
MILITANTES – I
Em resposta à coluna, o ve-

reador Anilton Rissato (Patrio-
ta) disse que, durante a audiên-
cia do último dia 11, na Escola
Estadual Maria de Lourdes Con-
sentino, ele não teve a oportuni-
dade de fala. Segundo o parla-
mentar, o evento teve “falta de
organização” e “militância das pes-
soas que são contrárias à escola
cívico-militar” – “agiram de for-
ma antidemocrática”, pontuou.

MILITANTES – II
Rissato informou que os

“militantes” não possibilitaram
que a votação ocorresse entre
pais e funcionários da escola, “ti-
rando o direito de escolha e de-
cisão a quem pertencia”. O vere-
ador disse que “lamenta o ocor-
rido” e acusou que as pessoas
que fizeram uso da palavra “não
tem vínculo com a escola e muito
menos filhos estudando lá”. Para
ele, a intenção foi tumultuar.

MILITANTES – III
O vereador acrescenta que

“fará tudo que for possível” para
que a votação aconteça de for-
ma “organizada e democrática”
e para que o poder de escolha seja
dos pais e funcionários para a
implantação – “ou não”, acres-
centa – do programa das escolas
cívico-militares. Rissato destaca
também que está sendo feito um
abaixo-assinado em defesa da
implementação do modelo.

UNIÃO BRASIL – I
A fusão dos partidos DEM e

PSL que formou o União Brasil já
repercute em todo País, inclusive
em Piracicaba. Agora, os dois par-
tidos disputam os diretórios e as
brigas parecem que serão intensas.

UNIÃO BRASIL – II
Na semana passada, o pre-

sidente do Diretório Municipal
do DEM, Serginho Setten, publi-
cou na rede social o seu afasta-
mento da presidência e já deu a
entender que o partido União Bra-
sil em Piracicaba será dirigido
pelo prefeito Luciano Almeida.

UNIÃO BRASIL – III
Porém, essa manifestação de

Setten não é a mesma do PSL,
principalmente por Walter Koch,
ex-candidato a vereador pelo
partido. Ele garante que a ex-ve-
readora Coronel Adriana é quem
vai comandar o União na cidade.

UNIÃO BRASIL – IV
Assim como fazia na gestão

Barjas Negri, Koch não poupa o
prefeito Luciano Almeida, com pe-
sadas críticas durante lives em re-
des sociais e processos encami-
nhados ao Ministério Público.
Dizem que Walter, se sair do
União, deixará o partido centran-
do críticas ao governo municipal.

PROFESSORADO
A Diretoria Regional do Cen-

tro do Professorado Paulista reali-
zará uma excursão para Colônia de
Férias em Ubatuba entre os dias 7
a 10 de abril (retorna dia 11, se-
gunda-feira). Inscrições a partir das
8 horas de 9 de Março (Sede Centro
- rua Santo Antônio, 600). Infor-
mações: (19) 3433-5106 / 3434-8732.
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Divulgação

Sexta-feira (11), ocorreu a primeira Sessão do Conselho Seccional da OABSP, sob presidência de Patrícia Vanzolini,
a primeira mulher a presidir a entidade em 90 anos. Na oportunidade, houve a diplomação dos conselheiros esta-
duais, sendo que Piracicaba está representada por Max Pavanello, que é colaborador de A Tribuna Piracicabana.

Vereadores da CPI do Semae
flagram “caldeirão de esgoto”
Os vereadores Rai de Almeida (PT), Anilton Rissato (Patriota) e Thiago Ribeiro (PSC)
verificaram descarte irregular no bairro Santa Rosa e na região de Santa Teresinha

Os vereadores que integram
a CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) do Semae na Câmara
Municipal de Piracicaba flagram
descarte irregular de resíduos em
visita no bairro Santa Rosa e na
região de Santa Teresinha. “É es-
goto correndo a céu aberto”, diz
a vereadora Rai de Almeida (PT),
presidente do colegiado, que es-
teve na ação junto com Anilton
Rissato (Patriota) e Thiago Ri-
beiro (PSC). “Esse limo, essa
massa cinza que vocês estão ven-
do, são colônias de bactérias.
Elas aparecem quando o esgoto
já está correndo faz um certo
tempo no mesmo lugar, não é
algo que aparece da noite para o
dia”, explica José Carlos Maga-
zine, chefe da divisão regional
Pauilceia do Semae (Serviço Mu-
nicipal de Água e Esgoto), que
acompanhou as diligências da
CPI, na tarde desta segunda-fei-
ra (14), em busca de pontos de
despejo irregular de esgoto. A4As diligências da CPI do Semae aconteceram na tarde de segunda-feira (14)

Guilherme Leite

A concessionária Mirante –
responsável pelo esgotamento
sanitário de Piracicaba por meio
de uma PPP (Parceria Público-
Privada) com o Semae – tem atu-
ado exaustivamente para mini-
mizar as consequências causa-
das pelo alto índice de chuvas.
“Além do grande volume de chu-
va, é importante salientar que
existem alguns fatores que cau-
sam essas situações que poderi-
am facilmente ser evitados”, afir-
ma a coordenadora de Operações
e Serviços da Mirante, Laís Fon-
seca Gomes. Ela se refere tanto às
ligações irregulares quanto ao
descarte de materiais sólidos e lixo
na rede coletora de esgoto. A5

Divulgação

Em visitas a escolas estadu-
ais, ontem, 15, a deputada
estadual Professora Bebel,
presidenta da Apeoesp, falou
da importância da mobilização
da categoria para defender a
manutenção da carreira do
magistério e pelo reajuste
salarial de 33,2%, de acordo
com o novo piso nacional dos
professores. “Com nosso

mandato, tivemos avanços,
como a aprovação do novo
Fundeb, que elevou de 60%
para 70% os investimentos
em educação e que possibili-
tou garantir o abono a todos
os professores, assim como
impedimos, por exemplo, que
o Instituto Butantan fosse ven-
dido pelo governo estadual”,
defendeu a parlamentar. A6
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nomeado Monsenhor.
O Papa Pio XI mais tar-
de o nomeou, em 30 de
junho de 1930, como o
novo bispo de Potenza
e Bertazzoni recebeu
sua consagração epis-
copal de Domenico
Menna, em 15 de agos-
to de 1930, na festa da
Assunção. Ele foi en-

tronizado em sua nova sede epis-
copal em 29 de outubro de 1930.
Liderou com grande sabedoria e
firmeza, pois seu programa pas-
toral incluía o cultivo das voca-
ções diocesanas e o compromisso
com o ensino do catecismo.

