
LÍDER
Durante a segunda reunião

extraordinária de 2022, segunda-
feira (7), o vereador Laércio Tre-
visan Jr. (PL), fez uso dos 5 minu-
tos regimentais, como líder parti-
dário. O vereador destacou a visi-
ta ao município do secretário de
Segurança Pública do Estado, Ge-
neral João Camilo Pires de Cam-
pos, ocorrida na última sexta (4,
foto de cada de A Tribuna). E falou
da importância da segurança pú-
blica no município. Ao citar o início
da manutenção das placas e da lim-
peza dos banheiros da Rua do Por-
to, criticou a ação dos vândalos.

POMPEO
Ao utilizar os cinco minutos

de liderança na reunião extraordi-
nária desta segunda-feira (7), o
vereador Gustavo Pompeo
(Avante) enalteceu a Secretaria
Municipal de Saúde pelo fato de
abrir concurso público com a fi-
nalidade de contratar 26 médi-
cos. "Diversos postos de saúde es-
tão ficando sem médicos, porque
há muitos anos não se tem concur-
so público em Piracicaba. Espera-
mos que o concurso saia o mais rá-
pido possível", disse o vereador.

DIFÍCIL — I
A revitalização dos equipa-

mentos públicos da Rua do Por-
to, promovida pela Prefeitura
através da Secretaria Municipal
de Ação Cultural (Semac), ainda
nem foi concluída e já voltou a
sofrer com a ação de vândalos
na madrugada. Lamentável.

DIFÍCIL — II
Foi o caso de uma placa lo-

calizada na Avenida Beira-Rio,
próxima da Passarela Estaiada,

que havia acabado de receber
uma nova pintura e amanheceu
pichada na terça-feira.  Há quem
enxergue uma ação política or-
questrada acontecendo para
prejudicar a imagem da atual
Administração. Será? Lamentável.

DIFÍCIL — III
Quem perde com isso é o

próprio município, que tem
convivido com constantes pi-
chações feitas por vândalos nos
principais pontos turísticos da
cidade. Lamentável mesmo.

BURACOS
Impossível fazer críticas à

equipe de tapa-buracos da Pre-
feitura Municipal. É que, com as
chuvas, os buracos estão dez ve-
zes mais. O desafio, agora, é saber
se a equipe comandada por Bruno
Guimarães terá uma estratégia de
serviços mais rápidos, porque a
demanda depende das nuvens.
Fica o alerta: acelerar tudo não é
erro, muito menos pecado.

CHUVAS
A cidade pegou chuvas em fe-

vereiro de 2005, quando o ex-pre-
feito Barjas Negri (PSDB) assumiu
o primeiro mandato. Foi arrasador.
E nada diferente agora, em 2022,
com o prefeito Luciano Almeida
(DEM) no comando do Centro Cí-
vico. A vantagem de Luciano é que
tudo aconteceu um ano depois de
assumir e Barjas foi no segundo
mês. De qualquer forma, antes ou
depois, ou agora, tudo é difícil.

BOLSONARO
Até agora, o presidente Jair

Messias Bolsonaro (PL?) não
tem definido bem o partido,
porque a janela termina em
março, começo de abril, e tam-
bém não tem certo o seu pré-can-
didato a vice-presidente. Coisas da
política que os mais afoitos devem
entender que tudo dependerá de
conversas, de diálogo, de estraté-
gias. E cada um a seu modo.
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Unimed Piracicaba renova patrocínio com o XV

A Unimed Piracicaba e o XV
de Novembro formalizaram, on-
tem, 8, no Centro Administrati-
vo da cooperativa médica, a con-
tinuidade do patrocínio entre as
instituições para a temporada de
jogos 2022. Parceiras há mais de
35 anos, a operadora de planos
de saúde e o time de futebol são
verdadeiras representantes da
tradição e do pioneirismo da ci-
dade. O contrato prevê a assis-
tência médica completa para jo-
gadores da equipe principal, co-
missão técnica e funcionários,
acompanhamento médico nas par-
tidas do Nhô Quim — também para
jogos das equipes de base, incluin-
do o serviço de ambulâncias UTI e
exames laboratoriais para as cate-
gorias de base. A Cooperativa ofe-
rece, ainda, medicação para o de-
partamento médico do time. A9

Rodolfo Geraldi, presidente do XV, e Carlos Joussef, presidente da Unimed PIracicaba

Juliano Fantazia/Unimed Piracicaba

Parceiras há mais de 35 anos, a operadora de planos de saúde e o
time são verdadeiras representantes da tradição e do pioneirismo

Piracicaba
reabre hoje
agenda para
1ª dose de
adultos e
adolescentes

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), reabre amanhã,
quarta-feira, 09/02, a agenda para
vacinar contra a Covid-19, com a
1ª dose, adultos com 18 anos ou
mais e adolescentes de 12 a 17 anos.
As vagas serão disponibilizadas às
11h no site VacinaPira (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
c a d a s t r o / b l k _ i n i c i a l / ) .  A
SMS informa que ainda há
vagas para outros grupos.

CRIANÇAS – Já podem
agendar a 1ª dose todas as crian-
ças de cinco a 11 anos. Para rece-
ber a vacina, todas as crianças
devem apresentar CPF, documen-
to de identificação, comprovante
de residência em Piracicaba (não
necessariamente no nome da pes-
soa que será vacinada) e recomen-
da-se que estejam acompanhadas
por um adulto responsável legal
ou apresentem termo de assenti-
mento (documento está disponí-
vel no VacinaPira, no local do
agendamento para esse grupo).

2ª DOSE – Há vagas ain-
da para agendar a 2ª dose das
pessoas que tomaram a 1ª dose
da CoronaVac/Burantan até 14/
01; da Pfizer (adultos com 18
anos ou mais) até 20/01; da Pfi-
zer (adolescentes de 12 a 17
anos) até 17/12 e da AstraZene-
ca/Oxford/Fiocruz até 17/12.

3ª DOSE – Também há va-
gas para agendar a 3ª dose de
todas as pessoas com 18 anos ou
mais que receberam a 2ª dose há,
pelo menos, quatro meses.

DOSE ADICIONAL –
Quem tomou a vacina de dose
única da Janssen até 11/12
também já pode agendar a
dose adicional no VacinaPira.

DOCUMENTOS – Para to-
mar a 2ª dose, 3ª dose ou dose
adicional, a pessoa deve apresen-
tar CPF, documento de identifica-
ção com foto, comprovante de resi-
dência em Piracicaba (não neces-
sariamente no nome da pessoa que
será vacinada) e comprovante de
vacinação com a 1ª, 2ª doses ou
dose única. Para os adolescentes,
é recomendado ainda apresentar
o termo de assentimento assina-
do por um responsável legal.
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Divuilgação

TRANSPORTE ESCOLAR
A reunião da Apeoesp na Diretoria de Ensino,, em Piracicaba, foi solicitada pela deputada
estadual Professora Bebel, que defende o direito ao transporte escolar aos estudantes. A3
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Camilo Irineu
Quartarollo

Se já escreveu um
livro ao menos,
pode se inscre-

ver na ABL para car-
go de imortal, porém
acredito que não seja
o caso de Luís Fernan-
do Veríssimo. Não o
vejo com o perfil de quem goste
de aparecer muito, pelo contrá-
rio, é o autor por excelência “atrás
do jardim do éden”. A obra de
Luís Fernando não é apenas um
livro de ingresso fortuito numa
ABL (Academia Brasileira de Le-
tras), é a extensa obra dedicada
para sobreviver nos vários meios
de comunicação e com humor. O
cara escreve seus temas como faz
um escritor independente, mas se
a editora lhe dá um tema, tam-
bém o faz genialmente. É o cara!

Quem está na ABL? Escri-
tores famosos, políticos, artis-
tas. Os escolhidos atualmente
são na maioria os que foram sa-

cramentados pela pro-
jeção midiática e rece-
bem esse selo de imor-
tais. Luís Fernando
não, está bem vivo e
consciente.  Muitos
anônimos  usam o
nome dele para dar
credibilidade ao texto
e viralizar nas redes so-
ciais. Foi convidado

muitas vezes para ABL, ele agra-
deceu e declinou dizendo “não te-
nho perfil de imortal”. Continuou
mortal e com seus personagens
imortais. Seu estilo é copiado por
alguém, um fã ou escritor do po-
vão, um anônimo provinciano,
quem sabe. Nem o Luís Fernan-
do o conhece e talvez gostaria.

Luís Fernando parece não li-
gar para os apócrifos seus e até os
elogia. Textos bons, disse ele, mas
não meus. Que pena, nem meus!
Tem tantos textos bons que gosta-
ríamos de ter escrito, mas temos
de ter a honestidade de Luís Fer-
nando. Disse ele “Já fui muito elo-
giado pelo que nunca escrevi”.

Filho de Érico também escri-
tor, ele enveredou pela escrita por
necessidade e talento que não con-
fessa. Também gosta muito de mú-
sica, saxofone, jaz. Luís, que res-
peita Érico e a escrita, é um senhor
simpatia e de humildade rara. Luís
Fernando é tão imortal que ne-
nhuma cópia, plágio, o preocupa.

Escritor exponencial, escreve
por temas dele, mas também se a
editora pedir algum o faz com dis-
crição e competência como na par-
ticipação no Clube dos Anjos. Diz
que o seu trabalho por vezes o im-
pede de ler mais as obras de ou-
tros. O que demonstra que Imortal
é mais que um título honorífico,
mas a mídia precisa de um nome,
as editoras precisam vender.

O Luís não escreveu somente

um livro de ingresso de ABL ou
aquele “que bombou”, vejo-o
como um operário das letras, ao
bom serviço da comunicação,
cultura e humor sagaz. O bom
escritor, penso, consegue pôr na
escrita o humor e ironia, coisas
que muitas vezes escapam mes-
mo da oralidade, da conversa
cotidiana. O escrito chama aos
olhos o dito e não ouvido. É fa-
zer rir para não dilacerar, pen-
sar sem perder a sensibilidade,
ver a árvore sem se perder da flo-
resta, comunicar o eterno ainda
que mortal. Deixar fluir o inusi-
tado pela linha do texto, fazer-se
ouvir o óbvio. É pôr na conversa
aquele ou aquela que está em iso-
lamento, tristeza, ou no esqueci-
mento de vida desinteressante.

Imortais são as leitoras
e leitores, que leem livros de
mortos da ABL ou não.

———
Camilo Irineu Quartaro-
llo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, histo-
rietas, artigos e livros

em busca de um con-
senso entre a Câmara
e o Senado. A ênfase
dada pelo chefe do exe-
cutivo ao tema foi mui-
to positiva e pode con-
tribuir para o consenso.

CONGRESSO E
JUDICIÁRIO - Desta-
co a fala do presidente
da Câmara, deputado

Arthur Lira, que defendeu uma
solução para o problema da alta
dos preços dos combustíveis, aler-
tando que não se deve protelar in-
definidamente o assunto e igno-
rar os efeitos de seus impactos ne-
gativos sobre a economia nacional
e a sociedade brasileira. Sabemos
que o aumento dos combustíveis
gera aumentos em cascata o que
representa grande risco de retor-
no do monstro da inflação que
prejudica de forma mais dura
os trabalhadores assalariados.
Daí, a importância desse alerta.

Já o presidente do Senado e
do Congresso, senador Rodrigo
Pacheco, focou na defesa da ci-
ência, das vacinas e da democra-
cia, neste ano eleitoral de 2022.
E também criticou a dissemina-

Luiz Carlos Motta

Areabertura do
ano legislativo
 no Congresso

Nacional, no último
dia 02 de fevereiro,
no Plenário da Câma-
ra dos Deputados, em
Brasília, trouxe espe-
rança para os brasilei-
ros. É o que nos mostra uma rá-
pida análise das falas dos repre-
sentantes dos três poderes.

Em sua mensagem, o presi-
dente Jair Bolsonaro pediu aos
parlamentares atenção e análise
para várias propostas do execu-
tivo: portabilidade da conta de
luz, Novo Marco Legal das Ga-
rantias e reforma tributária.

Como relator da parte da re-
forma tributária que trata da
Contribuição Sobre Bens e Servi-
ços (CBS), tenho denso conteúdo
para a conclusão de um extenso
relatório, fruto de um longo tra-
balho de audiências com um
grande número de representan-
tes de todos os setores da econo-
mia brasileira. A reforma como
um todo, no entanto, ainda está
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Reabertura do ano legislativo traz esperança

ção de desinformação e de fake
news, salientando que o poder
público tem a obrigação de pro-
teger a população do nosso País.

Na qualidade de presidente
do Supremo Tribunal Federal
(STF) e do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), o Ministro Luiz
Fux, em sua mensagem ao Con-
gresso, disse que os relatórios en-
tregues demonstram cabalmente
que o Poder Judiciário se reinven-
tou para continuar garantindo o
acesso à Justiça e assegurando os
direitos fundamentais da popula-
ção afetada pela pandemia. E rei-
terou o importante papel do STF
como guardião da Constituição.

Foram pronunciamentos
que, na minha avaliação, deram
novo ânimo para todos os que
estão comprometidos com os
projetos que garantem impor-
tantes avanços para o Brasil.

SEM RECESSO - A rea-
bertura do ano legislativo acon-
teceu 40 dias após o recesso das
sessões legislativas. Mas não
houve recesso de trabalho. Du-
rante esse período, continuei
gastando muita sola de sapato,
percorrendo o Estado de São
Paulo. Ouvi um grande número
de lideranças e tomei conheci-
mento de novos problemas soci-
ais que precisam ser resolvidos,
alguns com muita urgência.

Retorno, portanto, com
meus pares ao Congresso Nacio-
nal (que está atuando virtual-
mente) com disposição redobra-
da para continuar fazendo da
minha atividade parlamentar,
um dos caminhos para, juntos,
construirmos um Brasil mais
justo, com dignidade para a po-
pulação. Este ano será atípico de-
vido à corrida para as eleições de
outubro. O brasileiro está atento
ao trabalho de cada parlamentar
e de cada candidato e espera, com
todo direito, contar com um Con-
gresso que atenda seus anseios.

———
Luiz Carlos Motta, depu-
tado federal (PL/SP)

mais lotes de terras de-
socupados e, inicialmen-
te, predominava as pe-
quenas propriedades. A
riqueza do solo propor-
cionava a cultura do
café, os campos eram
cobertos pelas plantações
de arroz, feijão e milho,
de algodão e fumo, mais

pastagens para criação de gado. A
Vila Nova da Constituição tornou-
se em um respeitado centro abaste-
cimento regional e cumpria função
que outrora fora-lhe designado
pelo Império, nascia, forte e pu-
jante, a cidade de Piracicaba.

Para não alongarmos esta his-
tória de glória e de heranças Divi-
nas trazidas por seus primeiros
habitantes e edificada ao longo da
história, em 24 de abril de 1856,
Vila Nova da Constituição foi ele-
vada à categoria de cidade. O jo-
vem e brilhante advogado Pru-
dente de Moraes — formado nas
primeiras turmas da Faculdade
de Direito do Império e vereador
junto à Câmara dos Comuns —,
no ano de 1877, por petição, fi-
xou o nome de cidade de Piraci-
caba (“local onde o peixe pára”),
seguindo suas raízes Paiaguás.

Uma Linda homenagem foi
realizada no aniversário dos 254
anos de Piracicaba, no dia 1º de
agosto de 2021, com o hino canta-
do na voz de Aninha Barros acom-
panhada pela Orquestra Sinfônica
de Piracicaba (OSP), sob a regência
do Maestro Jamil Maluf. Intrigan-
te apenas foi o pronunciamento
do vereador Gustavo Pompeu,
eleito pelo povo piracicabano, por
não saber qual a idade de nossa
cidade e, no uso da Tribuna da
Câmara (nosso Poder Legislati-
vo), ostentar o saber que a cidade
possuí 554 anos, ou seja, para ele
nossa cidade foi fundada antes
da descoberta do Brasil, em 1468.

Somente com o condão de fa-
zer um paralelo no tempo, no ano
atribuído à fundação de Piracica-
ba pelo vereador Gustavo Pompeu,
em 1468, produz-se a Concórdia
dos Touros de Guisando, (em cas-
telhano: Tratado de los Toros de
Guisando ou Concordia de los To-
ros de Guisando), foi o acordo al-
cançado a 18 de setembro de 1468
no cerro de Guisando, situado no
município de El Tiemblo, província
de Ávila, entre o rei de Castela Hen-
rique IV e a sua meia-irmã Isabel I
de Castela, em que esta era procla-
mada Princesa das Astúrias, o que
equivalia a ser reconhecida como
herdeira da Coroa de Castela.  Hoje
Guisando é um município da Es-
panha na província de Ávila, co-
munidade autônoma de Castela e
Leão, de área 37,38 km² com po-
pulação de 603 habitantes. Vamos
encerrar este texto com muita pre-
ocupação sobre a qualidade dos
nossos legisladores municipais, em
especial aquele a que nos referimos.

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

José Osmir
Bertazzoni

Contam os alfar-
rábios imperiais
que, no 1767 do

nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo, no
dia primeiro do mês de
agosto, o capitão-gene-
ral de São Paulo, Dom Luís Antô-
nio de Souza Botelho Mourão, ha-
via determinado, em 1766, ao Capi-
tão português Antônio Corrêa Bar-
bosa da incumbência de fundar um
povoado na foz do rio Piracicaba.

Por sua própria vontade e po-
deres conferidos pelo Império, o
capitão povoador optou por um lo-
cal onde já se encontravam estabe-
lecidos alguns posseiros e que tam-
bém habitavam os índios Paiagu-
ás, nas barrancas direita da queda
d’água denominada salto do Pira-
cicaba, situado a 90 quilômetros a
montante foz, no olhar do capitão
português, seria o local mais apro-
priado para se estabelecer na re-
gião. A pequena povoação firmou-
se como principal ponto de apoio
às embarcações que navegavam o
rio Tietê. Este ponto fora escolhido
por dar mais segurança ao abaste-
cimento do forte de Iguatemi, fron-
teiriço do território do Paraguai.
O Forte de Iguatemi foi criado
pela Coroa Portuguesa como re-
sultado do Tratado de Madri,
que estabeleceu as fronteiras en-
tre as colônias portuguesas e es-
panholas na América do Sul. Hoje
atual cidade de Mundo Novo, no
Estado de Mato Grosso do Sul,
que faz fronteira com a cidade pa-
raguaia de Porto de Guairá.

Como já dito alhures, oficial-
mente, o povoado de Piracicaba,
termo da Vila de Itu, foi fundado
em primeiro de agosto de 1767, sob
a invocação de Nossa Senhora dos
Prazeres. Em 1774, a povoação
constitui-se freguesia, com uma
população estimada em 230 habi-
tantes, desvinculando-se de Itu.

Em 1784, a povoação coman-
dada pelo capitão português foi
transferida para a margem esquer-
da do rio, sentido montante-jusan-
te (jusante e montante são lugares
referenciais de um rio pela visão de
um observador. Jusante é o fluxo
normal da água, de um ponto mais
alto para um ponto mais baixo.
Montante é a direção de um pon-
to mais baixo para o mais alto),
abaixo do salto, onde hoje situa-
se a Casa do Povoador, local onde
ficavam os terrenos melhores, o
que colaborava com a expansão.

Solo fértil e água em abundân-
cia atraíram muitos proprietários
agrícolas, fazendeiros, ocasionan-
do, logicamente, muitas disputas
por terras. No dia 29 de novembro
de 1821, as terras do povoado que
se desenvolvia e arrebanhava inte-
resses por todas as suas vantagens
foram elevadas à categoria de vila.

O nome Vila Nova da Cons-
tituição é uma homenageando à
promulgação da Constituição
Portuguesa que foi resultado dos
trabalhos das Cortes Gerais Ex-
traordinárias e Constituintes da
Nação Portuguesa de 1821 a
1822, eleitas pelo conjunto da
Nação Portuguesa — a primeira
experiência parlamentar em Por-
tugal, nascida na sequência da
revolução liberal de 24 de agosto
de 1820, na cidade do Porto.

