara Convida recebe
nesta sexta-feira (4), a partir do
meio-dia, o ator Raul Rozados
para falar sobre o canal de poesias
"Sons de Palavras Palavras Palavras", lançado no YouTube durante a pandemia, em parceria com a
atriz Carla Sapuppo. "Eu me vi, naquele momento, sem atividades,
com a necessidade de buscar alguma alternativa, aí acabei optando por fazer essas pequenas
produções", disse.
Em vídeos curtos, realizados
pelo próprio ator, que também é
fotógrafo, são declamadas poesias de sua autoria e também clássicas. Uma das características do
canal é ser um contraponto à linguagem habitual das redes sociais. "São vídeos em preto e branco, que traz essa roupagem mais
clássica e também é uma interpretação mais lenta, com o intuito de levar o espectador a
degustar as palavras que estão
sendo ditas", acrescenta.
Já foram produzidos 22 vídeos, que, além do YouTube, também são exibidos na TV Câmara, a
partir de uma parceria com o Le-

INVESTIMENTOS
O secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo (Semdettur), Jose Luiz Guidotti Jr., recebeu nesta segunda-feira
(31) a visita do deputado estadual Ricardo Mellão (Novo),
que anunciou o envio de R$
300 mil, através de emenda
parlamentar, para serem investidos em melhorias na
Rua do Porto. A conquista é

resultado de conversas iniciadas em novembro do ano
passado, quando Guidotti Jr.
apresentou projetos da secretaria ao parlamentar. O valor
será utilizado na melhoria e
atualização do mobiliário urbano, placas de sinalização e iluminação. "Com isso, vamos recuperando um dos principais
cartões postais de Piracicaba",
destaca Guidotti Jr.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
As empresas participarão de jornada de aceleração na HUB Piracicaba
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TRANSPORTE ESCOLAR

Vereador conhece funcionamento
do transporte escolar no Estado
Vereador Anilton Rissato foi à Diretoria Regional de Ensino entender o sistema de transporte escolas nas escolas do Estado

Nesta quarta-feira (2), o vereador Anilton Rissato (Patriota)
esteve na Diretoria Regional de
Ensino em Piracicaba (SP) para
entender o funcionamento do
transporte escolar no município,
nas escolas estaduais.
Procurado por moradores, o
vereador conversou com o diretor
técnico II do CAF (Centro de Administração, Finanças e Infraes-

trutura), Jean Leme, que comentou sobre o transporte escolar na
rede estadual de ensino. O
transporte escolar gratuito, por
passe ou ônibus escolar, é direito
de alunos que possuem dificuldades de acesso a escola.
Para garantir o acesso à
Educação à toda a população,
o diretor explicou que os alunos que residem na área urba-

na, porém a mais de dois quilômetros da escola mais próxima
com vaga, e possuem até 12
anos, são transportados por
ônibus escolar. Os alunos maiores de 12 anos que residem na
área urbana, porém a mais de
dois quilômetros da escola, são
contemplados com o passe escolar gratuito. Os alunos que
residem na área rural, porém a

mais de dois quilômetros da
escola mais próxima, independentemente da idade,
são transportados com ônibus escolares, pois na área
r ural não existem linhas de
ônibus comum em abundância
para o uso de passe gratuito.
É uma política pública para
garantia do direito à educação
de todos os alunos da rede es-

C OOKING 3X3

tadual de ensino. É necessário
criar paramento para poder
suprir a necessidade de quem
mais precisa, como crianças que
precisam percorrer quase 30
quilômetros para chegar à escola, esses alunos são os casos
mais críticos que temos.
Para receber o passe gratuito
ou a declaração para passagem
com desconto de estudante, é ne-

cessário primeiro ir à secretaria da
escola, na qual a própria escola vai
validar a necessidade do aluno,
depois de autorizado a escola encaminhará o aluno para a secretaria municipal de educação e então
para a empresa de transporte, para
a emissão da carteirinha.
A primeira solicitação deve ser
na própria escola em que o aluno
estuda, destacou o diretor.

MEIO A MBIENTE

Projeto envolve jogos de basquete e solidariedade Vereador apresenta demandas
Neste ano de 2022, o Projeto
Cooking 3x3 que realiza torneios
competitivos da modalidade esportiva recém adicionada aos Jogos Olímpicos, com o objetivo de
incentivar a prática esportiva e arrecadar recursos para famílias necessitadas de Piracicaba, terá um
formato diferenciado e inédito. Em
vez de um único dia de competições, serão seis torneios em quadras esportivas de Piracicaba e região com encerramento no Shopping Piracicaba.
As disputas serão divididas
em quatro categorias: sub 16, sub
18, livre masculino e livre feminino. A expectativa da organização
é receber centenas de atletas de
toda a região para prestigiar a
competição e efetuar doações que
tem auxiliado inúmeras famílias
desde 2018. A arrecadação acontece no momento das inscrições que
são feitas mediante doação de ali-

mentos, além das doações espontâneas por parte do público.
Os finalistas do torneio recebem camisetas personalizadas e os
vencedores recebem troféus. As
datas ainda não estão definidas até
que sejam fechados os apoios e patrocínios. O idealizador e organizador
do evento, Will Evangelista, espera arrecadar recursos e alimentos
para garantir o fornecimento de
cerca de mil marmitas por mês.
"O projeto começou com doações de cestas básicas que juntava
com colaboradores e amigos, e
quando veio a pandemia vimos a
necessidade de fornecer a comida
pronta porque muitas famílias não
tinham condições nem para cozinhar", destaca o atleta que já jogou basquete pelo XV de Piracicaba e pela Seleção Brasileira de 3x3.
Will também é formado em gastronomia e prepara os alimentos
junto com outros voluntários.

de moradores da zona Leste

Objetivo é garantir o fornecimento de cerca de mil marmitas ao mês
"Agora estamos em busca de
parceiros que queiram investir no
projeto para fazer um bem para a
sociedade, mas que também vão
ter grande visibilidade durante as
atividades desenvolvidas", convida Evangelista. Para patrocinar o

evento é possível fazer a adesão a
um dos modelos de apoio com
valores para empresas de pequeno, médio ou grande porte.
O contato de Will Evangelista é
(19) 98175-3999. Instagram
@cooking3x3 @will3x3.