Após a eclosão da Segunda
Guerra Mundial, ele permaneceu
em sua diocese para tratar todos
aqueles que a guerra atingiu com
mais força e, após os ataques aére-
os de 8 de setembro de 1943, não
aceitou a oferta de deixar a diocese
por outra diocese vaga que o Vati-
cano lhe ofereceu. Em 30 de no-
vembro de 1950, recebeu o título
honorífico de "Arcebispo", em re-
conhecimento por seus serviços em
sua diocese, do Papa Pio XII.

Bertazzoni participou de to-
das as cinco sessões do Segundo
Concílio Ecumênico como Padre
Conciliar em seu papel de arcebis-
po. Ele se aposentou de sua dioce-
se em 30 de novembro de 1966 e o
Papa Paulo VI, para compensar
sua renúncia, nomeou-o primeiro
Bispo Titular de Temuniana. Este
último papel era uma posição ceri-
monial e não uma diocese real.

Ele morreu, após uma breve
doença, em 30 de agosto de 1972
e foi pranteado em sua antiga di-
ocese como um pastor de Deus
com fama de santo devido à sua
fama de santidade pessoal.

PROCESSO DE BEATIFI-
CAÇÃO - O processo de beatifica-
ção começou em Potenza, em 8 de
junho de 1995, depois de a Congre-
gação para as Causas dos Santos
intitulá-lo como Servo de Deus e
emitir o decreto "nihil obstat" (sem
objeções) que iniciou o processo
formal. O processo diocesano de
investigação durou de 30 de ou-
tubro de 1995 até 2000 e viu o
acúmulo de documentação e de-
poimentos de testemunhas. A
validação do processo foi conce-
dida em Roma em 2002 em um
decreto que o C.C.S. emitiu.

A “Positio” que documentou a
vida de virtude heróica de Berta-
zzoni foi submetida ao C.C.S. em
2013 para posterior avaliação. Em
2018, o cardeal prefeito do CCS,
Ângelo Amato, enviou uma carta
ao arcebispo de Potenza para men-
cionar que os teólogos discutiriam
a causa de Bertazzoni no primeiro
semestre de 2019. O Papa Francis-
co intitulou Bertazzoni como Ve-
nerável em 2 de outubro de 2019.

Minha família tem uma longa
História com a Igreja Católica, pois
seu próprio Nome, “Bertazzoni”,
origina-se do Papa Pio VII, quan-
do um dos seus diáconos assim
fora intitulado. Daí nosso legado
ter muita história de amor e fé.
Muitos dos nossos familiares mor-
reram durante a segunda guerra
mundial, combatendo o fascis-
mo e o nazismo; todos nós nos
tornamos militantes na luta con-
tra os opressores que agridem os
mais pobres e os mais humildes.

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

José Osmir
Bertazzoni

(ANS – Cidade do
Vaticano) No decurso
do Congresso Peculiar
dos Consultores Teó-
logos, realizado na
Congregação das Cau-
sas dos Santos, foi
dado parecer plena-
mente positivo acerca do exercí-
cio heroico das virtudes, da fama
de santidade e de sinais, do Ser-
vo de Deus Augusto Bertazzoni,
Arcebispo de Potenza. O Servo
de Deus frequentou o Oratório
salesiano de Turim, onde se en-
controu com Dom Bosco, o qual
exerceu uma grande influência
sobre toda a sua formação.

A 'Positio' foi apresentada em
27 de setembro de 2013 pelo P.
Pierluigi Cameroni SDB, Postu-
lador em sede romana, e teve
como relatores, num primeiro
tempo, o P. Daniel Ols OP; suces-
sivamente, o P. Zdzislaw Kijas
OFM Conv.; e como colaborador
Dom Gerardo Messina, ex-Vice-
postulador, coadjuvado pela Dra.
Lodovica Maria Zanet, colabora-
dora da Postulação salesiana.

É belo recordar que esta pas-
sagem fundamental da causa se
deu em 12 de março, dia da morte
de São Luís Orione, que, com o jo-
vem Augusto Bertazzoni, foi aluno
do oratório de Valdocco, em Tu-
rim: ambos estiveram entre os me-
ninos que, em 1887, ofereceram
sua vida pela saúde de Dom Bos-
co; o Santo dos Jovens, que, por
sua vez, já havia profetizado que o
jovem Augusto um dia seria Bispo.

Dom Bertazzoni foi um bom
pastor e pai dos pobres, verda-
deiro homem de Deus, homem de
fé e de oração, pregador incansá-
vel da Palavra de Deus, sempre
atento às necessidades espiritu-
ais dos fiéis – também dos não
crentes –, pelos quais se expen-
deu até ao fim, oferecendo a Deus,
pelo bem da Igreja que o havia
conduzido como Bispo, os sofri-
mentos que o levaram à morte.

Para as vítimas da guerra e
os judeus confinados na Basili-
cata, ele foi pai e era longevo edu-
cador dos jovens. Esforçou-se
para que os sacerdotes da sua Di-
ocese, conjuntamente com religi-
osos e religiosas – pois acolheu
numerosos, dedicassem-se à for-
mação dos jovens, tanto nas es-
colas quanto na Ação Católica: a
todos eles, recomendava que bri-
lhasse o “espírito de paternida-
de” para com as novas gerações.

Augusto Bertazzoni nasceu,
em 1876, em Mântua. Ele era um
seguidor fiel quando filho de
João Bosco em Turim e também
amigo íntimo de Luigi Orione e
Giovanni Calabria; ele também
era próximo do bispo de Mân-
tua, Giuseppe Melchiorre Sarto,
que se tornaria o papa Pio X.

QUEM FOI BERTAZZO-
NI, SERVO DE DEUS? - Fre-
quentou o Oratório que os Sale-
sianos de Dom Bosco dirigiram
em Turim de 1885 a 1887. O pró-
prio Bosco provou ser uma gran-
de influência sobre Bertazzoni,
que, como bispo, dedicaria um
altar na catedral de Potenza a
seu mentor, em 1939. Durante
seus estudos, em Mântua, conhe-
ceu Dom Sarto, que também in-
fluenciou o novo seminarista.