Vila Nova da Constituição se
desenvolvia junto com seu povo,
ocorreu um próspero período de
expansão, já não se encontrava
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Vereador Gustavo Pompeu,
554 anos Piracicaba?

— Um pouco de História —
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José Renato Nalini

As patrulhas que
controlam a vi-
 da alheia e que

têm preferência por
pessoas que nunca po-
dem ser anônimas,
exploram posições de
hoje, cotejadas com
as de ontem. Será
mesmo necessário que o ser hu-
mano permaneça rijo como uma
rocha, insuscetível de mudar de
opinião sobre a multiplicidade
de temas que afetam sua vida?

Tenho minhas dúvidas. Cal-
cadas num simplório empirismo. Já
pensei de uma forma. Revi minhas
posturas. Aprendi a conhecer me-
lhor semelhantes com os quais me
antipatizara. Colhi decepções. As
proclamações de fidelidade na
mais valiosa das relações – a
amizade – soem desaparecer
quando também se extingue um
mandato, quando acaba uma
gestão, quando já não existe car-
go suscetível de oferecer algo
mais do que o convívio afetivo.

É preciso respeitar o próximo.
Não julgá-lo com aquela régua in-
flexível, que usamos para os ou-
tros, nem sempre para nós mes-
mos. Hoje compreendo perfeita-
mente quando antigos adversári-
os se aliam, se estão diante de um
inimigo do povo. O que são con-
cepções distintas de mundo, se o
perigo concreto ameaça um pa-
trimônio lentamente edificado,
cuja ruína representará intolerá-
vel retrocesso rumo à barbárie?

Sempre recorri a uma lição de
Raul Seixas, quando mencionava
preferir a metamorfose ambulante
a ter aquela velha opinião formada
sobre tudo. Ainda ouço ele cantan-

do: “Eu quero dizer/
Agora o oposto do que
eu disse antes/Eu prefi-
ro ser/Essa metamorfo-
se ambulante/Do que
ter aquela velha opinião
formada sobre tudo”.

Somos projetos.
Não nascemos feitos e
acabados. A cada dia
aprendemos algo. E

essa é a nossa vocação. Dia em que
nada se aprende, é dia desperdi-
çado. Dia que não volta mais.

Nesse aprendizado, não te-
mos o controle de tudo. Vamos no
erro e acerto. Somos cobaias e sa-
bemos que a vida não tem en-
saio. É uma encenação definitiva.

Sábios os que sabem vol-
tar atrás. Há exemplos céle-
bres de reconsideração. Reco-
nhecer o erro é lição de sapi-
ência, não de fragilidade.

A história de grandes ho-
mens está repleta de episódios
que podem parecer estranhos,
mas que têm uma lógica.

Veja-se a trajetória de Jean-
Paul Sartre. É considerado o cri-
ador do existencialismo, foi cul-
tuado por legiões, mas também
por elas criticado acerbamente.

Foi no ano emblemático de
1938 que ele escreveu e publicou
“A náusea”, um dos livros reve-
ladores da crise de historicidade.
Sartre mostrou a filosofia do
nada, uma angústia pela marcha
insensata do mundo, a liquefa-
zer o mito do progresso infinito
da humanidade. O futuro estava
sombrio e a palavra de ordem era
a liberdade. O existencialismo foi
considerado uma espécie de hu-
manismo. Sartre é seu corifeu e
defensor: “Eu gostaria, aqui, de
defender o existencialismo con-

Coerência é sinal de?...

tra certo número de acusações
que lhe têm sido dirigidas. Pri-
meiramente, acusaram-no de in-
centivar as pessoas a permanece-
rem em certo quietismo desespe-
rançado uma vez que, sendo as
soluções inacessíveis, conviria con-
siderar que a ação, neste mundo,
é totalmente impossível, e de levar
finalmente a uma filosofia con-
templativa, algo que, sendo a con-
templação um luxo, nos conduzi-
ria a uma filosofia burguesa. Essas
são as críticas dos comunistas”.

Só que depois, Sartre vira
comunista. Apaixonado e faná-
tico, não enxergava qualquer
desvio na política da URSS. Por
isso, foi engolindo todos os sa-
pos, à medida que surgiam de-
núncias da tragédia soviética.

Mas veio o ano de 1956, con-
siderado o ano das rupturas. Ni-
kita Krushov, o novo Secretário
Geral do Partido Comunista, re-
vela os crimes de Stálin por oca-
sião do 20º Congresso do Parti-
do Comunista da União Soviéti-
ca, realizado em Moscou de 14 a
25 de fevereiro de 1956. Nesse
mesmo ano, os húngaros sofriam
a invasão e enfrentavam os taques
soviéticos. Aquilo que era uma es-
perança gloriosa de um socialis-
mo em que o poder emanaria dos
operários, mostrou-se na crueza e
na lógica um poder totalitário.

Foi demais para ele. Recu-
sou-se a defender o Partido. Re-
jeita de maneira explícita e fron-

tal o stalinismo. Rompe com o
Partido Comunista Francês. Es-
creveu um texto extenso e muito
bem elaborado. Para ele, a inter-
venção russa na Hungria foi um
crime e a falácia propalada de que
os operários combatiam juntamen-
te com as tropas soviéticas “é sim-
plesmente uma mentira abjeta”.

Ele sabe que será chama-
do de “hiena” e de “chacal”.
Tem cinquenta e um anos e é,
o que ele mesmo declara em
“As Palavras”, “um homem
que desperta, curado de lon-
ga, amarga e mansa loucura”.

Assina um protesto contra
“a utilização de canhões e tan-
ques de guerra para derrubar a
revolta do povo húngaro e sua
vontade de independência”. Para
os desiludidos do comunismo, a
exibição de força e violência era
esperada. Albert Camus também
se posicionara contra a repres-
são aos operários poloneses: “Não
é um regime normal aquele em
que o operário é forçado a esco-
lher entre a miséria e a morte”.

A coragem desses intelec-
tuais de renegarem compromis-
sos ideológicos anteriormente
firmados deve inspirar aqueles
que deixam de lado rusgas,
alusões e até ofensas, para se
unirem contra o real perigo.
Coerência, nem sempre é sinal
de inteligência. Pode ser tam-
bém teimosia e ignorância.

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

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555



Crescimento econômico
de Piracicaba atrai e
descentraliza novos

supermercados
Barjas Negri

Por seu dinamis-
mo econômico e
pela dimensão de

sua população, Piraci-
caba sempre foi servida
por ampla rede de su-
permercados varejis-
tas e atacadistas, seja
de empresários piraci-
cabanos ou de redes estaduais e
nacionais. Antes de minha posse
de prefeito em 2005 havia na ci-
dade estabelecimentos como o Pão
de Açúcar, Carrefour, WalMart,
Extra, Coop, São Francisco, Auto
Giro, Beira Rio, Delta, Jau Serv,
Ideal, Enxuto entre outros de di-
versos portes. Eles se concentra-
vam mais na área central.

Com a expansão da econo-
mia verifica-se a partir daí, e dos
distritos AlphaNorth e Uninor-
te II a consolidação dos distritos
Uninorte, Uninoroeste e a cria-
ção do Parque Automotivo, bem
como a expansão de distritos in-
dustriais informais em Santa
Terezinha, Algodoal, Santa Rosa,
Rodovia Tietê, Jardim Califórnia,
Caxambu, Bairro Verde com a
criação de milhares de empregos
com salários maiores, aumentan-
do a renda para o consumo.

Ao mesmo tempo, com a apro-
vação do Plano Diretor em 2006, a
cidade passou a ter um crescimen-
to mais ordenado, consolidando
espaços vazios com adensamento
populacional próximos aos anti-
gos bairros. Foram aprovados
muitos loteamentos, núcleos ha-
bitacionais, condomínios horizon-
tais e verticais, dando origem a
regiões e bairros mais populosos.

Ao mesmo tempo, a Prefei-
tura planejou e implantou cente-
nas de equipamentos urbanos em
praticamente todos os bairros e
regiões: escolas, creches, unida-
des de saúde, centros sociais, va-
rejões, ginásios poliesportivos,
academias, campos de futebol,
áreas de lazer, centros culturais
etc. Tudo para melhorar a quali-
dade de vida dos moradores, per-
mitindo o fortalecimento do co-
mércio e de serviços nessas áreas.

Essas ações propiciaram o
surgimento de bons mercados
consumidores regionais, que des-
pertaram o interesse e a atenção
de empresários do ramo de super-
mercados, que se espalharam pela
cidade. Alguns exemplos: Ataca-
dão e Pague Menos, Santa Terezi-
nha; Jaú Serve, Pague Menos e
Delta, na Vila Rezende; São Fran-
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cisco, no São Jorge e
Mario Dedini; Alto
Giro, Novo Horizonte e
Monte Feliz; Delta, no
Higienópolis; Arena, no
Alvorada; Makro, no
Dois Córregos; Maxxi,
no Santa Cecília; Saveg-
nago, no Nova Améri-
ca; Delta, no Caxambu;
Maximus, na av. 31 de

Março; Tenda; Rede Dia, em vá-
rios bairros. Na área central fo-
ram instalados o OBA, Jau Serv,
Assai (antigo Pão de Açúcar) e o
Sam´s Club (antigo WalMart).

Durante a pandemia do co-
ronavírus (2020/2021), a expan-
são de novos supermercados não
foi interrompida. O Delta, por
exemplo, inicou a construção de
duas novas unidades: Jupiá/Bon-
gue e Jardim Noiva da Colina, e o
Savegnago na área central em
frente ao Teatro Municipal Dr.
Losso Netto. O Assaí construiu e
inaugurou em dezembro uma
nova unidade no Bosque Água
Branca/Parque 1º de Maio, ao
lado da Faculdade Anhanguera.

Nos últimos meses, a mídia
local divulgou que ainda há três
novos projetos em andamento
para a instalação de supermerca-
dos: Arena, na Vila Rezende,
numa área que pertencia ao Clu-
be Atlético Piracicabano; o Pão de
Açúcar, no Castelinho; o Jaú
Serv, no Campestre, e o Tauste
na área do Palmeirão, bairro Alto.
Esperamos que se viabilizem.

Neste artigo, procuramos
destacar todos esses empreendi-
mentos que envolveram muitos
recursos e investimentos por toda
cidade, ajudando no abasteci-
mento. Com a descentralização
para os bairros foram gerados
milhares de empregos para tra-
balhadores próximos as suas re-
sidências. Cada um desses super-
mercados gerou entre 100 e 180
empregos. Bom para muita gente.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba
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Apeoesp e pais discutem garantir
transporte escolar para estudantes
Este assunto começou a ser discutido no último dia dois, na própria diretoria de
ensino, com a participação da presidenta da Apeoesp, a deputada Professora Bebel (PT)

Uma comissão de pais de alu-
nos da Escola Estadual Pedro Mo-
raes Cavalcanti, localizada no bair-
ro Dois Córregos, formada por El-
len Gotardo, Rosely Cortelete Gai-
oto e Antonio Carlos Formagio,
acompanhada pela diretora esta-
dual da Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo), Leonor Pe-
res, esteve nesta tarde de terça (8),
reunida com o dirigente de ensino
de Piracicaba, Fábio Negreiros, dis-
cutindo meios para garantir a vol-
ta do transporte escolar para os
alunos do estabelecimento de ensi-
no que residem na região dos bair-
ros Santa Rita Garças, Eldorado e
adjacência. Este assunto começou
a ser discutido no último dia dois,
na própria diretoria de ensino, com
a participação da presidenta da
Apeoesp, a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), que entende que
o transporte escolar é um direito
dos estudantes que residem a mais
de dois quilômetros da escola que
estudam. “É preciso assegurar o
direito ao transporte escolar para
que possam estudar”, disse Bebel.

Neste segundo encontro, que
também contou com a participação
de Andréa Caetano, diretora do
Centro de Informação Educacional
de Gestão Escolar, foi garantido
pelo dirigente regional de ensino o

O dirigente de ensino, Fábio Negreiros, garantiu que
fará tudo que for possível para resolver esta situação

Divulgação

passe escolar para os 32 estudan-
tes do ensino médio, que residem
naquela região e estudam na EE
Pedro Moraes Cavalcanti. No
entanto, para os outros 33 es-
tudantes do ensino fundamen-
tal, que também residem a mais
de dois quilômetros da escola,
foi alegado que será garantido
também o passe escolar no caso
de não haver vagas nas escolas
Carolina Mendes Thame e Adol-
pho Carvalho, que estão locali-
zadas nos bairros que residem.

No entanto, os pais argumen-
taram que não gostariam que seus
filhos estudassem nestas escolas,
por entenderem que não oferecem
a mesma segurança que encontram
na Pedro Moraes Cavalcanti, as-
sim como entendem que seus filhos
são muitos jovens para pegarem
ônibus sozinhos no período notur-
no e que a região tem iluminação
precária. “Meu filho chegou a ser
agredido em três oportunidades
quando estudava na Carolina
Mendes Thame”, disse Rosely
Gaioto. Além disso, os pais ar-
gumentam que seus filhos já es-
tão habituados com a rotina da
Escola Pedro Moraes Cavalcanti
e que a mudança poderia provo-
car danos ao aprendizado, já que
uma a transferência de escola
sempre acarreta perdas diversas.

Diante desta situação, foi
aberta a possibilidade de que os
pais documentem os argumentos
que entendem serem prejudiciais
à transferência de seus filhos para
outras escolas, assim como foi
aberta a possibilidade de tentar ga-
rantir a utilização do transporte
coletivo para se deslocarem do
bairro até a EE Pedro Moraes Ca-
valcanti. A partir disso, será bus-
cado a possibilidade de se garan-
tir outros meios de transporte até
a EE Pedro Moraes Cavalcanti, que
não infrinjam a resolução estadu-

al que trata do direito ao trans-
porte escolar aos estudantes, en-
tre elas a possibilidade de se ga-
rantir o transporte direto até a
escola, através de um acordo com
a empresa que faz o transporte
coletivo da cidade. A ideia é de dis-
cutir esta possibilidade diretamen-
te com a Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes. “Vou fa-
zer tudo que for possível para re-
solver esta situação, mas sem in-
fringir a resolução estadual que
trata do transporte escolar”, garan-
tiu o dirigente Fábio Negreiros.
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Kaká completa 2 anos à frente do instituto
O presidente Antônio Carlos

Gonçalves Alves, Kaká, comple-
tou no último dia 1º de feverei-
ro, dois anos à frente do IPASP
(Instituto de Previdência e As-
sistência Social dos Funcionári-
os Municipais de Piracicaba).

Eleito em 29 de novembro de
2019 para o triênio 2020/2022,
Kaká foi empossado no dia 3 de
fevereiro de 2020 tendo como vice-
presidente Marcel Gustavo Zote-
lli. Ambos foram eleitos com 1.090
votos na eleição que contou com
a participação de 1.712 servido-
res públicos municipais estatutá-
rios (ativos e aposentados).

Foi o primeiro pleito do Ins-
tituto seguindo novo formato de-
finido pela Lei nº 9.249/2019
onde, em uma mesma cédula ofi-
cial, os eleitores tiveram direito a
dois votos separadamente, sen-
do um para chapa formada pelos
candidatos a presidente e vice e,
a outra, para os nomes inscritos
para o Conselho Deliberativo.

“Infelizmente, assumimos o
IPASP na fase inicial da pandemia.
Porém, nunca deixamos a “peteca
cair”. Por meio de um trabalho sé-
rio e transparente, em nenhum mo-
mento deixamos de medir esforços
para cumprir as metas traçadas lá
no início da nossa gestão”, destacou.

Kaká avalia o período como
positivo e destaca as principais
ações realizadas. “Com muito or-
gulho e satisfação recebemos no
final do ano passado o Índice de
Efetividade da Gestão Previdenci-
ária - IEG-PREV, do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo
(TCESP) - anuário 2021, que ava-
liou nossa gestão previdenciária
como altamente efetiva, algo ex-
tremamente positivo, principal-
mente diante do contexto que foi
2020, no que diz respeito a pan-
demia e a instabilidade econômi-
ca, assim como a Reforma Pre-
videnciária”, destaca Kaká.

Segundo ele, o resultado
mostra a eficiência da gestão
do Instituto que envolve toda
uma equipe, além dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, fortes e
atuantes, e o bom relacionamen-
to com os entes federativos.

Outro ponto positivo, de
acordo com o presidente, é o an-
damento do processo de certifi-
cação do IPASP no Pró-Gestão
junto a Secretaria de Previdên-
cia – Ministério da Economia. “O
processo teve início em dezembro
de 2020, está em andamento e
esperamos finalizá-lo ainda no
primeiro semestre desse ano”.

Segundo ele, com a adesão, o

“Infelizmente, assumimos o IPASP na fase
inicial da pandemia”, destaca Kaká
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IPASP se tornará um investidor
qualificado, com maior transparên-
cia e facilidade no acesso à infor-
mação aos segurados, além do re-
conhecimento da instituição com a
modernização e profissionalização,
entre outros benefícios. “Peço mais
uma vez o apoio e consenso do nos-
so Conselho Deliberativo, Adminis-
tração Municipal e Câmara para
que possamos alcançar o nível 3
em nossa certificação”, enaltece.

Kaká destaca a parceira com o
atual vice-presidente Marcel Zote-

lli, que já foi presidente do Institu-
to no triênio 201/2017. “Nosso tra-
balho vem sendo pautado na in-
clusão dos compromissos de cam-
panha, ou seja, um Instituto com
foco na transparência e respon-
sabilidade”, diz o presidente.

Ele ressalta ainda que o bene-
ficiário pode sempre contar com o
IPASP. “Estamos fazendo uma ges-
tão responsável, objetivando a con-
fiança e a segurança dos servido-
res, uma vez que o IPASP é o maior
patrimônio do servidor estatutário”.
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Regularização de ligações de água é tema de reunião
Representantes dos lotea-

mentos Roma 1, 2, 3 e 4, no bair-
ro Pau Queimado foram recebi-
dos, esta semana, no SEMAE
(Serviço Municipal de Água e
Esgoto), para uma reunião téc-
nica, solicitada pelo vereador
Pedro Kawai (PSDB).  O tema
do encontro, que ocorreu na
sala do presidente da autarquia,
Maurício Oliveira, foi a regula-
rização de ligações de água para
cada um dos empreendimentos.

Marcos Pereira e Lilian Lú-
cia Aguiar, que representam dois
dos quatro loteamentos, foram
ouvidos pelos técnicos do SE-
MAE, sobre as razões pelas quais
justificaram a necessidade do
fornecimento de água tratada,
contudo, de acordo com as expli-
cações de Antonio Carlos Schia-
von, chefe de divisão, há procedi-
mentos legais que precisam ser res-
peitados e seguidos. Uma dessas
exigências, segundo ele, é a apro-
vação da Secretaria Municipal de

Obras, pela qual passam todos
os processos de regularização de
loteamentos e condomínios.

Apenas um dos loteamentos
já constituiu associação de mora-
dores, mas todos estão com o pro-
cesso em andamento junto à Se-
cretaria Municipal de Obras. Mes-
mo assim, as ligações individuali-

Kawai e lideranças foram recebidos pelo presidente Maurício Oliveira

Assessoria Parlamentar

zadas só serão efetuadas após a
regularização de cada um deles.

De acordo com o vereador Pe-
dro Kawai, o primeiro passo seria a
divisão formal dos empreendimen-
tos. “A busca pela regularização, em
andamento, já é um primeiro pas-
so para garantir, não apenas o di-
reito a água, mas a outros serviços

de infraestrutura urbana, indis-
pensáveis para a instalação das
futuras moradias”, considerou.

As lideranças saíram da reunião
satisfeitas com as explicações dadas
pelo Semae, assim como Kawai que,
mais uma vez, agradeceu ao presi-
dente da autarquia por acolher o seu
pedido com rapidez e importância.