A VENIDA

Vereador indica necessidade de
revitalização na Pedro Morganti
O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) esteve nesta quarta-feira
(2) realizando uma visita na Avenida Comendador Pedro Morganti, bairro Monte Alegre, onde constatou a necessidade de revitalização e melhorias no local.
Segundo o parlamentar, a referida avenida é de intenso tráfego de veículos, sendo principal via
de acesso ao bairro Monte Alegre,
a qual apresenta inúmeros problemas estruturais na pavimentação,
na contenção de barrancos, no escoamento de água de chuva, ausência de acostamento e falta de
capinação e limpeza.
Em indicação protocolada ao
Executivo, Trevisan Jr. solicitou a
execução dos serviços de corte de
mato e poda de árvores, assim
como, a passagem de máquina
motoniveladora e aplicação de cascalhos, com a passagem de rolo
compactador, em todo trecho do
acostamento, que atualmente está
tomado pela vegetação e não existe um local seguro para que os
motoristas estacionem em caso de
eventual necessidade. Além disso,
o parlamentar sugere a construção de calçamento no trecho da
Esalq/USP até a entrada do Aero-

porto Municipal. O parlamentar
constatou também, a necessidade de implantação de galeria
pluvial, construção de guias e
sarjetas e a instalação de "gabião" visando a contenção das
encostas e barrancos e o perfeito
escoamento de água de chuva, pois
atualmente, inúmeros trechos
apresentam erosões e desmoronamentos de barrancos.
Com relação ao pavimento,
Trevisan Jr. indica a necessidade
dos serviços de recuperação asfáltica, principalmente nos trechos
que apresentam afundamentos e
erosões. "Alguns trechos da via
apresentam afundamento, trata-se de um problema de contenção e captação de água de
chuva, e a necessidade de reparos no pavimento", disse.
"Tal situação vem causando
transtornos e até mesmo risco de
acidentes aos motoristas que por
ali transitam, por este motivo, se
faz necessário, a execução destes
serviços, visando garantir melhores condições de trafegabilidade e
maior segurança aos moradores da
região do Monte Alegre e usuários da
avenida Comendador Pedro Morganti" destacou Trevisan Jr.

Assessoria parlamentar

Laércio Trevisan Trevisan Jr. protocolou indicação ao Executivo

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC), esteve na tarde desta quarta-feira (2), em reunião com o secretário Alex Gama Salvaia, titular da Sedema (secretaria municipal de Defesa do Meio Ambiente).
Durante a visita o parlamentar apresentou demandas da zona Leste, em
especial os bairros Sol Nascente,
Alvorada e Nova Pompéia.
O campo de futebol do bairro
Sol Nascente, bem como o calçamento do entorno da área e a iluminação estiveram na pauta da
conversa. Muitos moradores do
bairro cobram pela melhoria da
área, principalmente pela instalação
das traves do campo, melhorias do
gramado e a instalação de postes para

que a população tenha mais segurança no período noturno.
Também foi debatida a área
de lazer da Nova Pompéia, onde o
vereador esteve com o deputado
estadual Alex de Madureira
(PSD), na última semana e verificou as necessidades de melhorias
do local, como trocas de alambrados, iluminação e instalação de
uma academia ao ar livre para os
moradores daquele bairro. Pedidos de poda de árvores de vários
pontos da cidade também foram
debatidos. O secretário Alex Salvaia reiterou que irá avaliar junto
à equipe da Sedema as possibilidades de melhorias nos bairros apresentados pelo parlamentar.

P OUP
ATEMPO
OUPA

Serviços da Educação estão
disponíveis nos canais digitais
Com o início do ano letivo,
milhares de crianças e adolescentes da rede pública de ensino de
São Paulo voltarão às aulas a partir desta quarta-feira (2). Para facilitar a vida de alunos, pais e responsáveis, o Poupatempo disponibiliza os serviços da Secretaria de
Estado da Educação de forma presencial e online. Atualmente, 98%
das solicitações são concluídas pelas plataformas digitais.
Através
do
portal
www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens
de autoatendimento é possível realizar a Consulta de registro do
aluno (RA), Intenção de transferência escolar, Boletim escolar,
Declaração de matrícula, Consulta de concluinte, Consulta de matrícula, entre outros.
Dos quase 183 mil serviços
solicitados no Poupatempo em

todo o ano passado, 120 mil foram feitos pelo portal, 60 mil pelo
aplicativo Poupatempo Digital e
2,6 mil pelos totens, que juntos
representam 98% dos atendimentos. Entre os serviços mais buscados estão a consulta de RA, com
54 mil, de matrícula, com 32 mil, e
boletim escolar, com 30 mil.
Além da Educação, os canais
eletrônicos disponibilizam serviços
de outros órgãos como Detran.SP,
Secretaria da Fazenda e Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Saúde, Instituto de
Identificação Ricardo (IIRGD),
Procon, CDHU, Sabesp, Tribunal Regional Eleitoral (TRESP), Procuradoria Geral do Estado (PGE-SP), Receita Federal,
prefeituras, entre outros. Atualmente são quase 190 serviços
e o objetivo é chegar a mais de
240 opções até o final de 2022.