Após a conclusão de seus es-
tudos teológicos, foi ordenado sa-
cerdote, em 25 de fevereiro de
1899, e mais tarde serviu como ar-
cipreste da paróquia de San Bene-
detto Po (comuna italiana da re-
gião da Lombardia, província de
Mântua), de 30 de abril de 1904 a
30 de junho de 1930. Em 1922 foi
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A ordem é replantar
José Renato Nalini

Éincrível que a
vida continue e a
população não

seja tomada de indigna-
ção pelo que se faz com
a Floresta Amazônica. O
jornalista Marcelo Coe-
lho fez um cálculo e
constatou que cada
brasileiro contribuiu com quatro
árvores destruídas naquilo que á
foi a maior floresta tropical do
planeta. Para ele, foi fácil fazer a
conta do passivo ambiental.
13.235 quilômetros quadrados
foram destruídos, de acordo com
o Inpe – Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais. Se a cada hec-
tare da cobertura vegetal amazô-
nica devem corresponder seiscen-
tas árvores, cada quilômetro qua-
drado hospeda sessenta mil.

Foram oitocentos milhões de
árvores cortadas, ou 3,75 por ha-
bitante. E não é só. A cada hectare
devastado, um outro é degradado
para abrir estradas. O fogo se pro-
paga e atinge áreas que não esta-
vam no cálculo dos dendroclastas.
O estrago é muito maior, portanto.

Os cientistas afirmam que,
além do corte, outras árvores são
impactadas e morrem. Aí é que se
chega ao fantástico número de um
bilhão de árvores mortas só em
2021. Ou oitenta e quatro milhões
por dia, cento e dezesseis mil por
hora, duas mil por minuto, trinta e

duas por segundo. Mar-
celo Leite observa que
enquanto se lê o seu ar-
tigo, mais sete mil e
quinhentas árvores te-
rão deixado de existir.

Isso é crime. Come-
tido a céu aberto, às cla-
ras, acompanhado de
deboche, ironia e men-
tiras deslavadas. Só du-

rante a nefasta gestão do ministro
contra o meio ambiente, o Brasil
perdeu território superior ao da
Bélgica, no maltratado espaço
amazônico. Onde o atual ministro
acredita existir miséria, porque
“floresta é sinônimo de pobreza”.

O que há é indigência mental
na falta de consciência de quem é
pago pelo povo para fazer valer o
artigo 225 da Constituição Cidadã,
considerado o mais belo dispositi-
vo fundante produzido no século
20. Só que no Brasil a norma existe
para retórica, para disfarçar a vo-
lúpia com que se dissipa o patrimô-
nio público, pensa-se em Fundo
Eleitoral, Fundo Partidário, em vi-
agens nababescas, tudo pago pelo
maltratado povinho. Aquele mesmo
que passa fome, que não tem educa-
ção de qualidade, que não tem saú-
de, não tem emprego e não tem qual-
quer perspectiva de vida digna.

O mundo civilizado lamenta,
mas ainda é tíbio ao impor restri-
ções às exportações brasileiras.
Em lugar de nos valermos do nos-
so tesouro natural, que foi pre-

sente da Providência ou da natu-
reza, nós o destruímos. Exata-
mente na fase em que o Brasil
mais precisa de investimento.

Qual o estrangeiro que virá
investir no Brasil? A corrupção
continua livre, leve e solta. O STF,
que deveria dar o exemplo, en-
contra tempo para viajar, fazer
conferências, prestigiar eventos,
mas não faz valer a Constituição
Cidadã. Esqueceu-se de que ela
acolheu o princípio da vedação do
retrocesso. Foi por isso que uma
lei de 2012, que não usa uma vez
sequer a expressão “Código Flo-
restal”, fez ruir por terra a defesa
do verde que existia desde 1934.

É lamentável que o Parlamen-
to, cuja atuação “para lamentar”
continua a desfazer a estrutura
protetiva dos recursos naturais,
se proponha a aprovar leis que
tornem o garimpo “essencial para
a vida”. Para a vida de quem,
cara pálida: dos que morreram
em Mariana e Brumadinho?

Há mais de quinhentos proje-
tos para explorar minério nas ter-

ras yanomami e é por isso que essa
etnia continua na rota da extinção.

Outros países também con-
tribuem para a emissão de gases
venenosos que causam o efeito
estufa e vão gerar a extinção da
vida no planeta Terra. Mas ali,
isso se deve a investimentos que
dão emprego e qualidade de vida
– enquanto houver – para os
seus nacionais. Aqui, a emissão
é destituída de qualquer objeti-
vo, senão acabar com aquilo
que o homem não fez, não sabe
fazer, mas é capaz de eliminar.

É de pasmar que a Acade-
mia, a Universidade, o empre-
sariado, a mídia espontânea, os
educadores, não reajam a esse
crime hediondo. As vítimas não
somos apenas nós. São nossos
netos e bisnetos. Aqueles que
não terão condições mínimas de
sobreviver numa terra arrasada,
calcinada, desértica e morta.

Haverá tribunal para julgar
os principais responsáveis por
essa tragédia? Ou seremos to-
dos inocentes, assistindo iner-
tes, impávidos, passivamente, a
esse extermínio do amanhã?

———
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

Servo de Deus,
Bertazzoni, Augusto

Walter Naime

Se alguém pergun-
tar o que é que
tem focinho de

porco e não é porco, tem
rabo de porco e não é
porco, tem orelha de
porco e não é porco, tem
intestinos de porco e não
é porco, o que diria?

Você já deve ter ouvido essa
pergunta, uma dezena de vezes. No
entanto, a pergunta permanece
viva, porque o nobre suíno, pelos
estudos de anatomia, é o animal
que mais tem os seus órgãos seme-
lhantes aos humanos, e até podem
ser substituídos uns pelos outros.

Como a língua portuguesa
é muito rica e não faz parte dos
componentes da feijoada, nos
fornece alternativas da palavra
porca e ao mesmo tempo dá a
dica de que a resposta para a
pergunta inicial é “feijoada”.

A feijoada foi criada no Brasil,
nos tempos da escravidão, pois os
restos resultantes da matança dos
porcos eram fornecidos aos escra-
vos cozidos com o feijão fazendo
parte do conjunto. Hoje é um prato

moderno e degustado
por muitos, servido
com farinha, couve e la-
ranja, uma delícia para
os humanos. Devido às
semelhanças dos ór-
gãos do porco e a do
homem surge a ideia
que a feijoada poderia
ser a prática de um ca-
nibalismo moderno.