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Projeto adequa estrutura
da Escola do Legislativo

Com o objetivo de adequar ao
ato da presidência 1/2021, que “No-
meia a estrutura organizacional da
Escola do Legislativo da Câmara
Municipal de Piracicaba”, foi apro-
vado, na tarde desta segunda-fei-
ra (7), o projeto de decreto legisla-
tivo 49/2021. O PDL faz alterações
no decreto legislativo que “dispõe
sobre as normas de criação, estru-
turação e de Regimento Interno da
Escola do Legislativo (69/2018).

De autoria dos vereadores
Silvia Morales (PV), do Mandato
Coletivo A Cidade é Sua, e Pedro
Kawai (PSDB), respectivamente
diretora e coordenador da Esco-
la, o PDL estabelece que “as atri-
buições da Secretaria serão exer-
cidas por servidor pertencente ao
quadro funcional dos Departa-
mentos da Câmara Municipal de
Piracicaba, indicado pelo Conse-

lho Administrativo, Acadêmico e
Pedagógico da Escola do Legisla-
tivo e nomeado pelo Presidente
desta Casa de Leis, permitida sua
recondução, por igual período”.

O PDL também dá nova re-
dação ao inciso II do artigo 14
do decreto legislativo 69/2018.
A alteração do inciso estabelece
que um servidor pertencente ao
quadro funcional dos Departa-
mentos da Câmara Municipal
irá compor o Conselho Adminis-
trativo, Acadêmico e Pedagógi-
co da Escola do Legislativo.

O PDL 49/2021 também revo-
ga o Decreto Legislativo nº 63/2014
e os Atos da Presidência nº 2/2017
e nº 8/2017, desse modo, “preser-
vando o funcionamento efetivo das
atividades formativas da Escola do
Legislativo e, portanto, asseguran-
do estabilidade institucional”.
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Após vistoria, CPI constata que
coleta de esgoto não é 100%
Rai de Almeida (PT), Anilton Rissato (Patriota) e Thiago Ribeiro (PSC) querem
apurar se tem sido executado o que está no contrato entre Semae e Mirante

A CPI (Comissão Parlamentar
de Inquérito) formada na Câmara
Municipal de Piracicaba para apu-
rar possíveis irregularidades no
Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto) realizou nesta terça-feira
(8) uma vistoria em pontos de des-
pejo irregular de esgoto e consta-
tou que a coleta e tratamento não
são 100% na cidade. A presidente
da comissão, vereadora Rai de Al-
meida (PT), o relator Anilton Ris-
sato (Patriota) e o membro Thiago
Ribeiro (PSC) percorreram um ro-
teiro definido a partir de denúnci-
as recebidas pela comissão. O obje-
tivo dos parlamentares é analisar
se tem sido executado o que está
previsto no contrato firmado pelo
Semae com a empresa Mirante, res-
ponsável pela área do saneamento.

“A campanha que se tinha na
cidade era que tinha coleta de es-
goto 100%”, lembrou a presiden-
te da comissão. “Houve uma par-
ceria público-privada do Semae
com a empresa Mirante para exe-
cutar esse trabalho, da coleta e
tratamento, e nós estamos com-
provando que não tem coleta
100%. A população está sofrendo
com o extravasamento de esgoto e
a natureza está sendo penalizada”.

Um dos pontos visitados pela
comissão fica na avenida Branca
de Azevedo, no bairro Santa Rosa.
Ali, os vereadores flagraram um
sistema de extravasamento de es-
goto direcionado para uma área de
preservação ambiental, em um bra-
ço do Ribeirão Guamium. O comer-
ciante Daniel Luiz Ribeiro mora em
frente ao ponto de despejo e rela-
tou para a comissão que o proble-
ma do esgoto no bairro é antigo.

Davi Negri

Membros da comissão fizeram vistoria na manhã desta terça (8)

“Se funcionasse a rede de es-
goto, não ficava assim. Jogaram
o esgoto ali porque não conse-
guem resolver”, afirmou. Ele dis-
se que, antes da implantação do
sistema, o esgoto extravasava em
uma boca de lobo que fica na cal-
çada da casa dele. Foram mui-
tos anos de reclamações junto ao
Semae e Ministério Público por
causa do mau cheiro e invasões
de esgoto na casa do morador.

A comissão também visto-
riou a outra margem do córre-
go, pela avenida Adiel Paes Za-
mith, já que os moradores re-
lataram que o problema do es-
goto é generalizado no bairro.

PIRACICAMIRIM – Na
rua Porto Alegre, na região do
Água Branca, os vereadores cons-
tataram um vazamento de esgo-
to no escoamento de um sistema
coletor, em plena via pública. De
acordo com o chaveiro Maurício
Aparecido Camilli, que mora em
frente ao ponto, o problema ocor-
re há mais de um ano. “A Miran-
te veio aqui, fez um serviço, mas
não aguentou e vazou de novo”,
lembrou. A rua foi uma das afeta-
das pelas enchentes, na semana
passada, o que resultou em um
outro ponto de vazamento no mes-
mo local, que estourou o asfalto.

O chefe de divisão da regio-
nal Paulicéia do Semae, José Car-
los Magazine, participou da visto-
ria e mostrou outros pontos de
despejo irregular de esgoto na con-
fluência entre o Ribeirão Piracica-
mirim e Córrego Água Branca,
além de um vazamento na própria
galeria de água pluvial do bairro.

Ele disse que são mais de 20

pontos de despejo irregular ao
longo do ribeirão e que pratica-
mente todos os bairros da região
possuem vazamentos direciona-
dos para os corpos d´água da
cidade. “Fico contente por ter
uma equipe para fiscalizar isso.
A gente sabe o prejuízo da popu-
lação e espera que alguma provi-
dência seja tomada para não
acontecer mais isso”, colocou.
“Você paga por 100% da coleta
de esgoto e não tem. A Mirante
tem obrigação de coletar”.

CONTRATO – O membro
da comissão, vereador Thiago Ri-
beiro (PSC), disse que as diligên-
cias terão continuidade. “Temos
que continuar averiguando, dan-
do embasamento para a nossa
CPI. Vamos continuar com as vi-
sitas em campo e fazer os devidos
encaminhamentos”, afirmou.

O relator da CPI, Anilton
Rissato (Patriota), garantiu que

as denúncias serão incluídas no
relatório dos trabalhos. “Cons-
tatamos in loco que realmente
existe descarte irregular de es-
goto e que a Mirante tem conhe-
cimento disso”, colocou. “Vamos
continuar nosso trabalho para
formarmos o relatório denunci-
ando essas irregularidades que a
gente espera que venham a se re-
solver e a se tomar uma atitude”.

Segundo a presidente da co-
missão, os resultados das vistori-
as realizadas hoje serão analisa-
dos em uma reunião da comissão
que está agendada para quinta-
feira (10). “Além de outras visitas
que vamos fazer, nós temos tam-
bém a apuração do contrato entre
a empresa Mirante e o Semae. Não
podemos ainda dar um parecer
conclusivo, mas a nossa tarefa é
fazer a análise do que foi contra-
tado e do que está sendo executa-
do”, avaliou Rai de Almeida (PT).
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Professores do CPS orientam sobre cuidados na web

1. Antivírus e firewall ativos
e atualizados – Existem fer-
ramentas pagas e gratuitas
que auxiliam a identificar e
bloquear sites ou arquivos
suspeitos. Instale somente
programas or ig ina is  e
mantenha-os atualizados.
2. Proteja suas contas e se-
nhas – Adote senhas dife-
rentes e combinações for-
tes, contendo números, le-
tras e caracteres especiais.
Evite datas de aniversário ou
números sequenciais.
3. Não clique em links suspei-
tos – Cuidado com e-mails fal-
sos pedindo para clicar em
links ou arquivos anexos, eles
podem conter vírus e softwares
mal-intencionados para captu-
rar dados e outros conteúdos.
4. Acesse aplicativos de ban-
cos somente pelo dispositi-
vo pessoal – Evite utilizar
computador de terceiros ou
da empresa. Prefira sua co-
nexão pessoal em vez do wi-
fi de locais públicos acessa-
dos por desconhecidos.
5. Verifique o símbolo do ca-
deado em lojas virtuais –
Certifique-se da existência do
desenho de um cadeado na
barra de endereço do nave-
gador. O ícone demonstra que

DEZ DICAS PARA NÃO CAIR EM
ARMADILHAS NA INTERNET

se trata de um site seguro
para prática de e-commerce.
6. Nunca forneça dados pes-
soais – Cuidado com pedi-
dos por e-mail, SMS ou What-
sapp de dados bancários,
identidade, CPF e outras infor-
mações que podem ser vaza-
das ou utilizadas em fraudes.
7. Prefira o cartão de crédito vir-
tual – O cartão temporário difi-
culta aplicação de golpes em
compras online. Evite também
salvar os dados do cartão em
sites para compras futuras.
8. Use a verificação de con-
tas em duas etapas – Ca-
dastre um número de celu-
lar ou e-mail alternativo para
envio de autenticação quan-
do for acessar suas contas
de e-mail e redes sociais.
9. Desconfie de pedidos de
empréstimo de emergência
– Ao receber uma solicitação
de dinheiro, utilize outro meio
para conversar com a pes-
soa e verificar se a conta foi
clonada por criminosos.
10. Fuja das fake news –
Não reproduza ou encami-
nhe notícias sem checar a
veracidade. Pesquise em lo-
cais confiáveis, como veícu-
los de mídia conhecidos ou
sites de checagem de fato.

Com os avanços trazidos pe-
las tecnologias digitais, também
cresceu a quantidade de amea-
ças para quem compra, vende,
trabalha, estuda e interage soci-
almente pela internet. A fim de
conscientizar sobre os riscos
existentes no ambiente online,
nesta terça-feira (8), é comemo-
rado o Dia Internacional da In-
ternet Segura em mais de 200
países, incluindo o Brasil. Para
colaborar com a mobilização a
favor da utilização da internet
de forma mais responsável, crí-
tica e saudável, professores do
Centro Paula Souza (CPS) apre-
sentam dicas para fugir de gol-
pes cibernéticos e destacam as
oportunidades do mercado para
quem tem interesse em atuar na
área de segurança digital.

Pesquisas apontam que os
ciberataques se tornaram um dos
principais riscos para os negóci-
os em 2022 na visão dos empre-
sários. De acordo com o profes-
sor Alex Wanderley, que dá au-
las de Informática na Escola Téc-
nica Estadual (Etec), Prof. Aprí-
gio Gonzaga, localizada na zona
leste da Capital, fatores como a
aceleração da digitalização por
conta da Covid-19 e a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD)
impulsionaram o vigor na apli-
cação de protocolos de seguran-
ça pelas empresas. “Cada vez

mais as corporações investem em
infraestrutura de segurança de
dados, gerando postos de traba-
lho em todos os níveis, que vão
desde analistas técnicos a desen-
volvedores, peritos e profissio-
nais especializados em vasculhar
sistemas para detectar pontos
fracos de forma legal, os chama-
dos hackers do bem“, explica.

Segundo o coordenador do
curso de Segurança da Informa-
ção, da Faculdade de Tecnologia
do Estado (Fatec) Americana, Ro-
gério Nunes de Freitas, a tendên-
cia é que o profissional seja ainda
mais valorizado nos próximos anos
com o advento do 5G e da expan-
são do uso de tecnologias como in-
teligência artificial, aprendizado de
máquina, internet das coisas e re-
alidade aumentada. “Atualmente
já existe um grande déficit de pro-
fissionais nesta área e o mundo
exigirá soluções ainda mais com-
plexas com o aumento da deman-
da da utilização da internet por
pessoas e empresas. O dado é o prin-
cipal ativo da tecnologia da infor-
mação e a segurança digital estará
sempre em xeque com o crescimen-
to expressivo e a diversificação dos
ataques cibernéticos”, ressalta.

Entre as medidas de preven-
ção, o principal ponto destacado
pelos professores para navegar com
segurança continua sendo a ado-
ção de boas práticas pelo usuário.
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Vereador defende requerimento
sobre serviço de corte de árvore

O vereador Pedro Kawai
(PSDB), na noite desta segunda-
feira (7), em discurso na tribuna
durante a 2ª reunião extraordi-
nária de 2022 na condição de li-
derança partidária, defendeu a
relevância do requerimento 63/
2022, de sua autoria, e que pede
ao Executivo municipal informa-
ções sobre a retirada de quatro
árvores sibipirunas localizadas
próximas ao muro do Cemitério
da Saudade, na rua João Botene,
plantas estas com mais de 50
anos, segundo a propositura.

Kawai disse que o requerimen-
to - que dentre as perguntas apre-
sentadas questiona se houve lau-
do técnico atestando a necessida-
de da retirada das árvores e que ren-
deu farto debate entre os parlamen-
tares durante a reunião camarária -
, não é o primeiro deste tipo por ele
protocolado, e pediu à prefeitura
esclarecimentos em relação à prio-
ridade nos cortes das árvores:

“Eu estou questionando e
quero encontrar o caminho das

prioridades. A Sedema (Secreta-
ria de Defesa do Meio Ambien-
te) tirou 6 palmeiras em uma es-
quina do Jardim Brasília, mas
não tirou a árvore da escola de
uma área que está derrubando
um muro. São esses encaminha-
mentos que nós estamos pedin-
do”, falou o parlamentar.

O vereador também disse
que “a política e a gestão pública
são feitas de escolhas”, e que,
“nós vamos ver lá na frente quem
está certo e quem está errado.”

Pedro Kawai também falou
sobre as pessoas em situação de rua
na cidade que, segundo ele, não
mais se concentram apenas na re-
gião central: “quem anda pela ci-
dade vai saber o que eu estou fa-
lando”, disse o parlamentar, que
também pediu que uma reunião
com a secretária municipal de As-
sistência Social e Desenvolvimento
Social, Euclidia Fioravante, para
discutir o planejamento estratégi-
co da pasta para a questão seja
agendada o mais breve possível.

IIIIIMPOSTOMPOSTOMPOSTOMPOSTOMPOSTO

Moção apela por isenção para
aquisição de cadeira de rodas

A Câmara de Piracicaba apro-
vou por unanimidade, na sessão
extraordinária desta segunda-fei-
ra (7), a moção de apelo 1/22, de
autoria do vereador André Bandei-
ra (PSDB), para que seja aprovada
com urgência a alteração na lei que
garante a isenção de impostos para
a aquisição de cadeiras de rodas.

A moção será direcionada à
Câmara dos Deputados e faz re-
ferência ao projeto de lei 10763/
18, que versa sobre a isenção do
IPI (Imposto sobre Produtos In-
dustrializados) e zera as alíquo-
tas de Pis/Pasep e Cofins para a
compra de utensílios e equipa-
mentos que tenham por finalida-
de facilitar a mobilidade ou loco-
moção de pessoas com deficiên-
cia, transitória ou definitiva.

Na moção, o vereador ar-
gumenta que a legislação tribu-

tária brasileira apresenta uma
grave injustiça nesse quesito.
Apesar de existir a previsão da
incidência do tributo à alíquota
zero, ele lembra que o Poder
Executivo pode, eventualmente,
decidir pela restituição da tri-
butação sobre esses produtos.

“A fim de conceder às pessoas
com deficiência uma maior segu-
rança jurídica, é necessário fazer a
previsão de que tais produtos são
beneficiados com isenção do IPI”,
destaca a moção. “Tal isenção
não prejudica o direito ao crédito
do imposto pago pelos estabeleci-
mentos industriais e equiparados
a industriais durante o processo
de industrialização dos mesmos.
Pelo fato da existência da alíquota
zero, não há que se falar em im-
pacto orçamentário ou financeiro
nas contas públicas da União”.
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Comandante e tripulantes do
Águia serão homenageados

Requerimento 30/2022 – do
vereador Josef Borges – foi apro-
vado na segunda reunião extraor-
dinária desta segunda-feira (7). O
texto homenageia com Voto de
Congratulações o comandante e
tripulantes que integram a base do
helicóptero Águia 20 da Polícia
Militar, sediada no aeroporto lo-
cal. Os militares atuaram nas
operações de resgate e salvamen-
to de vítimas das fortes chuvas
no Sul da Bahia (BA), em dezem-
bro de 2021 e janeiro deste ano.

As chuvas naquele Estado,
segundo justificativa do verea-
dor, atingiram 430 mil pessoas,
das quais 16 mil ficaram desalo-
jadas e 24 morreram, “e que pron-
tamente a Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo preparou uma
força-tarefa para auxiliar as víti-
mas diante da gravidade da situ-
ação, incluindo nessa missão cin-

co tripulantes da Base de Avia-
ção de Piracicaba do helicóptero
Águia 20”, explica Borges.

A tripulação que integrou a
força-tarefa é formada pelo sub-
comandante da base, capitão PM
Thiago José Tomazela, capitão PM
Leonardo Alvarenga Carili Mar-
tins, 1º sargento PM Pedro Hen-
rique Dias, 2º Sargento PM Ro-
drigo Maciel da Silva e cabo PM
Orlando Fabrício Gennari, “que
são policiais militares altamente
treinados para atuar nessas mis-
sões”, destaca o parlamentar.

“As forças de segurança que
atuaram na Bahia promoveram 39
missões, apoiaram 12 vítimas,
transportaram 71 passageiros para
diversos cenários, principalmente
no salvamento de pessoas isoladas
pelas enchentes e no transporte de
socorristas, alimentos e medica-
mentos”, complementou Josef.
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Requerimento questiona emissão
de laudo para corte de árvores

Frequentemente o vereador
Aldisa Vieira Marques – o Paraná
(Cidadania) – é procurado em seu
gabinete pela população que soli-
cita o serviço de corte de árvore
(supressão), “por diversos moti-
vos e razões”, justifica o parlamen-
tar ao propor o requerimento 73/
2022. O documento cobra explica-
ções da Prefeitura Municipal so-
bre a emissão de laudo para a su-
pressão de arbóreos. O texto foi
aprovado na reunião extraordi-
nária desta segunda-feira (7).

“Algumas dessas solicitações
são, em virtude de trincas nas edifi-
cações, em paredes e pisos, calça-
mento, desnível em guias, asfalto,
entre outros. Sabemos da existên-
cia de Legislação Ambiental que re-

gulamenta e disciplina esse tipo de
serviço, porém, há algumas situa-
ções em que o munícipe fica sem qual-
quer alternativa”, explica Paraná
na justificativa do requerimento.

De acordo com o decreto
municipal 17.804, de 18 de mar-
ço de 2019, art. 2º, inciso I, “para
a supressão de uma árvore, é pre-
ciso de um laudo elaborado por
profissional habilitado pelo Con-
fea/Crea, com recolhimento da
ART às expensas do solicitante”.

Diante disso, o parlamentar
deseja saber se existe algum
profissional, por parte do Exe-
cutivo Municipal, para atender
gratuitamente essa população e
se há previsão para a realização
desse tipo de atendimento.
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Deputado Alex de Madureira
defende “medidas sociais”
exclusivas para a população
Apesar do formato virtual adotado nas sessões extraordinárias e comissões,
até dia 4 de março, o deputado estadual achou a decisão sensata para a Alesp

Após dois anos dedicados ao
enfrentamento da pandemia da
Covid-19, com aprovação de leis
para atendimento às vítimas e
auxílio aos mais carentes, em
2022 os parlamentares da Assem-
bleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp) devem focar em
medidas nas áreas da saúde, edu-
cação, geração de emprego e ren-
da, redução da desigualdade e
desenvolvimento econômico.

Isso é o que pensa o deputa-
do estadual Alex de Madureira,
ao afirmar o quanto é necessário
dar celeridade às atividades le-
gislativas. "Com relação ao Legis-
lativo, nós temos uma perspecti-
va muito boa agora esse ano. Nós
temos projetos importantes ainda
para serem discutidos e, sem dú-
vida, este será um ano de muito
trabalho", afirmou o parlamentar.

Apesar do formato virtual
adotado nas sessões extraordi-
nárias e comissões, até o dia 4
de março, por conta das restri-
ções para evitar o contágio pelo
coronavírus e pelo vírus da gri-
pe, o deputado piracicabano
achou a decisão sensata e não pre-
judicial aos trabalhos da Alesp.

“Estou gostando do forma-
to virtual adotado, pois está con-
tribuindo para melhorar o fluxo
dos trabalhos. Acho que, inclu-

Patricia Vanzolini

As pautas sobre paridade de
gênero, equidade racial e
 inclusão são amplamente

discutidas na esfera pública, mas
o que se vê, na realidade, é uma
enorme lacuna entre conceito e
prática. Para que haja mudan-
ças reais, as iniciativas em favor
da igualdade de oportunidades
devem partir de todos os seto-
res, perpassando pelos mais di-
ferentes grupos da sociedade.

Nesse sentido, os operadores
do Direito – profissionais funda-
mentais na defesa do Estado De-
mocrático de Direito, da Constitui-
ção, dos interesses do cidadão, na
garantia da justiça social e dos di-
reitos humanos – têm a função de
construir uma agenda coletiva que
jogue luz para a importância da
pluralidade em todos os espaços, e
que sirva de referência à sociedade
brasileira. Afinal, sem igualdade, a
democracia se torna seletiva.

No caso do Poder Judiciário,
não é diferente quando falamos em
desigualdade entre gênero e raça
nos postos mais altos na magistra-
tura. A despeito de campanhas de
conscientização e dos diversos
movimentos sociais que lutam por
condições isonômicas, a realida-
de é irrefutável: em muitos tribu-
nais espalhados pelo país, mulhe-
res e não brancos não chegam a
nem 10% dos desembargadores.

A participação parda e negra
nos tribunais, por exemplo, segun-
do a “Pesquisa sobre Negros e Ne-
gras no Poder Judiciário”, do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ),
publicada em setembro de 2021,
aponta que apenas 2,4% dos ma-
gistrados do Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJSP) são negros. É a
prova cabal do racismo estrutural e
institucional da nossa sociedade. A
invisibilidade desses grupos é gri-
tante. O que se espera do Judiciá-
rio não ocorre na própria casa da
justiça: igualdade perante a lei.

Somente com políticas con-
cretas e urgentes é possível mu-
dar esse panorama a curto pra-
zo. Por isso, é importante a parti-
cipação da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) – entidade
com histórico de luta pela demo-
cracia e defesa da cidadania – na
transformação desse contexto.
Uma mudança possível e imedia-
ta, na qual a advocacia tem o po-
der de decisão, é a composição de
lista sêxtupla para o preenchi-
mento das vagas ao Quinto Cons-
titucional que respeitem os prin-
cípios de equivalência entre ho-
mens e mulheres, de diversidade
e de equidade racial para a for-
mação das listas sêxtuplas.

Com a garantia de que um

quinto das vagas para desembar-
gador será ocupada por advoga-
das e advogados, ou pelo Ministé-
rio Público, é dever da classe pro-
mover os seus pares, consideran-
do os diversos estratos sociais. Em
defesa da representatividade, a
OAB SP está implantando a regra
de formação da lista sêxtupla,
obedecendo preceitos para inser-
ção de todos os grupos. Será a
primeira lista na história da enti-
dade, que completa 90 anos em
2022, a respeitar a pluralidade.

Mas a questão está além da
paridade no Quinto Constitucional;
está no pilar da atuação da OAB
SP em proporcionar a isonomia, ou
seja, as mesmas oportunidades a
todas as advogadas e advogados
nas comissões, colegiados e cargos
diretivos da entidade, por meio de
um programa de inclusão que per-
meará todas as esferas da institui-
ção, de forma horizontal. É dever
da entidade cessar essa discrepân-
cia na ocupação de cargos de dire-
ção. Apesar de as mulheres repre-
sentarem mais de 50% dos inscri-
tos na OAB SP, é a primeira vez, em
90 anos, que uma mulher é eleita
presidente. Outro dado estarrece-
dor: segundo o censo realizado pelo
Centro de Estudos da Relações de
Trabalho e Desigualdades (CEERT)
em parceria com a Aliança Jurídi-
ca pela Equidade Racial, em 2018,
somente 1% da advocacia de gran-
des escritórios é negra, sendo que
56,2% da população brasileira se
declara como preta ou parda, de
acordo com a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(PNAD) de 2019. Esses percentu-
ais têm de estar estampados nos
quadros de direção da Seccional.

As iniciativas da OAB refe-
rentes à paridade, igualdade ra-
cial, inclusão de pessoas com de-
ficiência e de pessoas LGBTQIA+
têm de servir de exemplo aos ci-
dadãos. Elas devem extrapolar
o âmbito da instituição e servir
de parâmetro na construção de
uma sociedade mais justa.

Em nove décadas da Seção de
São Paulo da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, a sociedade mudou
drasticamente. Da nossa parte, a
OAB SP vai espelhar esse novo
mundo, mais inclusivo e diverso.

———
Patrícia Vanzolini, pre-
sidente da OAB SP

Advocacia perante a
diversidade na justiça
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Ainda neste ano, Alesp ainda deve implantar projetos
para redução de custos e preservação ambiental

Aldo Guimaraes

sive, poderia ser mais utilizado”,
pontuou Alex de Madureira.

Para este ano, a expectativa
da Alesp é a de economizar até
R$ 150 milhões do orçamento le-
gislativo e destiná-lo a ações di-
retas para a população, como
aconteceu em 2021, quando a
Assembleia paulista devolveu cer-
ca de R$ 120 milhões, doou 150
mil cestas básicas a famílias ca-
rentes e ainda doou a frota vei-
cular para projetos do Fundo So-
cial de Solidariedade do Estado.

Coordenador de Projetos Par-
lamentares da Alesp, Alex de Ma-
dureira sentencia que, em 2022,
parlamentares devem focar seus
trabalhos em medidas sociais ex-
clusivas à população. “Ainda esta-
mos sofrendo com a pandemia da
Covid-19, portanto, nada mais
importante do que continuarmos
a mantermos o foco no combate
ao coronavírus”, completou.

AÇÕES AMBIENTAIS -
Além dos projetos de lei de au-
toria dos parlamentares e do
governo, a Alesp também reali-
za ações internas visando um
melhor funcionamento da Casa,
sempre pensando na melhoria
do serviço prestado à popula-
ção do Estado de São Paulo.

Uma das ações que será co-
locada em prática pela Alesp em

2022 é o projeto Carbono Zero. A
iniciativa busca neutralizar a
emissão de carbono do triênio -
2020, 2021 e 2022- através da plan-
tação de 20 mil árvores. Ela faz
parte do programa Alesp Preserva,
lançado em novembro de 2021.

Outro projeto promovido
pelo programa visa a economia de
água. Por isso, a Assembleia con-
tratou um serviço para avaliar e
propor mudanças em busca da
redução do consumo, como a im-
plantação de um sistema de reu-
tilização de água da chuva.

Além disso, também existem

ações que preveem a instalação
de painéis fotovoltaicos para a
geração de energia elétrica e a
eliminação do uso de papel, após
investimentos em softwares de
gestão para eliminação do papel
nas atividades legislativas.

"A Alesp deseja se tornar
mais moderna e modelo para as
demais e, para isso, vem traba-
lhando para economizar energia
elétrica e está se adaptando para
ser uma Assembleia verde, geran-
do sua própria energia, economi-
zando água e a reaproveitando",
destacou Alex de Madureira.

O trânsito na avenida Maria
Elisa, em frente ao número 470, no
bairro Vila Rezende, voltou a ser
questionado através de requerimen-
to aprovado na sessão da Câmara
desta segunda-feira (7). Através do
requerimento 5/22, o vereador Pe-
dro Kawai (PSDB) voltou a solicitar
uma lombofaixa naquele ponto, o
que já havia sido requisitado pela
indicação 3355/2021. O parlamen-
tar lembrou que no endereço funci-
ona o Colégio Metropolitano e que a
medida vai promover maior segu-
rança para alunos e pedestres.
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Pedro Kawai reitera o
pedido de lombofaixa

O vereador recebeu como
resposta do Departamento de
Engenharia da Semuttran (Se-
cretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana) que a questão esta-
va em estudos, mas até o mo-
mento não foi informado sobre
o resultado dessa análise. No
requerimento, ele quer saber se o
estudo foi finalizado e o motivo,
caso não tenha sido feito. Ele ain-
da questiona qual é a previsão para
instalação da lombofaixa, caso a
análise já tenha concluído pelo
atendimento da reivindicação.

A fisioterapeuta Thaís Soleira
Rodrigues receberá o Voto de Con-
gratulações de nº 84/2022 pelos tra-
balhos relevantes prestados junto à
sociedade. A iniciativa é do verea-
dor Zezinho Pereira e foi aprovada
durante a segunda reunião extra-
ordinária nesta segunda-feira (7).

O parlamentar justifica no
texto da homenagem que além de
ser formada há sete anos, ainda
cursa uma especialização de Cui-
dados Paliativos, para levar os
melhores tratamentos aos seus pa-
cientes. “Thais é apaixonada pelo
o que faz e trabalha todos os dias
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Câmara aprova homenagem para
fisioterapeuta Thais Rodrigues

incluindo todo tipo de feriado,
folgando apenas um final de se-
mana no mês, pois esses pacientes
necessitam da fisioterapia todos
os dias”, complementa Pereira.

A homenageada atende a seus
pacientes na reabilitação motora e
respiratória. “É à domicílio onde
eles respiram por máquinas, são pa-
cientes traqueostomizados, ou seja,
possuem uma UTI dentro da resi-
dência, totalmente dependente de
um suporte de oxigênio”, concluiu.

A honraria será entregue
em data a ser agendada pelo
gabinete do parlamentar.
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Fundo Social e Cras São Dimas recebem inscrições para cursos
O Fundo Social de Solidari-

edade e o Cras São Dimas rece-
bem inscrições para cursos gra-
tuitos sobre alimentação nutri-
tiva.  A iniciativa é uma parceria
da Prefeitura de São Pedro com
o Sesi, responsável pela Carreta
Nutrição, unidade móvel com
cozinha adaptada onde as aulas
acontecerão ainda neste mês na
cidade. São 240 vagas para 8
cursos. A carreta ficará estacio-
nada na Praça Santa Cruz para
as aulas presenciais de 14 a 18 e
de 21 e 25 de fevereiro. A ativi-
dade integra a programação de
aniversário de São Pedro, cele-
brado no dia 22 de fevereiro.

As aulas são temáticas e os
participantes podem escolher entre
muffinhos / suco da horta; torta
de cachorro-quente / suco beterra-
ba com cenoura e hortelã; salada
de macarrão / suco de melancia
com manjericão e limão; bolo de
abóbora com coco / suco refrescan-
te; rocambole de forno / refresco
de alface com erva cidreira; arroz

com frango picante / suco nutriti-
vo; hambúrgueres especiais / chá
de gengibre e uva e bolo de alface e
maçã / Suco de abacaxi nutritivo.

Cada turma pode ser forma-
da por até 15 alunos. As aulas têm
duração de aproximadamente 1h30
e estão programadas para as se-
gundas-feiras, às 14h, às terças,

Iniciativa é uma parceria entre Prefeitura de São Pedro e Sesi

Divulgação

quarta e quintas-feiras, às 9h e às
14h, e às sextas-feiras, às 9h.

Para se inscrever é necessário
ter no mínimo 15 anos de idade e
ser residente em São Pedro. Inte-
ressados devem comparecer ao
Fundo Social de Solidariedade, de
segunda a sexta-feira, das 8h às
16h, ou ao Cras, de segunda a sex-

ta, das 8h às 17h, com documentos
pessoais e comprovante de endere-
ço. Todos os participantes recebem
certificado e livro de receitas.

De acordo com a assistente
social Márcia Dente, responsá-
vel pelo Fundo Social de Solida-
riedade, os cursos visam propor-
cionar qualificação às pessoas,
possibilitando autonomia finan-
ceira. “São diversas opções, en-
tão cada um pode escolher o que
desejar e, assim, aprender ou apri-
morar os conhecimentos com di-
ferentes possibilidades”, diz.

SERVIÇO
Carreta Nutrição. Inscrições
gratuitas: a partir de 31 de ja-
neiro (vagas limitadas), no
Fundo Social de Solidarieda-
de (Rua Marieta de Toledo,
264, Nova Estância – de se-
gunda a sexta, das 8h às 16h.
Telefone 19. 3481-9244) e no
Cras (Rua José Esteves,
329, Jd. São Dimas -  de se-
gunda a sexta, das 8h às 17h.
Telefone 19. 3481-9395)
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Ouro em sul-americano, Isac
Lucca receberá moção de aplausos

Medalha de ouro na modali-
dade 63,5 kg (Low Kicks Ring) no
12º Campeonato Sul-Americano de
Kickboxing, o atleta Isac Patrick
Lucca será homenageado pela Câ-
mara Municipal de Piracicaba com
a moção de aplausos 2/022, de au-
toria do vereador André Bandeira
(PSDB), aprovada na reunião ex-
traordinária da segunda-feira (7).

Realizado pela Confedera-
ção Brasileira, com supervisão da
Confederação Pan-Americana e
apoio da Wako, o campeonato
aconteceu entre os dias 8 a 12 de
dezembro, na cidade de Casca-
vel, no Estado do Paraná, e reu-
niu mais de 500 atletas, oriun-
dos de 12 países sul-americanos.

Isac Lucca, mais uma vez, fez
história no kickboxing. Com ape-
nas 19 anos, representou Piraci-
caba e o Brasil e sagrou-se cam-
peão. Treinado pelos professores
Marcos Alves, da academia Al-
ves Fight Team, e Marlon Pedro-
so, da academia Top Boxe Team,
trouxe para Piracicaba duas me-

dalhas do Sul-Americano: ouro
no Low Kicks categoria 63,5 kg
em que estreou e a prata no Kick
Light Tatame, na categoria 63 kg.

Isac iniciou no esporte aos 13
anos e logo já mostrou dedicação
e força. Em sua primeira competi-
ção (Campeonato Paulista) foi vice-
campeão. Conquistou diversos tí-
tulos: tricampeão paulista, tricam-
peão brasileiro, tricampeão da Copa
Brasil, bicampeao da Copa São Pau-
lo, campeão da Copa São Gonçalo,
campeão Carioca, bicampeão Copa
América. campeão Pan-america-
no, campeão de muay thai e de
boxe e campeão sul-americano.

Para a competição, o ven-
cedor contou com o apoio do
professor Vitor Wagner, o po-
pular “Mangue Seco”, que foi
auxiliar técnico de Isac no cam-
peonato sul-americano e o acom-
panhou na competição. “Isac é
uma das grandes promessas do
esporte brasileiro e um orgulho
para Piracicaba”, destacou André
Bandeira, no texto da moção.

Divulgação

O casal Ênio e sua esposa
Isaurina, idosos de quase 90
anos, é um casal de morado-
res do bairro Morumbi e tive-
ram sua residência toda inun-
dada pelas águas das chuvas.
Os bombeiros foram aciona-
dos e fizeram o resgate do

casal, felizmente, com suces-
so. Pede-se a colaboração
para quem puder ajudar o ca-
sal a retornar para o seu lar e
a sua rotina. Ajudem. Entre em
contato conosco. (na página
Acorda Piracicaba, ou What-
sApp -  19. 9.95606133).

FRATERNIDADE
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Autora da #PraCegoVer será
homenageada pela Câmara
PraCegoVer é instrumento de acessibilidade, por meio da descrição de
imagens para pessoas com deficiência visual, ou seja, uma legenda a ser lida

A autora da #PraCegoVer,
Patrícia Braille, será homenagea-
da com a moção de aplausos 22/
2022, de autoria do vereador An-
dré Bandeira (PSDB), pelos 10
anos do projeto, que tem o objeti-
vo de disseminar a cultura da
acessibilidade nas redes sociais.
A moção foi aprovada durante a

2ª reunião extraordinária, reali-
zada nesta segunda-feira (7).

De acordo com a proposi-
tura, o PraCegoVer é um ins-
trumento de acessibilidade,
por meio da descrição de ima-
gens para pessoas com defici-
ência visual, ou seja, uma le-
genda a ser lida para uma pes-

soa cega, de forma que esta
saiba o que contem na imagem.

Surgiu nas redes sociais em
2012, por meio de um projeto
da professora especialista em
Educação Especial, Patrícia Sil-
va de Jesus, conhecida como
Patrícia Braille, que trouxe a
descrição de imagens de livros

para a internet. O nome esco-
lhido é um trocadilho, no qual
o “ver” significa “ter acesso”.

A Câmara adota a #PraCe-
goVer em todas as suas publica-
ções nas redes sociais, após capaci-
tação dos servidores da casa reali-
zada por Patrícia Braille, por meio
do projeto Câmara Inclusiva.

A convite da 1ª secretária da
mesa-diretora da Câmara, a vere-
adora Ana Pavão (PL), o deputado
federal Vinicius Poit (Novo) visi-
tou, na manhã desta terça-feira (8),
a Câmara Municipal de Piracica-
ba. Com o intuito de visitar a cida-
de para conhecer as demandas do
município e escutar a população, o
deputado veio acompanhado por
membros do partido, dentre eles, o
pré-candidato à presidência da re-
pública pelo Novo, Felipe d'Ávila.

Recebido por Ana Pavão, pelo
presidente da Câmara, Gilmar Rot-
ta (Cidadania) e pelo vice-presiden-
te, Acácio Godoy (PP), Vinicius Poit
destacou o trabalho da vereadora
Ana Pavão na busca por emendas
para saúde e o novo método ado-
tado para o envio de recursos aos
municípios do estado. “A gente con-
seguiu colocar critérios técnicos
para mandar os recursos que são
do povo, do pagador de impostos.
Antigamente os recursos eram en-
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Câmara recebe visita do
deputado Vinicius Poit

Deputado Vinicius Poit (Novo) foi recebido pela vereadora
Ana Pavão (PL) e por membros da mesa-diretora

Davi Negri

viados somente por critérios políti-
cos e aí a gente colocou critérios
100% técnicos e, como líder da ban-
cada paulista, representando 70
deputados e 3 senadores, consegui-
mos enviar recursos para Santa
Casa de Piracicaba, para Associa-
ção Ilumina de Piracicaba e tam-
bém para o Hospital Fornecedo-
res de Cana, que a vereadora Ana
Pavão já representava lá de trás”,
afirmou o deputado federal.

Ana Pavão classificou a reu-
nião como “muito produtiva” e
afirmou que fez questão da visita
por causa trabalho significativo
de Vinicius Poit na área da saú-
de. “A gente vai receber o Novo
sempre de braços abertos, por
sermos uma Câmara apartidária.
A nossa mesa-diretora está aqui
para ouvir as coisas novas para o
Brasil, as coisas novas para o es-
tado e tentar somar forças inde-
pendentemente de partido ou ide-
ologia”, declarou a vereadora.

A Câmara de Piracicaba apro-
vou, na sessão desta segunda-fei-
ra (7), a moção de aplausos 7/2022
pelos 15 anos de atuação da Fatep
(Faculdade de Tecnologia de Pira-
cicaba). A iniciativa é de autoria da
vereadora Silvia Morales, do Man-
dato Coletivo “A Cidade É Sua” (PV).

A faculdade começou suas
atividades em 2007, com os cur-
sos superiores de Tecnologia em
Gestão de Recursos Humanos,
Gestão de Produção Industrial,
Tecnologia em Marketing, Tecno-
logia em Logística e Tecnologia
em Produção Sucroalcooleira.

Em 2011, a Fatep passou a
sediar também a Faculdade
Aberta da Terceira Idade. Pos-
teriormente, em 2013, foi lan-
çado o curso de graduação em
Engenharia da Produção e, em
2014, foi lançado o curso de
graduação em Engenharia Civil.
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Câmara aprova moção
de aplausos à Fatep

Ao longo de sua história, a
instituição de ensino alcançou
outras conquistas, como a inau-
guração de um novo campus e
também o credenciamento para
oferecimento dos cursos de edu-
cação à distância. A estrutura
atual do campus conta com três
mil metros quadrados, 23 salas,
cinco laboratórios especializados,
uma biblioteca de 220 metros
quadrados, setor administrati-
vo, anfiteatro, cantina e espaços
de convívio universitário.