A porca de que iremos tratar é o
que forma o conjunto “parafuso e
porca”, que serve para apertar qual-
quer coisa contra outra, fixando o
que estiver entre as duas. Essa que
não tem cheiro ruim, não é mole, não
ronca, não procria, não engorda, e
sua dureza não permite ser mastiga-
da só serve para arrochar pois nor-
malmente é metálica ou plástica.

No caso do parafuso sem a
porca o aperto é feito com uma
chave diferenciada e a fixação é
feita pela hélice do parafuso. O
adicionamento da porca é o que
serve para travar o acoplamento.

No cenário sociológico e gover-
namental o povo é o que sempre
fica entre o parafuso e a porca,
apertado entre o sistema político
e os manobradores mandantes.

“A porca”
Parece queParece queParece queParece queParece que
os políticosos políticosos políticosos políticosos políticos
não governamnão governamnão governamnão governamnão governam
para o povo,para o povo,para o povo,para o povo,para o povo,
mas atendemmas atendemmas atendemmas atendemmas atendem
às desavençasàs desavençasàs desavençasàs desavençasàs desavenças
entre sientre sientre sientre sientre si

Arquivo

Para isso basta  exami-
narmos o que já se passou e o
q u e  e s t a m o s  p a s s a n d o  n o
comportamento atual.

Parece que os políticos não
governam para o povo, mas aten-
dem às desavenças entre si, para
manter o seu status e posição de
mando e assim o conjunto para-
fuso e porca são os operadores
da ação das porcas contra o
povo. Nesse processo, na lingua-
gem da mecânica o parafuso
nunca chega a espanar, mas o
povo sofre o esmagamento da es-
perança aguardando a melhora.

Na vivência desses momentos
não conseguimos escapar das héli-
ces pressionadores de suas roscas,
aparecendo a falta de trabalho e
renda, com 14 milhões de desem-
pregados, com alta da inflação afe-

tando o poder de compra, com 60
milhões de almas procurando o
altar da fome, pois a ração para
os “suínos” sempre aumenta e
mal terminam já estão afiando os
dentes para outras refeições.

Em nosso país as eleições são
para escolher os governantes e
não para escolher os políticos com
propósitos positivos. Os políticos
deveriam ser escolhidos pelos seus
méritos, pelos valores, pelo res-
peito à causa pública, discutin-
do as políticas através de planeja-
mento e capacitação, para depois
serem apresentados às urnas.

O nosso hino que espelha nos-
sa grandeza está totalmente detur-
pado e com todas essas porcas com-
primindo nossas reservas, a boa
feijoada vira uma “porcaria”. Es-
tamos distantes das práticas cita-
das, mas tentando concretizar a
mesma e cada vez mais nos apro-
ximando de soluções concretas
para amenizar o “aperto” que es-
maga tudo diante da ganância de
uma peça com o nome igual a
mulher do porco: a “porca”.

———
Walter Naime é arquiteto-
urbanista e empresário

sáveis por um aciden-
te, o Conselho Regio-
nal de Engenharia e
Agronomia do Estado
de São Paulo (Crea-
SP) saiu em defesa
das mulheres para
que ações como essa
sejam repudiadas ve-
ementemente.

A qualidade técni-
ca não é avaliada por sexo, gêne-
ro, raça ou classe social. O que di-
ferencia um bom profissional de
um ruim são suas aptidões, habi-
lidades para desenvolver soluções
e competências para lidar com os
desafios impostos pela carreira e
pelo mercado. Não há espaço, em
pleno ano de 2022, para condutas
desse tipo. O Crea-SP não com-
pactuará com comportamentos
preconceituosos e discriminatóri-
os contra quem quer que seja.

É preciso entender a impor-
tância - e a urgência - de mulheres
ocuparem espaços que, até então,
eram considerados majoritaria-
mente masculinos. Caso da área
tecnológica, que historicamente é
associada aos homens. Se antes as

Vinicius Marchese

Há muito se fala
sobre a neces-
sidade de rom-

per barreiras impostas
pela desigualdade de
gênero, presente em to-
dos os setores e esferas
da sociedade brasileira.
Apesar de ser a grande
maioria da população, as mulhe-
res ainda estão sub-representadas
na política, no mercado de traba-
lho, na docência das universida-
des, no judiciário e, como não po-
deria ser diferente, também nas
áreas da Engenharia, Agronomia
e Geociências. Elas representam
apenas 15% do total de profissio-
nais registrados no Conselho Fe-
deral de Engenharia e Agronomia
(Confea). Corrigir essas distorções
e combater o machismo e o sexis-
mo é dever de toda a sociedade.

Diante dos ataques às pro-
fissionais envolvidas em uma
grande obra de infraestrutura
da cidade de São Paulo, acusa-
das em vídeo veiculado pelas re-
des sociais de serem as respon-
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Mulheres na engenharia, sim. Ou onde elas quiserem.

mulheres não eram associadas a
essas profissões, o último censo da
Educação Superior do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) aponta que 37,3% dos for-
mandos em cursos de graduação
de engenharia, produção e cons-
trução são do sexo feminino.

O compromisso assumido
pelo Conselho tem produzido re-
sultados importantes para fo-
mentar a inclusão e a diversida-
de de gênero. Somos signatários
da Agenda 2030 da Organização
das Nações Unidas (ONU) e for-
talecemos o nosso propósito em
prol da equidade de gênero. Nos-
sa missão é aumentar a partici-
pação das mulheres das Enge-
nharias, Agronomia e Geociên-
cias, no Sistema Confea/Crea,
nas associações de classe e em
suas profissões, mostrando que
elas devem atuar em todas essas
áreas e nos mais diversos cargos.

Perante os obstáculos que
elas enfrentam em suas profis-
sões, como jornada dupla, pre-
conceito e assédio, estamos nos
mobilizando por um futuro mais
justo e para promover e alcan-
çar a equidade de gênero. Por
isso, instituímos o Comitê Ges-
tor do Programa Mulher, uma
iniciativa criada pelo Confea, e
que tem como principal meta

cumprir com o Objetivo de De-
senvolvimento Sustentável
(ODS) de número 5 da Agenda
2030, que versa, justamente,
sobre a igualdade de gênero e o
empoderamento feminino.

Foi a partir deste movimento
que produzimos a Cartilha do Pro-
grama Mulher do Crea-SP, que
traz um panorama sobre a reali-
dade atual das mulheres no mer-
cado de trabalho e os desafios para
superar essa condição de desigual-
dade. Promovemos, ainda, um
primeiro encontro do Programa
Mulher em São Paulo. Mais de 400
mulheres da área tecnológica pu-
deram compartilhar de suas expe-
riências e trajetórias, além de ou-
vir boas histórias de diferentes
perfis de mulheres que se desta-
cam em diferentes ambientes.