Com 850 alunos matricu-
lados nos cursos de graduação
e mais 150 nos cursos de pós-
graduação, no âmbito do pro-
jeto de expansão institucional,
em 2022, a Fatep obteve auto-
rização de funcionamento para
cinco novos cursos: Arquitetu-
ra, Ciências Contábeis, Direito,
Enfermagem e Psicologia.

O requerimento 58/22, de au-
toria do vereador Laércio Trevisan
Júnior (PL), que concede voto de
congratulações ao ex-atleta piraci-
cabano Vitor Wagner de Mesquita
Barros, conhecido como ‘Mangue
Seco’, foi aprovado durante a 2ª
reunião extraordinária de 2022,
realizada nesta segunda-feira (7).

O homenageado estreou na
carreira de treinador e foi con-
vocado pela Confederação Bra-
sileira de Kickboxing (CBKB)
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“Mangue Seco”, treinador de
kickboxing, será homenageado

para atuar como auxiliar téc-
nico no Campeonato Sul-Ame-
ricano, disputado em dezembro
de 2021, em Cascavel/PR.

Trevisan disse que conhece o
"Mangue Seco" desde os 14 anos.
"Fiz capoeira com ele, uma pes-
soa disciplinada, correta, con-
quistou mais de 60 medalhas ao
longo da carreira e três cinturões.
Faço questão de homenageá-lo,
uma pessoa ética e merece o nosso
respeito e admiração", afirmou.

As empresas que participa-
ram do "Projeto Fábrica de So-
nhos 2021" serão homenagea-
das pela Câmara Municipal de
Piracicaba. Nove empreendi-
mentos da cidade presentearam
12 crianças que haviam manifes-
tado seus desejos em cartas ao
Papai Noel no Natal passado.

De autoria do vereador Thi-
ago Ribeiro (PSC), as moções de
aplausos, aprovadas na 2ª reu-
nião extraordinária do ano,
nesta segunda-feira (7), reco-
nhecem as empresas Embracon
(11/2022), Jugatha (12/2022),
Elifer (13/2022), Novatecnica
Equipamentos para Laboratório
(14/2022), Espetto Carioca (15/
2022), Supermercados Beira Rio
(16/2022), Villinha Chopp Bote-
caria (17/2022), MyBox Marce-
naria Moderna (18/2022) e
Grupo Pizzinatto (20/2022).
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Empresas que realizaram sonhos de
crianças no Natal serão homenageadas

O Grupo Pizzinatto presen-
teou três crianças, e a Embracon,
duas. A Jugatha, a Elifer, a No-
vatecnica, o Espetto Carioca, os
Supermercados Beira Rio, o Villi-
nha Chopp Botecaria e a MyBox
Marcenaria Moderna foram pa-
drinhos de uma criança cada.

Receberão as homenagens,
pelas empresas, Tiago Gaiotto (ge-
rente comercial da Embracon), Ge-
raldo Gimenez Junior (proprietá-
rio da Jugatha), Lucas Roberto da
Silva (da Elifer), Gustavo Berto
(da Novatecnica), Alex Faustino
(proprietário do Espetto Carioca),
Adenir José Graciani (proprietá-
rio dos Supermercados Beira Rio),
Valderes Adriani Colombeli (pro-
prietário do Villinha Chopp Bote-
caria), Lucas Tonelli Bombo (pro-
prietário da MyBox Marcenaria
Moderna) e Felipe Pizzinatto
(diretor do Grupo Pizzinatto).

“C“C“C“C“CINQUENTENÁRIASINQUENTENÁRIASINQUENTENÁRIASINQUENTENÁRIASINQUENTENÁRIAS”””””

Requerimento questiona
extração de árvores

O requerimento 63/2022,
que solicita informações sobre o
corte das árvores cinquentená-
rias da espécie sibipirunas, loca-
lizadas junto ao muro do Cemi-
tério da Saudade, foi aprovado
na segunda reunião extraordi-
nária de 2022, realizada na tar-
de desta segunda-feira (7).

O vereador Pedro Kawai
(PSDB), autor do requerimento,
pede que o Executivo informe
quem solicitou a extração das
quatro árvores que existiam na
rua João Bottene, no bairro Vila
Monteiro, se foi feito laudo téc-
nico atestando a necessidade da
extração, quando será realizada
a “destoca” e se serão replanta-
das outras árvores no local.

Na discussão do requerimen-
to, o vereador Fabricio Polezi (Pa-
triota) informou que sua equipe
foi até o local averiguar os relatos
e depoimentos dos moradores de
que as árvores se encontravam
ocas por dentro, “oferecendo ris-
co aos transeuntes, bem como
uma possível queda no muro, da-
nificando toda a sua estrutura”.

O vereador relatou que enca-
minhou a indicação 3653/2021 ao
Executivo, solicitando o envio de

técnicos e engenheiros ao local, e
recebeu como resposta que o servi-
ço seria vistoriado no prazo de 45
dias. O vereador ressaltou que, com
as chuvas, se as árvores não tives-
sem sido retiradas “poderia ter
acontecido uma tragédia” e que no
passado, seu gabinete recebeu uma
resposta do Executivo de que as
árvores “serão replantadas”.

Pedro Kawai, autor do reque-
rimento, declarou que foi procu-
rado por moradores do local que
eram contrários a poda das ár-
vores e que o objetivo do requeri-
mento é entender quem dá as or-
dens para o corte de árvores,
quais sãos os critérios de priori-
dade para poda e que “precisa-
mos entender quem fez o laudo”.

Os vereadores Gustavo Pom-
peo (Avante), Laércio Trevisan Jr.
(PL), Cássio Fala Pira (PL), Wag-
não (Cidadania) e Paulo Camole-
si (PDT) também participaram da
discussão. Foi apontada a neces-
sidade de supressão e podas de
árvores em outros pontos da ci-
dade e foram feitas houve críti-
cas e elogios sobre a atuação da
Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente) e do
secretário Alex Gama Salvaia.

De autoria do vereador Acá-
cio Godoy (PP), foi aprovado du-
rante a 2ª reunião extraordinária
de 2022, realizada nesta segun-
da-feira (7), o requerimento 38/
2022, que concede voto de con-
gratulações à Assembleia de Deus
Vida Nova, do bairro Tatuapé.

O parlamentar destaca no
texto que a igreja foi inaugura-
da em 25 de outubro de 2020,
com sede na rua Feliciano Fer-
reira da Cunha, 169. "Como
2020 foi um ano muito difícil
para todos, Deus colocou no
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Voto de congratulações
homenageia a Assembleia
de Deus do bairro Tatuapé

coração do pastor Jefferson,
juntamente com seu pai, o pas-
tor João Batista, e do pastor
Alex de Almeida, seu irmão, se-
rem compelidos a abraçar essa
nobre causa", diz Acácio Godoy.

À frente da igreja, hoje, está
o pastor Jhepherson Baptista.
"Muitos outros pastores e obrei-
ros se uniram a esse propósito
de fazer da igreja uma igreja bí-
blica, uma igreja contemporâ-
nea, acolhedora e missionária
com a premissa de cuidar de
pessoas", completa o vereador.

Os convocados na segunda
chamada do processo seletivo
das Faculdades de Tecnologia
do Estado (Fatecs), que reenvi-
aram sua documentação corri-
gida após terem suas matrícu-
las indeferidas, podem conferir
o resultado do recurso desde às
15 horas de ontem, 8. As infor-
mações serão divulgadas pelo
Sistema Acadêmico das Fatecs.
As exceções são as situações
das matrículas para as Fatecs
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Fatecs divulgam resultado
de recurso das matrículas

São Paulo e Guaratinguetá que
estarão nos sites Fatec SP e
Fatec Online, respectivamente.

Caso as vagas oferecidas
não sejam preenchidas, outras
listas poderão ser divulgadas
no site da Fatec em que o can-
didato pretende estudar.

Outras informações pelos te-
lefones (11) 3471-4103 (Capital e
Grande São Paulo) e 0800-596
9696 (demais localidades) ou em
www.vestibularfatec.com.br.

A Câmara aprovou nesta
segunda-feira (7), durante a 2ª
reunião extraordinária, o voto
de congratulações a Igreja
Evangélica Assembleia de Deus
Vida Nova , por meio do reque-
rimento 39/2022. A autoria é
do vereador Acácio Godoy (PP).

O parlamentar destaca que a
denominação foi inaugurada no
dia 31 de outubro de 2020, no
bairro Recanto Agua Branca.
“Como o ano de 2020 foi um ano
muito difícil para todos, Deus co-
locou no coração do pastor Je-

VVVVVOTOOTOOTOOTOOTO

Assembleia de Deus “Vida Nova”
receberá homenagem da Câmara

fferson juntamente com seu pai o
pastor João Batista e do Pastor
Alex de Almeida seu irmão a se-
rem compelidos a abraçar essa
nobre causa”, disse o vereador.

“Quem está à frente da Igre-
ja Recanto Agua Branca é o pas-
tor Alex Almeida, e que muitos
outros pastores e obreiros se
uniram a este propósito de fa-
zer da igreja uma igreja bíblica,
uma igreja contemporânea, aco-
lhedora e missionária com a
premissa de cuidar de pessoas”,
destaca trecho da propositura.

AAAAARYRYRYRYRY C C C C COELHOOELHOOELHOOELHOOELHO

Vereadora questiona falha
no abastecimento de água

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou durante a 2ª
reunião extraordinária de 2022,
realizada na noite desta segun-
da-feira (7), o requerimento 87/
2022, que pede ao Executivo mu-
nicipal informações sobre possí-
veis problemas de abastecimento
de água no bairro Ary Coelho.

O texto da propositura diz que
"solicitações recebidas por parte de
munícipes do bairro Ary Coelho,
informam que a falta de água no
bairro é constante e acontece todos
os dias durante diversas horas e
há anos, o que está causando inú-
meros prejuízos a todos" e que "até
o presente momento o Semae (Ser-
viço Municipal de Água e Esgoto)
não resolveu a situação e também
não deu nenhum retorno".

A parlamentar pergunta à au-

tarquia municipal de água e esgo-
to se ela "tem conhecimento sobre
a constante falta de água no bair-
ro Ary Coelho", "os principais mo-
tivos que estão causando a inter-
rupção no fornecimento de água
no bairro", quais "providências
estão sendo adotadas pelo Semae
para solucionar o problema" e tam-
bém questiona que "devido ao
crescimento de loteamentos e
condomínios nessa região, sen-
do que alguns desses empreendi-
mentos não foram inaugurados,
quais medidas estão sendo toma-
das para não prejudicar ainda
mais o abastecimento de água".

O Executivo municipal, segun-
do a Lei Orgânica do Município, a
contar do protocolo do requerimen-
to junto à prefeitura, tem 15 dias para
dar uma resposta à parlamentar.

GGGGGILMARILMARILMARILMARILMAR R R R R ROOOOOTTTTTTTTTTAAAAA

Moção reconhece ações de
incentivo voltadas ao esporte

Foi aprovada nesta segunda-
feira (7), na 2ª reunião extraordi-
nária da Câmara, a moção 21/2022,
de aplausos ao Instituto CPFL e à
Yabá Consultoria pelo patrocínio do
projeto Esporte e Cidadania 2022,
da Associação Atlética Educando
pelo Esporte. A autoria é do verea-
dor Gilmar Rotta (Cidadania).

No texto, o parlamentar des-
taca que o projeto passou por di-
versas fases de aprimoramento nos
últimos anos, sempre em parceria
com o Fumdeca (Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente) de Piracicaba. A iniciati-
vas tem como objetivo ofertar gra-
tuitamente atividades no contra-
turno escolar para crianças e ado-
lescentes de 6 a 17 anos e seus fa-
miliares, com ações de fortaleci-
mento e defesa dos direitos da cri-

ança e do adolescente, por meio de
atividades socioeducativas, espor-
tivas e culturais de cidadania, além
de inclusão digital e ações com o
grupo familiar e comunitário.

Gilmar Rotta ressalta que, a
partir de 2020, o Instituto CPFL
fortaleceu a frente de assistência
social com investimentos nos pro-
gramas CPFL Jovem Geração, que
apoia iniciativas voltadas para o
futuro das novas gerações, e
CPFL nos Hospitais, que incenti-
va projetos de humanização e
melhorias em hospitais públicos.

Já a Yabá Consultoria tem
como foco conectar empresas, go-
vernos e organizações sociais para
promover direitos e fortalecer políti-
cas públicas e, como salienta Gilmar
Rotta, "foi peça fundamental para a
construção deste projeto social".
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Vereador participa de encontro
sobre planejamento e segurança
Josef Borges, líder do governo na Câmara Municipal, ressaltou que foram
discutidos diversos assuntos relacionados à segurança pública do município

DDDDDENÚNCIAENÚNCIAENÚNCIAENÚNCIAENÚNCIA

Líder de movimento acusa
uso de indevido da Afesalq

Divulgação

Imagem encaminhada por Koch na denúncia feita à reitoria da USP

O líder do MCCP (Movimen-
to de Combate à Corrupção) em
Piracicaba, Walter Koch, apre-
sentou requerimento à reitoria
da USP (Universidade de São
Paulo) para acusar uso indevi-
do do clube da Afesalq (Associ-
ação dos Funcionários da Esco-
la Superior de Agricultura ‘Luiz
de Queiroz’). “Reafirmou-se a
necessidade de rigorosa investiga-
ção de irregularidades percebidas a
partir dos conflitos ocorridos no
campus de Piracicaba entre Sin-
tusp e Afesalq em outubro de
2003”, escreve no documento.

Koch relata que há a necessi-
dade de investigar “cuidadosa-
mente” as fortes evidências de
uso indevido e privado do espaço
público da Esalq concedido à Afe-
salq, “utilizado para festas onde
eram cobrados ingressos”, pon-
tua, ao informar que alguns des-

tes eventos foram amplamente di-
vulgados, “basta procurar no
YouTube, Facebook e Instagram”.

Ele afirma, ainda, que
aguarda denúncia formal para
averiguar a utilização por diver-
sos anos do espaço público para
“enriquecer terceiros”. “Tanto
que é possível ver na porta da
sede de campo da Afesalq (área
da USP) uma faixa com os dize-
res: ‘Bebidas - Gelo - Carvão - Mer-
cearia em Geral’”, destaca Koch,
ao encaminhar uma foto anexa.

Ainda no requerimento, Koch
pede para reabertura de investiga-
ção sobre caso ocorrido em outu-
bro de 2003, “a partir dos conflitos
ocorridos no campus de Piracica-
ba entre Sintusp e Afesalq”, deta-
lha, e afirma que é “necessário re-
ver a clara tentativa de desca-
racterizar a gravidade do ato
cometido (naquela data)”.

Uma cidade mais segura para
todos e com policiais cada vez mais
capacitados e treinados. Com esse
objetivo, o vereador Josef Borges
(Solidariedade), o comandante do
10º Batalhão de Ações Especiais da
Polícia Militar do Estado de São
Paulo (10º Baep Piracicaba), tenen-
te coronel PM Edgard Marcos Gas-
par e sua equipe, participaram de
reunião com o diretor-presidente
do Ipplap (Instituto de Pesquisa e
Planejamento de Piracicaba), Da-
niel Rosenthal, na quinta-feira (3).

Josef Borges, líder do gover-
no na Câmara Municipal, ressal-
tou que foram discutidos diversos
assuntos relacionados à seguran-
ça pública do município. “Ações re-
alizadas, novas ideias e a necessi-
dade de mais equipamentos para
as forças de segurança oferecerem
atendimento rápido aos cida-
dãos e coibir a violência em nos-

Assessoria Parlamentar

Vereador participa de reunião sobre planejamento e segurança

so município foram abordados
na reunião”, afirmou o vereador.

A segurança é um dos servi-
ços públicos que mais recebe soli-
citações e demandas dos cidadãos.
Por esse motivo, e contando com
a abertura de diálogo entre a pre-
feitura e as instituições, proposta
pelo prefeito Luciano Almeida
(DEM), desde o início do manda-
to, eles conversaram sobre o pla-
nejamento de segurança pública
para Piracicaba e também na re-
gião, uma vez que o município é polo
da Região Metropolitana de Piraci-
caba. O vereador Josef Borges tam-
bém integra o Parlamento Regio-
nal Metropolitano de Piracicaba.

“O 10º Baep tem atuação regi-
onal e conversamos sobre um pla-
nejamento regional de atuação, in-
clusive verificando possibilidades
de implantação de um novo local
para realização de treinamentos e

desenvolvimento de atividades
operacionais para os órgãos que
fornecem proteção aos cidadãos da
região”, afirmou o comandante.

Para o tenente coronel PM Gas-
par, a missão do Baep sempre foi:

“proteger pessoas, fazer cumprir as
leis, preservar a ordem pública e
combater o crime organizado”, afir-
mou. “A reunião e alinhamento com
o Ipplap visam alcançar tais objeti-
vos”, finalizou o comandante.

AAAAAÇÃOÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO C C C C CULULULULULTURALTURALTURALTURALTURAL

Semac adquire dez novos computadores
A Secretaria Municipal da

Ação Cultural (Semac) adquiriu
dez novos computadores da
marca HP, que serão distribuí-
dos nos equipamentos culturais
da pasta para otimizar os traba-
lhos e atendimento à população.
O investimento foi de R$ 66.500.

Quatro máquinas irão para o
Núcleo de Apoio Administrativo,
uma para o Teatro Municipal Dr.
Losso Netto, uma para o Teatro
Erotides de Campos, uma para a
Pinacoteca, uma para o Salão In-
ternacional de Humor, uma para
o Museu Histórico e Pedagógico
Dr. Prudente de Moraes e uma
para a Administração do Engenho.

O objetivo foi renovar parte
dos equipamentos que estavam

obsoletos, proporcionando facili-
dade para o colaborador, além de
garantir agilidade e melhoria na
qualidade do atendimento à po-
pulação. Os equipamentos em boas
condições serão redistribuídos
para outros setores da secretaria.

O secretário da Semac,
Adolpho Queiroz, explicou que
o atual governo, ao assumir a
Prefeitura em 2021, encontrou
os equipamentos de informáti-
ca bastante defasados. “Esta-
mos atualizando e dinamizando
toda parte tecnológica da pasta.
Há tempos que os computadores
não eram trocados e isso trazia
um ônus significativo na agili-
zação e qualidade de nossos tra-
balhos internos”, ressaltou.

Divulgação

Objetivo é otimizar os trabalhos dos colaboradores
e o atendimento à população

PPPPPLANOSLANOSLANOSLANOSLANOS     DEDEDEDEDE     SAÚDESAÚDESAÚDESAÚDESAÚDE

Setor encerra 2021 com
crescimento contínuo

O segmento de planos de saú-
de fechou o ano de 2021 com cres-
cimento contínuo em seus 12 me-
ses. É o que apontam os dados da
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) referentes ao
número de beneficiários de pla-
nos de saúde, disponíveis na Sala
de Situação. Em dezembro, o se-
tor totalizou 48.995.883 usuári-
os em planos de assistência mé-
dica e 29.239.226 em planos ex-
clusivamente odontológicos. No
comparativo com os anos ante-
riores, a evolução tem sido se-
quencial desde julho de 2020.

No caso dos planos médico-
hospitalares, em um ano houve
incremento de 1.508.134 benefici-
ários - o equivalente 3,18% de au-
mento em relação a dezembro de
2020. No comparativo de dezem-
bro com novembro, o crescimento
foi de 283.167 usuários. O total de
beneficiários é o maior número re-
gistrado desde janeiro de 2016,
quando o setor atingiu 49.191.957
beneficiários nessa segmentação.
Já nos planos exclusivamente
odontológicos, foi registrado au-
mento de 2.563.104 beneficiários

em um ano – o que representa
9,61% de crescimento no perío-
do – e de 330.693 em um mês
(comparativo com novembro).

Em relação aos dados por es-
tado, no comparativo com dezem-
bro de 2020, o setor registrou au-
mento de beneficiários em planos
de assistência médica em 24 uni-
dades federativas, sendo São Pau-
lo, Minas Gerais e Paraná os que
tiveram o maior ganho de benefici-
ários em números absolutos. En-
tre os odontológicos, 25 unidades
federativas registraram aumento
no comparativo anual, sendo tam-
bém que São Paulo, Minas Gerais e
Paraná, os estados com maior cres-
cimento em números absolutos.