É o momento de discutirmos
sobre como – e quanto - o machis-
mo impacta diretamente a vida de
milhões de mulheres, em todas as
classes sociais. Afinal, a previsão do
Relatório de Desigualdade Econô-
mica e Gênero de 2021, do Fórum
Econômico Social, é de que levare-
mos 135,6 anos para o mundo che-
gar a uma paridade de gênero. Ain-
da que o caminho seja longo, não é
possível retroceder. Sabemos que há
muito a ser enfrentado, mas, uma
certeza segue inabalável: o deba-
te não pode acontecer a partir de
uma ótica machista e excludente.?

———
Vinicius Marchese é en-
genheiro de Telecomu-
nicações e presidente
do Crea-SP. Instagram:
@viniciusmarchese



As regiões metropolitanas
de São Paulo

Barjas Negri

No final de 2021,
foi lançado na
livraria Cultu-

ra, do Shopping Igua-
temi em São Paulo, o li-
vro “O novo municipa-
lismo” de autoria e co-
ordenação do secretá-
rio de Desenvolvimento Regional
do Estado, Marco Vinholi. São vá-
rios os coautores e tive a oportuni-
dade de escrever o artigo “A nova
regionalização de São Paulo”.

No artigo, procurei mostrar
a transformação da economia
interiorizada que se industria-
liza mais, moderniza seu setor
de serviço e passa a ter uma
agropecuária moderna, diversi-
ficada e competitiva, com gran-
de presença no mercado inter-
nacional. As cidades crescem e
os serviços administrativos pú-
blicos vão se instalando no in-
terior paulista, como hospitais,
escolas, universidades, Fatecs,
Etecs, AMEs, Poupatempo, De-
inters e CPIs, BAEPs, presídios,
Centros de Detenção Provisória
e unidades da Fundação Casa.

As rodovias passam a ser
duplicadas, modernizadas e pro-
longadas, reduzindo a distância
entre as cidades e criando nú-
cleos centralizadores liderados
por cidades médias e outras aci-
ma de 100 mil habitantes. Des-
de os anos 1970 vários foram os
planos estaduais que auxiliaram
nessa empreitada e planejaram
uma descentralização econômi-
ca rumo ao espaço interiorizado.

A Região Metropolitana de São
Paulo (RMSP) foi criada em 1967 e
não e demais lembrar que em 1970
era responsável por 75% de toda
produção industrial do estado de
São Paulo. Com apoio, incentivos e
planejamento, o Interior passa a
atrair expressivos investimentos in-
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dustriais e de serviços,
que aos poucos promo-
vem uma desconcentra-
ção da RMSP, até que
em 1998 a indústria do
interior chega a 50% de
toda produção industri-
al paulista. Isso ocorre
de forma mais acentua-
da no espaço muito

próximo da RMSP que continua
polarizando a economia paulista.

Com isso vão sendo geradas
novas regiões metropolitanas,
que passam a ser reconhecidas
pela legislação paulista. Vamos
chegar em 2021 com nove: São
Paulo (1967), Baixada Santista
(1990), Campinas (2000), Vale
do Paraíba (2012), Sorocaba
(2014), Ribeirão Preto (2016), São
José do Rio Preto (2021), Piraci-
caba (2021) e Jundiaí (2021).

Essas regiões metropolita-
nas são compostas por 236 mu-
nicípios, com extensão territori-
al de 77,6 km2 (31% do Estado),
com população de 35,6 milhões
de pessoas (80% do Estado e 27%
do Brasil) e um PIB de R$ 1,9
trilhão (86% do Estado e 27% do
Brasil). Por isso, essas regiões,
por meio de suas principais lide-
ranças, precisam cada vez mais
planejar o seu desenvolvimento,
reduzindo as disparidades soci-
ais dentro de cada região, permi-
tindo melhor qualidade de vida e
um desenvolvimento sustentável.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba
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Gravidez na adolescência aumenta
o risco de problemas psicológicos
Prematuridade, anemia, eclampsia e depressão estão entre os
principais problemas registrados da gravidez na adolescência

Divulgação

Jenifer, 17 anos com o filho Henry, que nasceu de 32 semanas

O índice de gravidez na ado-
lescência no Brasil está acima da
média mundial. Em 2020, regis-
trou-se que, a cada mil brasileiras
entre 15 e 19 anos, 53 tornaram-se
mães. No mundo, são 41, confor-
me relatório lançado em 2021 pelo
Fundo de População das Nações
Unidas. Dados levantados pela
controladoria da Santa Casa de
Piracicaba entre os anos de 2018 a
2021 revelam que a idade mais
nova em registro de partos nos úl-
timos quatro anos foi de meninas
na faixa etária de 13 anos de idade.

Partos com essa faixa etária
foram realizados em 2019 (1) e 2021
(1). No mesmo período levantado,
na faixa etária de 14 anos, tiveram
bebês, cinco em 2018, quatro em
2019 e quatro em 2021. Essa reali-
dade se repete em todos dos anos
para adolescentes na faixa etária
de 15 anos de idade que se torna-
ram mães, sendo 24 em 2018; nove
em 2019; 13 em 2020 e 11 em 2021.
Já a maioria dos registros neste
período está de adolescentes de 16
e 17 anos que se tornaram mães.
Aos 16 anos de idade foram 26 em
2018; 32 em 2019; 24 em 2020 e 36
em 2021. Já com 17 anos, os regis-
tros apontam 47 em 2018; 41 em
2019; 38 em 2020 e 33 em 2021.

Jenifer Eduarda Murano de
Oliveira, de 17 anos, está entre as
adolescentes que se tornaram
mães e tiveram seus bebês na San-
ta Casa de Piracicaba. Henry Ra-
fael, nasceu prematuro (32 sema-
nas) no dia 06 de fevereiro de
2022. A mãe recebeu alta, mas o
bebê precisou ficar na UTI Neo-
natal. “Eu namorava há 3 meses

e aconteceu. Na hora só posso
dizer que senti muito medo, pois
tudo era assustador”, disse.