Outro detalhe interessante foi
o crescimento de beneficiários por
faixa etária. Na análise anual, a
faixa etária de 39 a 43 anos foi a
que apresentou o crescimento mais
expressivo na assistência médica
(7,12%), seguido pela faixa etária
de 44 a 48 anos (6,49%). Também
essas duas faixas etárias tiveram
maior crescimento nos planos
odontológicos - 12,76% para 39 a
43 anos e 12, 62% para 44 a 48 anos.

SSSSSEMACEMACEMACEMACEMAC

Secretário busca verba federal
para o Engenho da Memória

Na manhã de ontem, 8, o se-
cretário municipal da Ação Cultu-
ral (Semac), Adolpho Queiroz, reu-
niu-se com Mário Frias, titular da
Secretaria Especial da Cultura (Se-
cult), do Governo Federal, com o
vereador Fabricio Polezzi e com a
deputada estadual Valéria Bolso-
naro. O encontro ocorreu em Cam-
pinas, no gabinete da deputada. O
objetivo, segundo Queiroz, foi apre-
sentar o projeto Engenho da Me-
mória, que será implantado no En-
genho Central, para articular apoio
e angariar verbas do Governo Fe-
deral. Queiroz solicitou a liberação
de R$ 5 milhões para o projeto.

Em sua base, o Engenho da
Memória será composto pela Bibli-
oteca Municipal, pelo Salão Inter-
nacional de Humor de Piracicaba
(SIHP), pelo Museu da Imagem e
do Som (Misp), por um café e a cri-
ação de um arquivo histórico mu-
nicipal para abrigar jornais e do-
cumentos que preservam a me-
mória da cidade. Para isso foi re-

servado o barracão 14b, com cer-
ca de 1.580 m2, localizado no
Parque do Engenho Central.

O projeto está estruturado
em três bases iniciais: a contra-
tação de projetos arquitetônicos,
a contratação de empresa de en-
genharia para reformas estrutu-
rais no prédio tombado e a com-
pra de móveis, computadores,
ar-condicionado, placas de ener-
gia solar, entre outros itens.

“Trata-se do primeiro contato
entre os titulares da Semac e Se-
cult. Agradeço o convite do verea-
dor Fabricio Polezzi, a oportunida-
de de levar esse projeto ao conhe-
cimento do Governo Federal, na
expectativa de conseguirmos re-
cursos para esta nova e importan-
te etapa da construção do Enge-
nho da Cultura”, disse Queiroz.

Nos próximos dias os se-
cretários Mário Frias e Adol-
pho Queiroz marcarão uma
data, para juntos avaliarem
o projeto, em Brasília.

De autoria do vereador
Cassio Luiz Barbosa, o Cassio
Fala Pira (PL), foi aprovado,
nesta segunda-feira (7) duran-
te 2ª reunião extraordinária, o
requerimento 69/2022, que so-
licita informações ao Executi-
vo, na pessoa do secretário da
Saúde, Filemon Silvano, sobre
a falta de neuropediatras na
rede de atendimento municipal.

LLLLLEGISLAEGISLAEGISLAEGISLAEGISLATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO

Falta de neuropediatra na rede pública é questionada
No texto, o parlamentar

ressalta que a falta do especia-
lista já dura mais de 10 meses,
o que é “extremamente grave”,
já que o “trabalho desse profis-
sional influencia sobremaneira
no desenvolvimento futuro das
crianças/pacientes, e, por con-
sequência da falta dos mesmos,
deixarão sequelas irrecuperá-
veis nesse desenvolvimento”.

Cassio Luiz destaca que se
faz necessária a abertura de
concurso público para preenchi-
mento dessa lacuna ou a con-
tratação de um serviço especi-
alizado na rede particular de
modo emergencial para que os
prejuízos que já foram causados
não se aprofundem ainda mais.

Pelo requerimento, o vereador
questiona se há concurso público

aberto para a contratação de neu-
ropediatras; qual a previsão do
reestabelecimento dos serviços e
qual a possibilidade de um pro-
cesso emergencial de contratação
de médicos nessa especialidade.

Cassio também pergunta se a
secretaria tem um estudo e conhe-
cimento dessa necessidade especí-
fica e por qual motivo a pasta dei-
xou a situação chegar neste ponto.

A realização de monitoramen-
tos periódicos na Pedreira do Bon-
gue, localizada na Avenida Jaime
Pereira, no bairro Bongue, e a possi-
bilidade o Executivo Municipal rea-
lizar obras de contenção no local,
com a finalidade de evitar possíveis
desmoronamentos, são questiona-
dos no requerimento 43/2022, de
autoria do vereador Pedro Kawai.
A propositura foi aprovada na se-
gunda reunião extraordinária de
2022, na tarde desta segunda (7).

No texto do requerimento,

BBBBBONGUEONGUEONGUEONGUEONGUE

Monitoramentos periódicos na
pedreira motivam requerimento

Kawai cita o ocorrido na cidade
de Capitólio/MG, onde aconteceu
desabamento de pedras em um
cânion no lago de furnas e afir-
ma que, respeitando as devidas
proporções, a Pedreira do Bon-
gue lembra o cânion de furnas.

Ele destacou que eventos se-
melhantes ao ocorrido em Capi-
tólio/MG já aconteceram na Pe-
dreira do Bongue e que a Aveni-
da Jaime Pereira possui um
grande fluxo de veículos, princi-
palmente nos horários de pico.

Aprovado na reunião extra-
ordinária desta segunda-feira (7),
o requerimento 64/2022 faz ques-
tionamentos sobre o déficit de
agentes comunitários de saúde.  A
propositura é de autoria do verea-
dor Pedro Kawai (PSDB). No do-
cumento, são questionadas quais
são as unidades de saúde no mu-

PPPPPROPOSITURAROPOSITURAROPOSITURAROPOSITURAROPOSITURA

Déficit de agentes de saúde é
questionado em requerimento

nicípio que estão com a equipe de
agente comunitário de saúde in-
completa, se já foi elaborado o edi-
tal de concurso público para a con-
tratação de novos agentes comu-
nitários de saúde e se existe algu-
ma previsão de quando será reali-
zado concurso público para a con-
tratação desses profissionais.

Aprovado na reunião extra-
ordinária, na tarde desta segun-
da-feira (7), o requerimento 66/
2022 questiona a previsão para a
reabertura dos portões do Par-
que da Rua do Porto “João Her-
mann Neto”, localizado na Ave-
nida Alidor Pecorari, tanto para
a prática de atividades físicas,
como o retorno das atividades de
canoagem e lazer com pedalinhos.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB), autor do requerimento,
destaca que o Parque da Rua do

RRRRRUAUAUAUAUA     DODODODODO P P P P PORTOORTOORTOORTOORTO

Requerimento questiona quando
parque será reaberto à população

Porto “João Hermann Neto” pos-
sui mais de 200 mil metros qua-
drados, possuindo lago para ati-
vidades de canoagem e lazer com
pedalinhos, pista para caminha-
das e corridas, playground e tea-
tro de arena. Ele pontua que além
de ter se tornado um dos princi-
pais pontos para a prática de ati-
vidades físicas, é também ponto
de encontro da população, visi-
tantes e turistas, principalmente
pela proximidade com os bares e
restaurantes da Rua do Porto.
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Show da campanha acontece
hoje, no Erotides de Campos
O show, que começa às 19h30, promete ser um evento rico em talentos e atrações
diversificadas com MPB, música clássica, tango, pop, rock, samba e forró

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

O 2º Show Paradas pro Su-
cesso será hoje, no Teatro Ero-
tides de Campos, às 19h30 e está
tudo pronto para o evento. Qua-
se todos os ingressos estão re-
servados. O espetáculo, em for-
mato de festival, vai reunir mais
de 30 artistas, entre cantores e
instumentistas participantes,
no ano passado, da campanha
antitabagista. A Campanha Pa-
radas pro Sucesso tem por obje-
tivo incentivar o fumante a aban-
donar a dependência do cigarro
para evitar doenças graves que
podem até levar à morte.

Produzido por Empório
Produções e com apoio da Secre-
taria Municipal de Cultura (Se-
mac), o show promete ser um
evento rico em talentos e atra-
ções diversificadas com MPB,
música clássica, tango, pop,
rock, samba e forró. “A intenção
da nossa campanha é que passe
sempre uma mensagem de de
forma agradável às pessoas so-
bre os riscos do tabaco para a saú-
de e, portanto, o nosso show foi
planejado com a proposta de ser
um espetáculo descontraído e leve
para que o público posssa desfru-

tar de momentos inesquecíveis
com nossos talentos locais”, disse
a médica Juliana Previtalli.

Da programação constam La
Cumparsita, a ser kinterpretada
por Marcele D'Abronzo, Cecília
Bellato e Brenda Fornazaro, Chão
de Giz, por Drika Si e Jane Silva,
Como Nossos Pais, por Patrícia
Ribeiro e banda, além de Isn't She
Lovely, por Gislaine Viccino.

Por una Cabeza será apre-
sentada pelo grupo Ternamente
Eclético, Natureza e Fé e Monsi-
er Binot por Aninha Barros e Oti-
niel Aleixo, Bem Que Se Quis, por

Denise Libardi e Cezar Elbert e
Gente Humilde, pela escola de
música Momento Musical.

Também constam as músi-
cas É Fogo, interpretada por
Márcio Sartório, Smooth, por
Ricardo Gregolin, Artur Cardo-
so e banda, Sapato Velho, por Ce-
zar Elbert e tem ainda uma sur-
presa final com todo o elenco.

Ainda dá tempo de reser-
v a r  s e u  i n g r e s s o  p e l a
megabilheteria.com.  É im-
portante apresentar o QRCo-
de e o comprovante de vaci-
nação na entrada do show.
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PRAZO FPRAZO FPRAZO FPRAZO FPRAZO FAAAAATTTTTALALALALAL
Incluída pelo MEC no Pro-

grama Nacional de Escolas Cívi-
co Militar, Piracicaba tem pra-
zo até 14 de fevereiro para res-
ponder se quer ou não. Prefei-
tura Municipal e a Secretaria
Estadual de Educação coman-
dam as providências. Dirigente
(Delegacia de Ensino – Região
de Piracicaba) Fábio Negreiros,
e o prefeito municipal Luciano
Almeida consideram positiva a
presença da referida escola (fe-
deral) no ensino piracicabano.

MOMENTO CRÍTICOMOMENTO CRÍTICOMOMENTO CRÍTICOMOMENTO CRÍTICOMOMENTO CRÍTICO
O XV de Piracicaba tem um

início difícil e preocupante no
Campeonato Paulista (Série A-2)
2022. Três jogos, oitavo coloca-
do, 4 pontos, futebol ruim, ascen-
de o sinal de alerta com muita
antecedência, exigindo absoluta
atenção por parte do comando do
clube. Mais um ou dois resulta-
dos negativos podem começar a
comprometer todo um cuidadoso
e caro planejamento. Nesse mo-
mento também se avalia a capaci-
dade e experiência dos dirigentes.

UMA PREOCUPUMA PREOCUPUMA PREOCUPUMA PREOCUPUMA PREOCUPAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO
Confirma o secretário de Go-

verno Carlos Beltrame, que tudo
caminha de acordo com a progra-
mação com respeito ao planeja-
mento para a Festa das Nações,
em maio. Contudo, a pandemia
inquieta os organizadores. E, esse
detalhe só será discutido a par-
tir de abril, em conjunto com a
Secretaria Municipal de Saúde.

TERCEIRAS TROCASTERCEIRAS TROCASTERCEIRAS TROCASTERCEIRAS TROCASTERCEIRAS TROCAS
Prefeito Luciano Almeida se

viu obrigado em menos de cator-
ze meses de governo, a nomear
novo Procurador Geral e secretá-
rio de Educação. Também mudan-
ça no Ipplap. Agora, ocupa o car-
go de Procurador, o dr. Guilherme
Mônaco de Mello (vice-presiden-
te da OAB/Piracicaba), depois dos
advogados Fábio de Moura e Fá-
bio Dionísio. Também um terceiro
nome na Secretaria de Educação:
no lugar de Gabriel Ferrato (após
João Marcos Thomaziello), assume
Bruno Cesar Roza, que exerceu
funções na Prefeitura e Câmara
Municipal de Araras. No início do
governo Luciano Almeida lembra-
mos: o trabalho na vida pública é
bem diferente da privada. Quem
não conhece pode não suportar.

PODE ACONTECERPODE ACONTECERPODE ACONTECERPODE ACONTECERPODE ACONTECER
Hoje (9), o XV joga (15 horas)

em Monte Azul contra outro time
inferior tecnicamente (décimo co-
locado com 3 pontos em quatro
jogos). Sábado (12), volta a se apre-
sentar em Piracicaba, e enfrenta o
Rio Claro (décimo quatro com um
empate em três jogos). Se a direto-
ria aprendeu a lição em 2021, no
caso de novas decepções, deve
demitir o técnico Luciano Dias. Não
deveria somente o técnico pagar
a conta: também mudanças no

Teremos a repetição da campanha que incentiva os eleitores de
Piracicaba a votar nos candidatos que residem e vivem na Noiva
da Colina. O objetivo é evitar que a cidade, em outubro próximo,
fique sem representante como aconteceu na eleição de 2018,
quando não elegeu nenhum deputado federal. Quem cuida dos
detalhes é a ACIPI que terá parceiro (ou parceiros) nessa jornada.
É por demais importante (e determinante) que Piracicaba possa
ter representantes no poder legislativo em São Paulo e Brasília.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

Na noite do último dia 2 de fe-
vereiro, o padre Agnaldo Ro-
gério dos Santos tomou posse
como novo vigário do Santuá-
rio Nossa Senhora dos Praze-
res (Nova Piracicaba/Vila Re-
zende). Ele ocupa a vaga dei-
xada pelo Padre João Carlos
(Joãozinho) que foi transferido
para Rio Claro. O Padre Agnal-
do é natural de Santa Fé do Sul
(SP), nascido em 16 de dezem-
bro de 1973, ordenado em 13
de dezembro de 98. Estava em
Santa Bárbara d’Oeste (Igreja
Imaculada Conceição) desde
2014. Preocupação inicial do
padre Agnaldo, aliás, como to-
dos que iniciam um trabalho, é
conhecer o lugar, a comunidade, verificar a rotina administrativa e,
começar a fazer mudanças (caso necessário), adaptando-se ao seu
estilo administrativo de comando. Totalmente natural e normal.

O polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do ano
2021 pela FIFA, superano os favoritos Ronaldo Cristiano (Portugal) e
o argentino Messi. Sobram na Europa, jogadores badalados, citando
como exemplos, Sadio Mané (Senegal) e Mohamed Sala (Egito). O
brasileiro Neymar Junior já poderia estar entre os laureados pela FIFA,
mas vários fatores atrapalham seu futebol, embora seja o melhor do
Brasil e um dos destaques do mundo. O futebol brasileiro não mais vive
as gloriosas fases dos anos 50, 60, 70 e 80, décadas em que coman-
dou o mundo da bola. Mas, recordando o futebol dos cinco títulos
mundiais, os elogiados da Europa de hoje, não podem ser comparados
a Garrincha, Gerson, Tostão, Rivelino, Ademir da Guia, Romário, Ro-
naldo e tantos outros. O Brasil de hoje perde para força do dinheiro
(dólar e euro) e enfrenta um atraso na concepção tática e técnica do
futebol coletivo mundial. Maior prova é a ocupação do espaço pelos
técnicos estrangeiros nos grandes clubes do futebol brasileiro.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

comando do departamento de
futebol seriam bem-vindas.

OLHO ABERTOOLHO ABERTOOLHO ABERTOOLHO ABERTOOLHO ABERTO
O rio Piracicaba continua

cheio, atraindo curiosos. Ele
transborda quando alcança o ní-
vel de 4,70m (3,74m no dia 7),
enquanto o Corumbataí sai do seu
leito com 5,5m (3,26m, dia 7). A
Defesa Civil se mantem alerta e
esperava por mais chuva a par-
tir de segunda-feira (7) até hoje
(9). Já o ribeirão Piracicamirim
tem influência direta das chuvas
em Rio das Pedras e Saltinho.

RECONHECIMENTORECONHECIMENTORECONHECIMENTORECONHECIMENTORECONHECIMENTO
TOCANTETOCANTETOCANTETOCANTETOCANTE
Roberto Morais sentiu, ago-

ra, no começo de fevereiro, a
emoção de populares felizes e
agradecidos pela conquista da
cidade. Explicou o deputado es-
tadual ser normal o reconhecimen-
to das autoridades, mas a grati-
dão da população chegou de for-
ma inesperada e emocionou. “Foi
o que aconteceu envolvendo Ipe-
úna, uma cidade e povo querido,
quando para lá levamos uma Van,
veículo equipado, cedido pelo
Governo de São Paulo para aten-
der a saúde do município. Tudo é
importante, seja a segurança,
educação ou habitação, mas
quando se trata da saúde, é
mesmo diferente, e impressio-
na, como as pessoas se como-
vem”, explicou o parlamentar.

NOVIDADE DUPLANOVIDADE DUPLANOVIDADE DUPLANOVIDADE DUPLANOVIDADE DUPLA
A Difusora AM 650 com duas

novas atrações na AM: futebol e
sertanejo. Diariamente, das 15 às
17 horas, tem “Chique no Úrtimo”
com o Paulinho, a Valéria e o Le-
andro Hercoton. A grande nova é
a volta da mais antiga e famosa
emissora piracicabana ao fute-
bol, transmitindo jogos do XV.
Tony Costa (revelado na Onda Li-
vre/Jovem Pan News), é o nar-
rador, acompanhado pelo Taran-
tini, Marlon, João Luiz, Bisteca
e Jonas Parisotto, com João Pa-
nosso no comando técnico. Bom
para todos: faz bem a cidade, a
torcida, profissionais da mídia,
ao XV e a própria emissora.

MISSÃO CUMPRIDAMISSÃO CUMPRIDAMISSÃO CUMPRIDAMISSÃO CUMPRIDAMISSÃO CUMPRIDA
Dinival Tibério, radialista e

dirigente reconhecido por tudo o
que fez (e faz) pelo esporte var-
zeano de Piracicaba, passou o
comando da Associação Varzea-
na (completa 26 anos em abril),
ao Odivaldo Daragoni, aceitando
ser vice do mesmo. Dinival se sen-
te agraciado pela sua dedicação
em favor do futebol varzeano,
com saldo altamente positivo.
Continua com o programa “Bola
na Varzea”, todos os sábados (12
horas), na rádio Educadora AM
1060. Se confessa decepciona-
do com o atual momento do es-
porte amador de Piracicaba, pa-
rado, vivendo uma das piores fa-
ses de sua gloriosa história.

TTTTTEMPORADAEMPORADAEMPORADAEMPORADAEMPORADA 2022 2022 2022 2022 2022

Unimed Piracicaba renova
patrocínio com o XV
A marca da Unimed Piracicaba está estampada em uma das mangas e
nas costas do uniforme da equipe profissional do Alvinegro Piracicabano

Rodolfo Geraldi, presidente do XV, e Carlos Joussef,
presidente da Unimed PIracicaba

Juliano Fantazia/Unimed Piracicaba

A Unimed Piracicaba e o XV
de Novembro formalizaram, on-
tem, 8, no Centro Administrativo
da cooperativa médica, a continui-
dade do patrocínio entre as insti-
tuições para a temporada de jogos
2022. Parceiras há mais de 35
anos, a operadora de planos de
saúde e o time de futebol são ver-
dadeiras representantes da tradi-
ção e do pioneirismo da cidade.

O contrato prevê a assistên-
cia médica completa para jogado-
res da equipe principal, comissão
técnica e funcionários, acompa-
nhamento médico nas partidas do
Nhô Quim — também para jogos
das equipes de base, incluindo o
serviço de ambulâncias UTI e exa-
mes laboratoriais para as catego-
rias de base. A Cooperativa ofere-
ce, ainda, medicação para o de-
partamento médico do time.