Para Juliana Murano de Oli-
veira, 41, a gravidez da filha che-
gou como um ‘balde de água
fria’. “Sempre fui muito rígida,
não falávamos muito sobre o as-
sunto, eu apenas não a  deixava
sair de casa. Se saía, era escon-
dida. Hoje vejo a importância de
uma conversa franca. Mas ago-
ra meu neto está aí e já é o gran-
de amor de nossas vidas”, diz a
avó que fez questão de salientar que
o namorado de Jenifer, Leonardo
Abreu, assumiu a paternidade e
que ambos já moram juntos.

A ginecologista e obstetra da
Santa Casa de Piracicaba, Mile-
na Goes, ressalta que a gestação
não planejada na adolescência
ocorre dentre vários fatores, mas
a falta de informação é uma jus-
tificativa constante entre as ado-
lescentes. “As ações de preven-
ção devem ser sistematizadas,
educativas, conscientizadoras,
para que as adolescentes possam
fazer suas escolhas de forma
consciente e sensata”, ressalta.

De acordo com Milena, em
relação à saúde da adolescente,
existe maior risco de partos pre-
maturos, de recém-nascidos com
baixo peso, de eclampsia, de
transtornos mentais como a de-
pressão, além de maior risco de
morte devido a complicações de-
correntes de abortos inseguros ou
mesmo da gravidez e do parto.
“O grupo de maior risco são as
adolescentes menores de 15 anos.
Outros fatores de risco são o ní-

vel socioeconômico da adolescen-
te, sua condição de saúde e a di-
ficuldade de acesso aos serviços
de saúde, pois muitas deixam de
fazer o pré-natal, que é essencial
para qualquer gestante”, ressalta.

A psicóloga hospitalar da San-
ta Casa de Piracicaba, Paula Maia,
ressalta que são muitos os desafios
que uma menina pode enfrentar
diante de uma gravidez inespera-
da na adolescência. “Além do pró-
prio julgamento, a menina é julga-
da pelos familiares e pela socieda-
de, que geram nela sentimentos de
frustração e solidão, mexem demais
com as emoções desta jovem, que
de uma hora para outra precisa se
tornar mulher. A gravidez inespe-
rada traz com ela medos e insegu-
ranças, ainda piores quando preci-
sam enfrentá-los  sozinha, quando

o pai de seu bebê se afasta ou a
abandona. Todos esse fatores po-
dem se tornar gatilhos para o es-
tresse, a ansiedade e a depressão,
problemas estes que afetam  a saú-
de da gestante e também podem
prejudicar a formação e o desen-
volvimento do bebê”, ressalta.

Para a ginecologista Milena
é importante, além de diminuir a
incidência da gestação precoce por
meio da informação e educação,
reduzir os índices de infecções se-
xualmente transmissíveis. “As
consequências da gravidez na
adolescência não são só físicas e
emocionais. Ela compromete
também os estudos, a formação
profissional dessa mãe, o que vai
prejudicar seu ingresso no mer-
cado de trabalho. Esse é um ci-
clo que ser quebrado”, enfatiza.

Os carnês do IPTU começa-
ram a ser distribuídos em Piraci-
caba e devem chegar à casa dos
contribuintes até o mês de março
com reajuste de 13,46% (10,96%
de INPC-IBGE de dezembro de
2020 a novembro de 2021 mais
2,5% da Lei Complementar 387/
2017, que aumenta os valores da
planta genérica até 2023).

A Secretaria Municipal de Fi-
nanças oferece a possibilidade de
efetuar o pagamento com descon-
to de 5% em cota única, até 15/
03. O munícipe também pode par-
celar o imposto em 10 vezes, sem
nenhum acréscimo, desde que o
pagamento seja feito até o venci-
mento de cada parcela. O conta-
dor André Roberto Cillo, suplen-
te da Diretoria Executiva do Sin-
cop - Sindicato dos Contabilistas
de Piracicaba, orienta que a me-
lhor opção depende da condição
de cada contribuinte. “Para quem
possui o recurso total disponível
e não recebe juros por ele, o ideal
é quitar o débito à vista. Já se o
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Contador orienta sobre
o pagamento do IPTU

recurso está aplicado, é preciso
verificar se o rendimento no pe-
ríodo das parcelas é maior ou
menor do que os 5% de desconto
oferecidos. A última opção é para
quem não tem o recurso disponí-
vel e precisa parcelar, sempre com
atenção para não perder os pra-
zos e se complicar com os juros”,
orienta Cillo. O Presidente do Sin-
cop, Danilo Lucas Coimbra Ven-
demiatti, reforça a importância
de cumprir com suas obrigações
fiscais e sempre que tiver dúvi-
das contar com a assistência de
um profissional capacitado. “O
contador pode dar a melhor ori-
entação ao contribuinte para man-
ter as finanças em ordem e sem
surpresas”, reforça Vendemiatti.

O link para acessar as gui-
as do IPTU 2022 está disponí-
vel no Portal da Prefeitura
www.piracicaba.sp.gov.br/, no bo-
tão IPTU 2022, na página inicial,
inserindo a inscrição/CPD do
imóvel e o exercício (ano) para im-
primir e realizar o pagamento.

A Ordem dos Advogados do
Brasil seção São Paulo (OAB SP)
aprovou, no último dia 11, uma
política de cotas para promover a
igualdade racial na entidade e a
criação do Conselho da Jovem Ad-
vocacia. As propostas foram apre-
ciadas em reunião ordinária dos
conselheiros seccionais, que contou
com a presença do presidente da
OAB Nacional, Beto Simonetti.

“É com muita emoção que
abro esta sessão histórica porque,
pela primeira vez, temos neste con-
selho 30% da advocacia negra re-
presentada; pela primeira vez, te-
mos 50% de mulheres representa-
das; pela primeira vez, temos uma
advogada trans representada; e,
pela primeira vez, ela é presidida
por uma mulher”, disse a presi-
dente da OAB SP, Patricia Vanzo-
lini, ao iniciar os trabalhos.

Sugerida pela Comissão Per-
manente de Igualdade Racial, a
política de cotas raciais estabelece
que, no mínimo, 30% das advoga-
das e advogados indicados ao
Quinto Constitucional serão negros
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OAB-SP aprova política para
promoção da igualdade racial

ou pardos. A mesma regra será
aplicada às Escolas Superiores de
Advocacia e ao seu corpo docente,
procuradoria, ouvidorias, bem
como na composição de painéis e
eventos. Também será adotado o
compromisso de manter represen-
tantes negros em todas as comis-
sões permanentes da OAB SP. Na
reunião, o presidente da comissão,
Irapuã Santana, ainda leu uma
carta de compromisso da entidade
com a advocacia negra paulista.

O presidente da Comissão da
Jovem Advocacia, Guilherme Han-
sen Cirilo, apresentou o voto com a
proposta do novo conselho, que visa
garantir a participação efetiva de re-
cém-aprovados no Exame de Ordem
dentro da estrutura da entidade.

Para Simonetti, ao permitir
avanços positivos para cumpri-
mento das cotas raciais e a possi-
bilidade dos mais jovens integra-
rem a Seccional por meio de um
órgão consultivo, a sessão entra
para a história da OAB SP, que
tem, pela primeira vez – em 90 anos
–, uma mulher como presidente.
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Vereador fiscaliza poda de árvores em praça do bairro
Assessoria Parlamentar

Josef recebeu pedido dos moradores para poda e corte de mato

O vereador Josef Borges (Soli-
dariedade) verificou na manhã de
terça-feira (15) o trabalho de poda
de pequeno porte realizado pela
equipe da Sedema (Secretaria
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente) na praça Hermenegil-
do Melega, no bairro Algodoal.

O serviço estava sendo reivin-
dicado pelos moradores que esta-
vam preocupados com o risco de
os galhos secos caírem e machuca-
rem as crianças que usam o play-
ground, que foi o foco dessa opera-
ção de manutenção da Sedema.

Ainda falta executar o corte
do mato, que deve acontecer nos
próximos dias e em até 50 dias, a
Sedema informou que as equipes
voltarão para fazer o corte dos
galhos maiores e a retirada das
árvores mortas que estão no local.

O vereador recebeu ainda dos
moradores um pedido de revitali-

zação da praça e de mudança para
mão de direção única da rua Iná-
cio Martins. Josef Borges já está
trabalhando com moradores do
Algodoal para a instalação de um
parque e a praça pode também
receber um projeto de revitaliza-
ção e passar a integrar o parque.

“Vamos continuar conversan-
do com os moradores, elaborar um
projeto em conjunto e depois tra-
balhar para que ele seja executado.
É importante também a vizinhan-
ça passar a monitorar e cuidar
dessa área, que bem cuidada, será
espaço para práticas de ativida-
des, integração dos moradores,
das crianças e proporcionará la-
zer e diversão”, afirmou. “Tam-
bém vou convidar o deputado es-
tadual Alex de Madureira para co-
nhecer o espaço e nos auxiliar nesse
projeto”, completou Josef Borges.

Para o vereador, que é líder

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) reforçou o pedido de
informações sobre reforma na
Escola Municipal Professora
Tercilia Bernadete Sanches
Costa, localizada na rua Ge-
meli Zaia, 50, no bairro Vem
Viver. O requerimento 90/
2022, apresentado pelo parla-
mentar, foi aprovado nesta se-
gunda-feira (14) durante reu-
nião extraordinária da Câmara.

No texto da propositura, o
vereador recorda que, no últi-
mo dia 29 de novembro, proto-
colou o requerimento 1051/
2021, que solicitava informa-
ções sobre manutenção na es-
cola, e que já havia sido objeto
da indicação 3473/2021. Apro-
vado durante a 49ª reunião or-
dinária, ano passado, o Execu-
tivo respondeu em 3 de janei-
ro, em documento assinado
pelo secretário municipal de
Educação, Gabriel Ferrato, in-
formando que “não foi realiza-
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Requerimento reforça pedido
para manutenção em escola

da vistoria porque aguardam
documento da direção da uni-
dade apontando os problemas”.

Kawai questiona o Executi-
vo se, após tomar conhecimen-
to da situação, apresentada na
indicação 3473/2021, e após ser
questionado no requerimento
1051/2021, realizou vistoria na
escola municipal ou se ainda
aguarda contato do diretor da
unidade. Ele pede detalhes, caso
a visita já tenha sido feita, so-
bre quando ela foi realizada.

O vereador ainda cobra
fornecimento de eventual es-
tudo e/ou projeto já desen-
volvido pelo Executivo, as-
sim como solicita informação
sobre cronograma para o
atendimento da demanda.
Se ainda não há conhecimen-
to da s i tuação da escola,
Kawai quer saber por qual
motivo o Executivo ainda
não anal isou,  v istoriou e
atendeu a reivindicação.

do governo na Câmara, o secre-
tário Alex Gama Salvaia está
atento às demandas da popula-
ção e atendeu ao pedido apre-
sentado por ele, para a manuten-
ção da praça. “Agradeço o empe-

nho do secretário em atender essa
reivindicação dos moradores e
também a equipe do Claudio, da
Sedema, que deu início ao serviço
de manutenção que terá conti-
nuidade”, disse Josef Borges.
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CPI do Semae flagra “caldeirão de esgoto”
Em diligência, vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara verificaram descarte irregular no Santa Rosa e Santa Terezinha

Uma água cinzenta e mau
cheirosa, acompanhada por uma
espessa camada de um lodo igual-
mente cinzento, escorre pela sarje-
ta da avenida Branca Azevedo, no
bairro Santa Rosa. “É esgoto cor-
rendo a céu aberto”, diz a vereado-
ra Rai de Almeida (PT), presidente
da Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) que analisa possíveis
irregularidades nos serviços de
água e esgoto na cidade. Criada
em junho de 2021, a Comissão é
também composta pelos vereado-
res Anilton Rissato (Patriota) e
Thiago Ribeiro (PSC), como rela-
tor e membro, respectivamente.

“Esse limo, essa massa cinza
que vocês estão vendo, são colôni-
as de bactérias. Elas aparecem
quando o esgoto já está correndo
faz um certo tempo no mesmo lu-
gar, não é algo que aparece da noi-
te para o dia”, explica José Carlos
Magazine, chefe da divisão regio-
nal Pauilceia do Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto), que
acompanhou as diligências da CPI,
na tarde desta segunda-feira (14),
em busca de pontos de despejo ir-
regular de esgoto na cidade.

“Isso está assim há quase 20
dias”, confirma Bem-Hur Redi,
morador do bairro há 30 anos e
que solicitou a presença da Comis-
são no local. “Eu, o Magazine e
outros moradores do Santa Rosa
fizemos um trabalho quase que ar-
queológico para achar esse e ou-
tros pontos de despejo de esgoto
por aqui, que são vários", afirma.

A coleta, tratamento e desti-
nação do esgoto em Piracicaba são,
atualmente, geridos por uma par-
ceria público-privada entre a pre-
feitura, por intermédio do Se-
mae, e a concessionária Mirante.