Torcedor do Nhô Quim, o pre-
sidente da Unimed Piracicaba,
Carlos Joussef, ressaltou o orgu-
lho de consolidar mais esta parce-
ria. “O XV é um símbolo da cidade

e o seu carisma é inegável. Além
disso, a prática do esporte está
muito ligada à saúde. Portanto,
nada melhor que investir na equi-
pe para que se promova essa rela-
ção. Não apenas o esporte, mas
nossa Unimed apoia ações ligadas
as áreas sociais e culturais da ci-
dade, conforme prevê a Respon-
sabilidade Social da Instituição”.

Já o presidente do Alvinegro,
Rodolfo Geraldi, comentou a im-
portância da parceira para a pro-
fissionalização do elenco. “Graças
ao patrocínio financeiro e assis-
tencial da Unimed Piracicaba, os
jogadores se mantém saudáveis
para encarar as partidas do Pau-
listão, que já começaram, e da
Copa Paulista, em julho. Espero
que possamos estender cada vez
mais essa união, que é essencial
para o futuro do time”, disse.

A marca da Unimed Piraci-
caba está estampada em uma
das mangas e nas costas do
uniforme da equipe profissional
do Alvinegro Piracicabano.

PAULISTÃO A2

Para se consolidar no G8, XV viaja para Monte Azul
O XV de Piracicaba volta a

campo hoje, quando enfrenta
o Monte Azul, no estádio Otací-
lia Patrício Arroyo, às 15h. A
partida é válida pela quinta ro-
dada do Paulistão A2 2022.
Após quatro rodadas, o XV
soma cinco pontos e ocupa a

8ª colocação. Uma vitória con-
tra o Monte Azul consolida a equi-
pe dentro da zona de classifica-
ção para as quartas de final.

"A gente vem trabalhando fir-
me todos os dias, focado. Sabe-
mos que não estamos em um
bom momento, mas todos os

dias buscamos corrigir os erros
para conquistar as vitórias. Sabe-
mos que o XV fez um elenco forte,
condições de trabalho excelente
e a torcida pode ter certeza que
não vai faltar, garra, luta, e que a
gente vai sair dessa situação",
disse o lateral direito Weriton em

coletiva de imprensa nesta
terça-feira, antes do time via-
jar para Monte Azul Paulista.

A partida entre XV e Mon-
te Azul acontece nesta quar-
ta-feira e poderá ser assisti-
da no Paulistão Play e na pla-
taforma de streaming Eleven.
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Venture builder investe R$ 3 mi em agtechs
Também oferece suporte nas áreas marketing, recursos humanos, finanças, processos, inteligência de mercado, jurídico e contabilidade

Com 10 startups em seu por-
tfólio de negócios, a WBGI é uma
venture builder focada no desen-
volvimento e construção de ne-
gócios tecnológicos e de alto im-
pacto na agricultura, sediada em
Piracicaba (SP). Além dos inves-
timentos nas agtechs, que já su-
peram os R$ 3 milhões, oferece
suporte nas principais áreas de
gestão de uma empresa como ma-
rketing, recursos humanos, finan-
ças, processos, inteligência de mer-
cado, jurídico e contabilidade.

Segundo Joaquim Cunha, só-
cio da WBGI, o grande diferencial
da venture builder é oferecer às
startups um time de analistas e
consultores capacitados para dar

todo suporte necessário para que a
empresa possua desde cedo os me-
lhores níveis de gestão e governan-
ça. “Esse trabalho em conjunto per-
mite que a startup entre no merca-
do de forma mais sólida e por con-
sequência consiga também alcan-
çar com mais facilidade recursos
de investidores que irão alavan-
car ainda mais o negócio.”

Atualmente, a WBGI conta
com 10 startups e projetos em seu
ecossistema nas áreas de irrigação
de precisão, controle biológico, cré-
dito agrícola, organismos-alvo para
pesquisas, meteorologia, gestão de
riscos, app integrador de tecnolo-
gias e projeto de expansão e comer-
cialização da cultura do mirtilo.

Em 2022, a venture builder
pretende ampliar os investimen-
tos em empresas inovadoras no
agronegócio, que possuam em
seu DNA o propósito de mudan-
ça econômica, socioambiental e
tecnológica, além de alavancar as
que já estão em seu portfólio. “No
ano passado, três das nossas
startups receberam aporte fi-
nanceiro em rodadas de inves-
timento, o que representou um
aumento substancial no valua-
tion dessas empresas. Neste
ano, nosso objetivo é que estas
rodadas de investimento sejam
ainda maiores”, explica Cunha.

A WBGI incentiva pessoas fí-
sicas ou jurídicas a participar de

investimentos nas startups, em
conjunto com eles. “Como somos
parte integrante da gestão da
startup, conseguimos conhecer
as dificuldades e lacunas de cada
empresa e atuar diretamente no
problema de forma ágil e direta.
Isso reduz significativamente o
risco do investimento. Com in-
vestidores dispostos a correr ris-
co tecnológico conosco e também
colocar suas experiências à dis-
posição de cada projeto investi-
do, nós ampliamos nossa capa-
cidade de atender um número
maior de empresas, e a desen-
volver estratégias conjuntas de
fornecimento de produtos e ser-
viços das próprias startups”, diz.

Divulgação

A WBGI conta com 10 startups e projetos em seu ecossistema

RRRRREQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTO

Campos questiona gratificações
a servidores da Educação

A Câmara aprovou nesta
segunda-feira (7), durante reu-
nião extraordinária, requeri-
mento 74/2022, de autoria do
vereador Paulo Campos (Pode-
mos) endereçado ao Executivo
Municipal, sobre o cumprimen-
to da Lei nº 9687/2021, que es-
tendeu o pagamento aos profis-
sionais do ensino público conta-
minados pela covid-19, da grati-
ficação aos docentes, monitores
e aos integrantes de classes de
suporte pedagógico à docência
pertencentes à estrutura da Se-
cretaria Municipal de Educação.

Entre os questionamentos con-

tidos no requerimento o parlamen-
tar indaga quando foi efetivado o
pagamento da referida gratificação
aos profissionais da Secretaria
Municipal de Educação, extensiva
aos contaminados pela covid-19.
“Em não havendo o pagamento,
quais as razões que justificam
essa inadimplência? ”, pergunta.

Campos quer saber se foram
empenhadas as despesas para o pa-
gamento de gratificação aos pro-
fissionais da Secretaria Munici-
pal de Educação, incluindo os con-
taminados pela Covid-19. “Se posi-
tivo, enviar cópias. Se negativo, jus-
tificar as razões”, questiona.

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou na segunda-fei-
ra (7), durante a 2a reunião ex-
traordinária, a moção de aplau-
sos 9/2022, do vereador Pedro
Kawai (PSDB), em homenagem à
Abrasta (Associação Brasileira de
Talassemia - Núcleo Piracicaba),
à Associação Viva a Vida das Mu-
lheres com Câncer de Mama Pi-
racicaba e ao Hemonúcleo Pira-
cicaba pel realização da campa-
nha “Natal Solidário 2021”.

No texto da homenagem, o
parlamentar destaca que, a partir
da divulgação em mídias sociais,
rádio e jornal, a população se mo-

“N“N“N“N“NAAAAATTTTTALALALALAL S S S S SOLIDÁRIOOLIDÁRIOOLIDÁRIOOLIDÁRIOOLIDÁRIO 202 202 202 202 2021”1”1”1”1”

Realizadoras da campanha
receberão homenagens

vimentou e compareceu ao Hemo-
núcleo. Foram 1445 pessoas em
dezembro, sendo que 1050 tiveram
coleta de sangue, superando a
meta de mil. Ao longo dos anos, o
período é de dificuldade para ar-
recadação no local, já que devido
às festas de final de ano, as pesso-
as acabam não indo doar sangue.

A moção será entregue ao pre-
sidente da Abrasta, Eduardo
Fróes, à médica do Hemonúcleo,
Jordana Torri Regazzo Fuzato, as-
sistente social de captação de doa-
dores do Hemonúcleo, Luciana
Sacheto Bueno e da presidente da
Viva A Vida, Joseane Léo Pires.

IIIIINSTITUTONSTITUTONSTITUTONSTITUTONSTITUTO

Baronesa de Rezende
será homenageado

O Instituto Baroneza de Re-
zende, uma das escolas mais tradi-
cionais de Piracicaba, será home-
nageado pelos 100 anos de funda-
ção no Brasil. O vice-presidente da
Câmara, vereador Acácio Godoy
(PP), é o autor da moção de aplau-
sos 5/2022, aprovada durante a 2ª
reunião extraordinária deste ano,
realizada nesta segunda-feira (7).

De acordo com o texto da pro-
positura, "a história do Instituto
Baroneza de Rezende está direta-
mente relacionada à história de
uma importante instituição religi-
osa: a Congregação das Irmãs
Franciscanas da Imaculada Con-
ceição, fundada em 1843, na Áus-
tria, por Madre Francisca Lampel".

HISTÓRIA - Ainda segun-
do o texto, "em janeiro de 1922, foi

encaminhado um pedido oficial
para as irmãs da Casa Mãe (Áus-
tria), de autoria de Dona Lydia
de Souza Resende, filha dos ba-
rões de Rezende, que, em viagem
à Suíça e França, conheceu as es-
colas de serviços domésticos e
desejava introduzi-las no Brasil".

Depois de contatos por car-
ta com as irmãs da Áustria, no
dia 19 de março de 1922 foi fun-
dada, em casa doada na Vila
Rezende, a escola onde é hoje o
Instituto Baroneza de Rezende.
Atualmente, estão presentes em
três estados do Brasil: São Pau-
lo, nas cidades de Piracicaba,
Araraquara, São Paulo, Catan-
duva e Ibaté; em Santa Catarina,
na cidade de Gaspar; e em Minas
Gerais, na cidade de Araxá.

A instalação de uma tubula-
ção de esgoto na travessia do Ri-
beirão Piracicamirim, na altura da
avenida Frei Tomé de Jesus, no
Jardim Maracanã, foi questiona-
da através do requerimento 98/
2022, de autoria do vereador
Paulo Camolesi (PDT), aprovado
pela Câmara na sessão extraor-
dinária desta segunda-feira (7).

O parlamentar lembrou que
uma reportagem da Gazeta de Pi-
racicaba, na semana passada, de-
monstrou que a tubulação tornou-
se objeto de retenção de galhos de
árvores e entulho carregados pela
correnteza durante as fortes chu-
vas dos últimos dias. Segundo o
requerimento, a tubulação se tor-
nou obstáculo para passagem da
água, o que ocasionou o extrava-

LLLLLIMPEZAIMPEZAIMPEZAIMPEZAIMPEZA

Camolesi cobra informações sobre
tubulação no ribeirão Piracicamirim

samento do ribeirão e enchentes
nas casas vizinhas. O requerimen-
to diz ainda que a tubulação foi
rompida, o que provocou vazamen-
to de esgoto no corpo d´água.

Por esse motivo, o vereador
quer saber se o Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto) ob-
teve outorga do Daee (Departa-
mento de Águas e Energia Elétri-
ca do Estado) para a instalação
da tubulação e solicitou cópia do
documento. Ele também questio-
na se há outras tubulações seme-
lhantes em corpos d´água no
município e quais foram as provi-
dências adotadas para sanar o
vazamento no local. Além disso,
ele quer saber qual é o planejamen-
to da autarquia para que o pro-
blema não ocorra novamente.

Questionamentos técnicos
sobre um novo formato de con-
trato para a execução de servi-
ços de manutenção e conserva-
ção do pavimento de ruas e ave-
nidas de Piracicaba (tapa-bura-
co) são realizados no requeri-
mento 67/2022. A propositura foi
aprovada na reunião extraordi-
nária desta segunda-feira (7).

De acordo com o vereador
Pedro Kawai (PSDB), autor do
requerimento, recentemente foi
veiculado nas mídias do muni-
cípio que o Executivo Munici-
pal abriu processo de licitação
para o serviço de tapa-buraco
e o próprio secretário de Obras

TTTTTAPAPAPAPAPAAAAA-----BURABURABURABURABURACOCOCOCOCO

Novo formato para contrato de
operação gera questionamento

informou que “o novo contrato
terá um novo formato, com
uma nova forma de medição,
que será feita com a massa apli-
cada no chão e não mais pelo
peso do material no caminhão”.

No requerimento 67/2022,
Kawai faz a seguinte indagação:
“Para que seja medido em metro
quadrado, a massa asfáltica apli-
cada em todos os buracos tem
que ter a mesma espessura. Para
que isso seja possível, o Executi-
vo Municipal teria que executar
as camadas da estrutura (sub-
base/base) em todos os buracos
antes da aplicação da massa. É
isso que está sendo contratado?”

O vereador André Bandeira
(PSDB) protocolou o requerimento
40/2022, aprovado pela Câmara
Municipal de Piracicaba na 2a reu-
nião extraordinária, na segunda-
feira (7), em que solicita informa-
ções ao Executivo referente à pres-
tadora de zeladoria Bru Service.

“Recebi em meu gabinete servi-
dores terceirizados da Secretaria
Municipal de Educação na área de
zeladoria, mostrando preocupação
com o atraso dos pagamentos dos
vencimentos do mês”, destaca o par-
lamentar, no texto da propositura.

De acordo com o requeri-
mento, até o dia 6 de janeiro, não
havia sido feito o depósito do sa-

EEEEEDUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃODUCAÇÃO

Requerimento cobra pagamento
atrasado a terceirizados na SME

lário dos terceirizados referente
ao pagamento do mês anterior.
“Ocorre que eles não têm nenhu-
ma posição pela empresa atual e
nem pela Secretaria de Educação
de quando será depositado o ven-
cimento”, acrescenta Bandeira.

O vereador questiona se a
Prefeitura tem ciência do ocorri-
do e, se sim, qual atitude será
tomada, e se a empresa Bru Ser-
vice tem previsão do depósito aos
funcionários. Bandeira questio-
na, ainda, o que está sendo feito
para resolver a situação e pergun-
ta se, além dos recolhimentos, os
benefícios estão em dia e se a SME
está acompanhando o caso.

Divulgação

O pré-candidato ao Gover-
no do Estado de São Paulo
pelo PCdoB, Francys Almei-
da, ao lado do empresário
Fernando Guidotti Cazarin
— neto de João Guidotti da

tradicional famíl ia de co-
merciantes e polí t icos de
Piracicaba, sobrinho-neto
do prefeito Luciano Guidot-
ti, juntamente com o pastor
setorial Adilson Perez.

ENCONTRO
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

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

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

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

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

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

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

SR. GUMERCINDO MENDES
FERREIRA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 83 anos,
filho dos finados Sr. Antonio
Mendes Ferreira e da Sra. An-
tonia Ferreira da Silva, era ca-
sado com a Sra. Seize Balione
Ferreira; deixa os filhos: The-
rezinha Isabel Ferreira da Sil-
va, já falecida, deixando viúvo
o Sr. Antonio Sergio Ferreira da
Silva; Reginaldo Mendes Fer-
reira, já falecido; Edison Men-
des Ferreira, casado com a
Sra. Raquel Mendes Ferreira;
Rosineide Mendes Ferreira de
Assis, casada com o Sr. Dori-
val Leme de Assis; Rosely
Mendes Ferreira Vasconcelos,
casada com o Sr. Ludmar Apa-
recido Vasconcelos e Gilberto
Mendes Ferreira, casado com
a Sra. Elisangela Rocha Boni-
facio Ferreira. Deixa netos, bis-
netos, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 10h00 no
Cemitério Municipal da Sauda-
de em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. NORMA ARAUJO CUCO-
LO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 94 anos, filha
dos finados Sr. Raymundo Luiz
de Araujo e da Sra. Ester Gon-

çalves de Araujo, era viúva do
Sr. Afonsino Filardi Cucolo;
deixa os filhos: Salvio Araujo
Cucolo, casado com a Sra.
Edlaine Cristina Trevizan e
Teresa Esther Giordano, casa-
da com o Sr. Mario Aguiar Gi-
ordano. Deixa netos, bisneto,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 09h30 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MAIRDES APARECIDA
SANDALO faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 77
anos, filha dos finados Sr. Al-
cides Sandalo e da Sra. Ana
Maria Sturion; deixa as filhas:
Daniela Cristina Sandalo Cu-
evas Perrini, casada com o Sr.
Francisco Carlos Daher Per-
rini e Sandra Adriane Cuevas
Palacio. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
13h00 do Velório da Sauda-
de, sala 04, para o Cemité-
rio Municipal da Saudade em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. COLOMBA SANTIN ROT-
TA faleceu anteontem, na ci-
dade de Charqueada/SP, con-
tava 91 anos, filha dos finados
Sr. João Santin e da Sra. Maria
Santin, era viúva do Sr. Jose
Rotta; deixa os fi lhos: Luis
Carlos Rotta, casado com a
Sra. Maria Aparecida Velozo
Rotta; Maria Nilce Rotta Sch-
mitte e Irene Rotta dos San-
tos. Deixa irmão, sobrinhos,
netos, bisnetos, demais fami-
liares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 14h00
da sala 01 do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. TEREZINHA ROSA PE-
REIRA SILVA faleceu ontem,
nesta c idade,  contava 72
anos, f i lha da Sra.  Ener ia
Rosa Pereira, já falecida, era
viúva do Sr. Jacori Pereira da
Silva; deixa o fi lho: Jailton
Magalhaes da Silva, casado
com a Sra. Roberta Aparecida
da Silva. Deixa demais famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala 02 do Velório do Ce-

mitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. VALTEIDE SANTOS SIL-
VA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 71 anos, filha
dos finados Sr. João Silva e
da Sra. Maria Jose dos San-
tos; deixa os filhos: Willian
Santos Silva, Vera Lucia de
Melo e Vania Silva de Melo.
Deixa netos, bisnetas, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala “01” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA TOLOTTI faleceu
ontem, nesta cidade, contava
87 anos, filha dos finados Sr.
Pedro Tolotti e da Sra. Purissi-
ma Tolotti. Deixa irmãs, cunha-
do, sobrinhos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, às
10h30 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. FRANCISCO MORAES fale-
ceu dia 06 pp na cidade de Pi-
racicaba, aos 97 anos de idade
e era viúvo em 1ª núpcias da
Sra. Ayrde Moraes e casado em
2ª núpcias com a Sra. Ilda de
Souza. Era filho do Sr. João
Affonso de Moraes e da Sra.
Lucinda do Patrocinio, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Andre
Luiz Afonso de Souza Moraes,
Emmanoel Afonso de Souza
Moraes, Celia Regina Moraes e
Cleusa Franceli de Moraes e
Carmen Carlson. Deixa ainda
netos, bisnetos e demais paren-
tes. O sepultamento deu-se dia
06 pp as 16:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de - Sala 07,  para o Cemitério
da Saudade, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ CARLOS AVANCI fa-
leceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 70 anos de ida-
de e era casado com a Sra.
Aparecida de Lourdes Avanci.
Era filho do Sr. Angelo Avanci e
da Sra. Olga Bertholdo Avanci,
ambos falecidos.   Deixa o fi-
lho: Carlos Eduardo Avanci ca-
sado com Emanoeli G. Avanci.
Deixa demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-

se ontem as 16:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório
Standard do Cemiterio Parque
da Ressurreição para a referi-
da necrópole, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LAUDELINA DIOGO ANGE-
LETTO faleceu ontem na cida-
de de Piracicaba, aos 93 anos
de idade e era viúva do Sr. João
Angeletto Zen. Era filha do Sr.
Paulo Diogo e da Sra. Rosa Ai-
res Diogo, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Sueli Angeletto
Zen casada com Sebastião G.
Zen, João Adilson Diogo Ange-
letto casado com Margarete An-
geletto, Leni Marlene A. da Sil-
va, já falecida que foi casada
com José da Silva, Vanda Maria
D. Angeletto, já falecida, Regi-
naldo Angeletto, já falecido que
foi casado com Sonia R. An-
geletto e Carlos Alberto D. An-
geletto, já falecido. Deixa ne-
tos, bisnetos e demais paren-
tes e amigos. O seu sepulta-
mento dar-se-a hoje as 14:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala- 04,
seguindo para o cemitério da
Saudade onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

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

CONHEÇA A TRAJETÓRIA DE FERNANDO ORTIZ DE VILLATE
Nome profissional: Maestro Fernando Ortiz de Villate
Nascido em que cidade: Lima - Perú
Qual é sua maior qualidade? Determinação
E seu maior defeito? Bonzinho
Qual é a característica mais importante em um ser humano? Personalidade
O que mais aprecia em seus amigos? Sinceridade
Sua atividade favorita é: Fazer Música
Qual é sua ideia de felicidade? Estar bem com Deus e com harmonia na família
E o que seria a maior das tragédias? Não poder fazer música
Quem gostaria de ser se não fosse você? Homem de Ferro
Qual é sua viagem preferida? Europa
Qual é sua cor predileta? Verde
Uma flor? Rosa
Um animal? Cachorro
E seu prato favorito? Strogonoff
Quais são seus autores preferidos? Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti
E seus cantores (as)? Pavarotti, Caruso, Ana Netreko.
Seus filmes? Super Heróis
Que superpoder gostaria de ter?  Voar
O que mais detesta? Desordem
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria? Infância
Como gostaria de morrer? Durmiendo
Qual é seu atual estado de espírito? Paz
Que defeito é mais fácil perdoar? Preguiça
Qual é o lema de sua vida? Trabalho, Trabalho, Trabalho
Momento preferido do dia? Estar com minha família
No que pensa quando acorda? Música
Uma mania? Mexer os dedos
Gasta muito com? Música
Sonho de consumo não realizado? Consegui realizar tudo
Lembranças de infância? Meu pai
Em que ocasião mente? Quando for o último caso
O primeiro beijo? Linda lembrança na adolescência
Uma vaidade? Estar bem vestido
Qual é seu maior pecado? Acordar tarde
O que é sagrado para você? Deus e a Música
Do que não gosta no seu corpo? Altura
O que faria com um prêmio de milhões de reais? Compraria propriedades no Brasil e no Perú e
ajudaria as pessoas que precisam
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Perda do meu Pai
Como foi seu início de carreira? Feliz e com muito apoio dos meus professores
Um ponto turístico de Piracicaba? Rua do Porto
Uma personalidade de Piracicaba: Ernst Mahle
Um fato ocorrido em Piracicaba? Ter morado na igreja
Um cantor e uma cantora de Piracicaba? Roberto Seresteiro e Marly Vieira
Um ator e uma atriz de Piracicaba? Carlos ABC e Eva Prudêncio
O que falta em Piracicaba? Não sei
Uma frase de incentivo: Tocar e Lutar
Seu projeto mais recente é: Poesia e as mãos de Chopin
Quem será Fernando Ortiz de Villate pós pandemia? Um ser humano melhor e com maior conheci-
mento musical.

Release e fotos enviadas pelo artista
Instagram @fernandoortizdevillate

 Natural de Lima - Perú, o
Maestro Fernando Ortiz de Villa-
te iniciou seus estudos musicais
aos 6 anos de idade, estudando
no Conservatório Particular de
Música de Lima e na Universida-
de Nacional de Música de Lima,
Fundação de Orquestras Juvenis
e Infantis de Chile, Sistema Na-
cional de Orquestras e Coros da
Venezuela, Conservatório Dramá-
tico e Musical de Tatuí, Faculda-
de Claretiano, obtendo no fi-
nal dos seus estudos a Licen-
ciatura em Música, e o Mes-
trado em Regência Orquestral
além de vários outros diplo-
mas de diversos cursos de
aperfeiçoamento na regência
com maestros consagrados.

Na sua formação teve como
professores de regência Orques-
tral os maestros: Roberto Tibiri-
çá (Brasil), Isaac Karabtchevsky
(Brasil), Abel Rocha (Brasil), Neil
Thomson (Inglaterra), Osvaldo
Ferreira (Portugal), Wilfried Mit-
terer (Alemanha), Luis Gorelik
(Argentina), David Mackenzie
(EUA), Christoph Hagël (Alema-
nha), Eduardo Browne (Chile),
Dario Sotelo (Brasil), Eduardo
Garcia Barrios (Mexico), Tar-
cisio Barreto (Venezuela), Jean
Reis (Brasil), Eddy Marcano
(Venezuela), Luis Antonio
Mesa (Perú) entre outros.

E no seu estudo do Piano,
teve como professores: Aldo Ros-
si (Itália), Helena Ichikawa (Ja-
pão), Marcela Mazzini (Chile),
Norberto Rojas Jacobs (Perú), Car-
men Escobedo (Peru), Katia Pa-
lácios (Peru) e a reconhecida pi-
anista russa Larissa Belotserko-
vskaia, que durante os estudos,
eles acreditavam que Fernando
seria um grande pianista clássi-
co e uma promessa na regência
orquestral pela grande musicali-
dade que ele apresentava.

Durante sua trajetória artís-
tica já regeu em palcos impor-
tantes do Peru como o Teatro
Nacional, Teatro Municipal, e no
Chile no famoso Teatro de Vinha
del Mar, regendo também na Bo-
lívia, México, Paraguai, e nos Es-
tados Unidos no Teatro Munici-
pal de Virginia e no Teatro da
OEA (Organização dos Estados
Americanos) pela comemoração
da Independência. No Brasil (Au-
ditório Claudio Santoro de Cam-
pos do Jordão, Sala São Paulo,
Teatro Dom Pedro I, entre ou-
tros) e teve sob sua batuta como
maestro a renomados solistas na-
cionais e internacionais tais como
o violoncelista americano Lars
Hoefs, o flautista brasileiro To-
ninho Carrasqueira, o flautista

americano Ransom Wilson (Juilliard
School), o violinista Carmelo de los
Santos (EUA), o clarinetista Ser-
gio Burgani (OSESP), entre outros.

Em 2005 teve a incrível opor-
tunidade de ser convidado como
Maestro pra reger uma Mega Or-
questra formada por músicos de
todas as Américas, totalizando 500
músicos em Washington (EUA) a
famosa Orquestra Internacional Ju-
venil das Américas para o Concer-
to de Gala no dia 4 de julho em
comemoração ao dia da Indepen-
dência dos EUA, sendo reconheci-
do como o Regente de Orquestra
mais jovem do seu país Peru.

Desde 2013 até 2015, no
Brasil, foi indicado para assu-
mir o cargo de Presidente da
mesa de Júri no famoso Con-
curso Internacional de Canto
Lírico Carlos Gomes em Campi-
nas, tendo como colegas de júri
a reconhecida professora Niza
Tank (A Primeira Soprano a can-
tar a Opera il Guarany de Carlos
Gomes no Brasil) e o professor
Tenor Kohdo Tanaka (Japão).

Em 2015 como pianista se
apresentou no Festival de In-
verno em Campos Do Jordão,
no Auditório Claudio Santoro
para interpretar junto a Or-
questra Filarmônica de Campos
do Jordão a monumental obra
"Fantasia Coral" de Beethoven.

Durante sua carreira realizou
estudos complementares de Can-
to Lírico com a mezzo soprano Jo-
sefina Brivio (Perú) e a soprano
Damares Matheus (Brasil), parti-
cipando como tenor nos corais:
Coral Sinfônico de Tatuí - Brasil,
Coral Sinfônico do Conservatório

de Lima - Perú, Coral Sinfônico da
Faculdade de Medicina da Univer-
sidade São Marcos - Perú, Coral
Sinfônico da Universidade de
Engenharia - Perú. Atualmente
continua seus estudos comple-
mentares na Viola Clássica ten-
do estudado com a professora
Vania Vera (Campinas).

Durante toda sua trajetó-
ria como Maestro, e convidado
por diversas Orquestras Brasi-
leiras, tais como: Orquestra Sin-
fônica de Sorocaba, Orquestra
Sinfônica de Ribeirão  Preto,
Orquestra Sinfônica da Uni-
camp, Orquestra Sinfônica da
Universidade Federal da Paraí-
ba, Orquestra Sinfônica Muni-
cipal de Americana, Orquestra
Sinfônica Municipal de Botuca-
tu, Orquestra Sinfônica de Mon-
tes Claros - MG, Orquestra Sin-
fônica Municipal de Vilhena -
RO, Orquestra do Conservató-
rio Carlos Gomes de Campinas,
Orquestra Sinfônica Municipal
de Arequipa - Peru, Orquestra
Comunitária da Unicamp, Or-
questra Filarmônica Jovem de
Campos do Jordão, Orquestra
Municipal de Santarém - PA,
Orquestra Sinfônica de Mogi
das Cruzes, Orquestra Filarmô-
nica de Santarém - PA, Orques-
tra Filarmônica de Nova Odes-
sa, Orquestra Filarmônica de
Santa Barbara D" Oeste, Or-
questra Sinfônica do Festival
de Poços de Calda, Orquestra
Sinfônica do Festival de Truji-
llo - Peru, Orquestra Sinfônica
Heliópolis, Orquestra Filarmô-
nica de Goiás, Orquestra Sin-
fônica de Goiás, Orquestra Fi-

larmônica de Valinhos, entre
outras.

Em julho de 2016 foi convida-
do como maestro para reger um
concerto na programação oficial do
47° Festival de inverno Campos do
Jordão junto a Orquestra Sinfôni-
ca Municipal de Botucatu.

No dia 22 de setembro
2016 em São Paulo, recebe a
Comanda do Mérito Cultural
Carlos Gomes da SBACE - Soci-
edade Brasileira de Artes Cul-
tura e Ensino, no grau de CO-
MENDADOR pelo desenvolvi-
mento artístico que vem reali-

zando no Brasil no aporte cul-
tural Nacional.

Em agosto de 2019, foi convi-
dado para reger um concerto em co-
memoração dos 20 anos da prestigio-
sa Sala São Paulo junto a Orquestra
Sinfônica Municipal de Botucatu.

Em janeiro de 2020 e convidado
para se juntar como professor de re-
gência ao corpo docente de ilustres
professores, ministrando aulas práti-
cas no Curso de Pós Graduação em Re-
gência Orquestral a nível Nacional.

Em fevereiro de 2020 foi convi-
dado para reger como Maestro Prin-
cipal a Orquestra Sinfônica do Fes-

tival de Música em Sobral/Cea-
rá-Brasil.

Em março de 2020 foi convi-
dado por segunda vez para reger
um Concerto na prestigiosa Sala São
Paulo junto a Orquestra Sinfôni-
ca Municipal de Botucatu.

Desde 2016 até atualidade, exer-
ce o cargo de Diretor Artístico e Regen-
te Titular da Orquestra Sinfônica Muni-
cipal de Botucatu sendo cidadão Botu-
catuense concedido esse título pela
Câmara dos Vereadores da cidade
e atua também como Coordenador
Pedagógico na Orquestra Filarmô-
nica da Unesp Botucatu.

CURTIDINHAS INTROITO
CELEBRIDADES,

PERSONALIDADES E BELDADES
Iniciamos a publicação enfatizan-

do as comemorações em 2022 dos 10
anos da Coluna Pirarazzi no cenário regi-
onal.  O PERFIL da semana destacamos o
maestro e pianista FERNANDO ORTIZ
DE VILLATE. Além das curtidinhas, agen-
da semanal, colaboração textual de
Deivison Oliveira, aniversariantes, en-
tre outros assuntos culturais.

Para você!
Venha ser destaque na sessão PER-

FIL da Coluna Pirarazzi. Faça como a foto-
grafa Nanah D` Luize, e a atriz Viviane
Souza, que já foram destaques nas edi-
ções anteriores, promova sua imagem
e destaque se no mercado cultural.

No ano que a Pirarazzi *entrete-
nimento comemora 10 anos de existên-
cia, lançamos uma proposta para você
dar mais visibilidade ao seu trabalho
num conceituado jornal, A Tribuna Pi-
racicabana, especificamente na mais
prestigiada coluna da região, a Pirarazzi.
Conquistamos credibilidade dos nossos lei-
tores e somos vistos por renomadas perso-
nalidades e empresas do cenário local. o
presente que estamos oferecendo é a
sua participação no perfil da coluna,
onde você terá MEIA PÁGINA para
publicar seus trabalhos e com direito a
uma ilustração confeccionada por reno-
mados caricaturistas da região,

Pergunte nos como através do
WhatsApp (19) 99663 9903 ou no email
pirarazzi@gmail.com

Artistas parceiros:
Erasmo Spadotto
Carmelina de Toledo Piza

PIRARAZZI 10 ANOS PROMO-
VENDO VISIBILIDADE ARTISTICA

Edição 141 fevereiro/2022
Piracicaba SP

Elson de Belém
Artista e comunicador cultural

#espalhepaz

Babel Botene, o musico quinzista convida
todos para "tocar em frente" e manda aquele
abraço para galera da torcida.

Fernando Kuder e vários amigos de
Alexandre Franklin Sales da Silva do
Projeto "Rádio Comida" estão pedindo
orações ao ator e cantor que sofreu um
AVC no último domingo.

O secretário de cultura de Santa Ger-
trudes Lazaro Maciel está felicíssi-
mo pela seleção da Cia. Teatral Cabo-
clo Ventura no ProAC Editais, com o
espetáculo "Pé vermelho ao céu", de-
pois de quase dois anos de tentativas.

Eva Prudêncio é atriz, atleta e engajada
pelas causas culturais da cidade. Uma artis-
ta que corre atras dos seus objetivos!

José Franco, atual gestor da Estação
da Paulista informa que acontecerá um
grande evento para comemorar o cente-
nário daquele ponto turístico tão impor-
tante historicamente para nossa cidade.

Jhullia Matos comemora sua
atuação como assistente e
trabalhos em artes plásticas no
curta metragem "Homem ao mar",
direção de Gabriel Avila, que por
sinal está participando de vários
festivais e trazendo títulos para
nossa cidade.

Roberto Seresteiro está de volta com
o seu Programa "Espaço seresta" pela
rádio Educativa FM 105,9 de Piracicaba.
Estreou no ultimo domingo ao lado do
seresteiro Antônio Carlos Fioravante.

Deia Camargo comunicou que o
programa Balaio da Deia não será
mais exibido pela TV Ativa de
Piracicaba e que logo informará ao
seu publico os rumos da sua carreira.

Julia Simões e mais
os ex alunos da escola

FEALQ Newman Simões
e Marcio Sartório se

juntaram para
comemorar os 45 anos
da instituição criando a
musica "Com ciência".

Ivana Negri e Carmen
Pilotto colunistas da pagina
"Verso e prosa" publicada pelo
Jornal A Tribuna Piracicabana
anunciam que em breve
acontecerá o evento de comemo-
rações do centenário da
Academia Piracicabana de letras.



A14
A Tribuna Piracicabana

Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022

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

ANIVERSARIANTES

O MAIS NOVO
MODELO

DO PEDAÇO
Ele é muito querido pelos amigos e
familiares, um verdadeiro gentleman,
altamente educado e respeitador,
além de ser um “cara” bonito e
elegante Douglas Ambrosano
Arruda recentemente postou fotos
na sua página que chamou atenção
de seus admiradores e há quem diga
que está pronto para ser um dos mais
requisitados modelos de passarela.
Fotos Rodrigo Bottene
Instagram @douglasambrosano

DIVULGADA LISTA DO ELENCO DA PAIXÃO DE CRISTO 2022

Foi anunciado no início da semana a lista com os nomes dos candidatos e os referidos personagens escolhidos pela Direção Artística da edição de 2022 para composição do espetáculo Paixão de
Cristo de Piracicaba. Os testes aconteceram no último final de semana com uma grande procura por parte dos artistas, inclusive atores veteranos que estão de volta ao cast. De acordo com
a coordenação as 03 primeiras partes da tabela se referem ao elenco com fala. A imagem 04 são as pessoas selecionadas para figuração – elenco sem fala. Foram muitos candidatos com potencial

enorme, porém, uma quantidade superior ao número de personagens disponíveis. A direção artística informa que os que não foram selecionados, ficarem atentos para segunda fase 02 de elenco,
Povo de Jerusalém, cujas inscrições serão anunciadas futuramente. Para acompanhar todo o processo é necessário ficar atento as redes sociais que estará disponibilizado o cronograma.

Texto reprodução Associação Guarantã - Instagram @guarantaoficial

Deia Camargo apresentadora 07/02 Lu Garcia cantora 07/02 Thereza Alves cantora 07/02 Brazinha Torres atriz 08/02

Carlos Cavalcanti ator 08/02 Tubinho Pereira França Palhaço/ator 07/02 Rogerio Achilles Tomaziello radialista 08/02

Gustavo Pompeo vereador 07/02 Elaine Teotônio cantora 02/02 Erica Fernanda Stocco Frasson gestora Museu Prudente
de Moraes 07/02

Maristela Negri diretora da CLAP 08/02

Atores que irão interpretar os protagonistas: Jesus 1 - Welington Camargo; Jesus 2 - Diego Borges;
Jesus 3 - Rafael Henrique; Jesus 4 - Ricardo Alves; e Maria - Tiara Silva
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AGENDA CULTURAL #PirarazziIndicaEDaADica

ESPAÇO ÁPICE COMPANY
BY DEIVISON OLIVEIRA

O RACISMO E O PRECONCEITO
APRENDIDOS EM CASA

Opinião: O racismo e o preconceito
aprendidos em casa Racismo, homofobia,
quantos adjetivos o ser humano ainda vai
inventar para camuflar o real significado
de todos eles? A ignorância! Em sua tradu-
ção literária, ela significa "aquele que não
sabe". Fomos e ainda somos doutrinados a
sermos assim, ignorantes. A ignorância
nasce na preguiça do indivíduo pela busca
do aprendizado ou na mais pura preguiça
do interlocutor que, ao invés de ensinar,
apenas diz: "Não, não é assim". E com isso,
a negação daquilo que desconhecemos tor-
na-se presente e uma máxima entre to-
dos, seja esse quem for! Não importa a
nação ou condição social, nós aprendemos
desde muito cedo a negar o desconhecido.
Ou você nunca reparou que o bebê antes
mesmo de falar mamãe e papai (que são
suas fontes de amor e aprendizado), apren-
dem a falar NÃO. E aprendemos erronea-
mente que a negativa nos protege. Os pais
quando veem seus bebes recém-nascidos
dizerem não a alguma associação.

Colaboração: Deivison Oliveira do Ápi-
ce Company

Foto Redes sociais
Instagram @eudeivisonoliveira
Blog: apicecompany.blogspot.com/

?m=0

SÉRIE APLAUSOS
APRESENTA
WORKSHOP DE DANÇA
CONTEMPORÂNEA: "AS
QUATRO ESTAÇÕES", DE
VIVALDI
"As quatro estações de Vivaldi" é o
título de uma das obras mais conhe-
cida do compositor Antônio Lucio Vi-
valdi. Tendo como pano de fundo esse
concerto, surge a ideia de criar o pro-
jeto. Jacque Gimenes idealiza há
muito tempo a montagem deste es-
petáculo, vislumbrando a partir des-
ta obra de música programática, uma
encenação através da dança contem-
porânea. "As quatro estações de Vi-
valdi", trata-se de um workshop cuja
intenção é começar um trabalho in-
vestigativo da obra, para montagem
deste futuro espetáculo de dança. Este
workshop tem como objetivo atrair baila-
rinos da região de Piracicaba para uma
vivência investigativa da obra e da dan-
ça contemporânea sob a direção e
orientação de Jacque Gimenes.
Serviço:
12/02 (sábado): das 14h às 18h
13/02 (domingo): das 10h30 às 14h30
19/02 (sábado): das 14h às 18h
20/02 (domingo): das 10h30 às
14h30, o Workshop de Dança Contempo-
rânea "As quatro estações de Vivaldi".
Os encontros se darão de forma pre-
sencial no STUDIO 415 (Rua Luiz de
Queiroz, 1112 - Centro, Piracicaba)
Colaboração: Wellington Camargo ator
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