Para a presidente da CPI, “o
Semae está sendo negligente". "A
Mirante é a praticante do ato,
mas o Semae, na verdade, está si-
lencioso, omisso no seu papel de
fiscalizador, e isso é um proble-
ma. Para verificar se as cláusulas

Guilherme Leite

Edis verificaram descarte irregular no Santa Rosa e Santa Terezinha

contratuais estão sendo cumpri-
das, é preciso vir a campo”, diz Rai.

“COLETA MAQUIADA” -
O esgoto que corre livremente pela
sarjeta da avenida verte em fartos
litros de uma caixa coletora, apa-
rentemente entupida, localizada a
poucos metros da pequena ponte
que passa sobre o ribeirão Gua-
mium, um afluente do Piracicaba.

A água leitosa ganha veloci-
dade, desce a avenida e some por
uma boca de lobo. Na sequência,
reaparece em um cano logo abai-
xo da ponte e mergulha livremen-
te, por mais cinco metros, até to-
car as águas do Guamium.

Barranco abaixo, às margens
do ribeirão, é possível ver a mistu-
ra entre a água limpa que brota
das margens, quase cristalina, e a
que desce pela boca lobo, espessa,
leitosa e com um forte odor. Pe-
quenos peixinhos, indiferentes ao
falatório da comitiva que até lá
desceu para ver mais de perto o
despejo do esgoto, nadam e se es-
condem por entre as pedras.

Além da boca de lobo, o esgoto
também flui para o ribeirão, segun-
do Magazine, por uma outra tubu-
lação que sai da caixa coletora, cha-
mada “extravasor”. Segundo o che-
fe de divisão do Semae, isso não
deveria acontecer, pois a caixa co-
letora, como seu nome diz, deve-
ria apenas coletar o esgoto e con-
duzi-lo para seu destino, e o ex-
travasor, por sua vez, serviria ape-
nas para momentos limítrofes de
pressão no sistema, e não para es-
coar esgoto de forma constante.

“Então, isso significa que nem
a coleta do esgoto nem o tratamen-
to são feitos de forma correta?”,
questiona Rai. “Isso aqui é uma
maquiagem da coleta", diz Maga-
zine, que ainda defende: “para re-
solver essa situação é necessário
uma equipe de fiscalização acom-
panhando esse tipo de procedimen-
to. Isso não pode acontecer. É um
crime ambiental o que está aconte-
cendo aqui, é uma coisa incabível.”

A opinião do técnico é também
compartilhada pelo vereador,
membro da CPI, Thiago Ribeiro:
“Nós estamos com uma situação
grave aqui. Esse esgoto, descarta-
do irregularmente, vai para o nos-
so rio Piracicaba. Então, automati-
camente, eu não sou engenheiro
ambiental, mas para mim caracte-
riza-se um crime ambiental”.

Barranco acima novamente,
uma surpresa: o esgoto que antes
fluía livre pela sarjeta tem agora
seu fluxo interrompido. Na caixa
coletora - que minutos antes fora
vistoriada pelos membros da CPI e
pelo Semae- , uma equipe de cerca
de três ou quatro funcionários da
Mirante, com uma ferramenta
alongada, desobstrui com suces-
so a tubulação, e faz com que o
esgoto volte a seguir seu correto
destino. Segundo um dos funcio-
nários da concessionária, uma
ordem de serviço para refazer por
inteiro a caixa coletora também
fora emitida para o dia seguinte.

TUBULAÇÃO ROMPI-
DA - Quilômetros à frente, no
encontro das ruas Oliverio Por-
ta e José Bessi, nas proximida-
des da avenida Euclides de Fi-
gueiredo, em Santa Terezinha, o
característico odor do esgoto é
mais uma vez o protagonista.

Desta vez ele contracena
com uma grande quantidade de
garrafas, sacos plásticos, latas e
materiais dos mais sortidos e
agora, novamente, jorra toda sua
densidade cinza por uma tubula-
ção alaranjada, que se encontra
rompida, na altura do leito do
córrego que passa pelo local.

Segundo Magazine, esse é
um problema que se arrasta há
anos: “toda vez que chove, essa
tubulação se desconecta e o es-
goto fica assim, vazando direto”.

José Laércio Andrade, que há
mais de três décadas mora no
bairro, corrobora a fala do servi-
dor da autarquia e diz que a “Mi-
rante não sai daqui, mas só tira

fotos e vai embora”. Ele aguarda
uma resolução para o problema e
diz se sentir incomodado com o
mau cheiro e com os pernilongos
que, de acordo com ele, prolife-
ram em abundância no local.

“Cada vez que fazemos uma
diligência em campo nós nos depa-
ramos com situações que nos le-
vam a acreditar que o contrato que
existe não é cumprido. Nós, da CPI,
estamos aqui para apurar estes fa-
tos e cobrar da empresa uma so-
lução para o problema, mostrar
para a população que a empresa
que está aí não atende àquilo que
foi proposto em contrato”, disse o
relator da CPI, Anilton Rissato.

“A população não paga a ta-
rifa do esgoto por bimestre, ela
não paga por semestre, a tarifa
é mensal. Ela não é obrigada a
ver a cor dessa água e sentir
esse odor próximo às suas resi-
dências”, diz Thiago Ribeiro.

Um caldeirão de esgoto - A
poucos metros dali a equipe atra-
vessa a avenida Euclides de Fi-
gueiredo e chega a uma viela,
com cerca de dez casas, com
suas varandas e janelas viradas
para o Córrego Ondinhas.

Em sua margem brotam ba-
naneiras, pés de acerola e de ara-
çás. Galinhas, galos e pintinhos
cruzam velozes o terreno e ajudam
a compor um cenário quase idíli-
co, que apenas é rompido pelas
águas turvas de um rego d’água
que desemboca no Córrego.

A equipe segue pelo asfalto,
margeando o leito, e toca a cam-
painha de uma casa localizada no
fim da viela. O objetivo é conse-
guir passagem por dentro da casa,
único caminho para se atingir
uma ponte de madeira improvisa-
da que dá acesso a uma área ver-
de do outro lado do córrego. Por
entre o mato alto, já é possível avis-
tar a calha do canal que corre em
paralelo e que, metros antes, de-
sagua no Córrego das Ondinhas.

Novamente, o cheiro forte de-

nuncia mais um ponto de descar-
te irregular de esgoto. Desta vez,
a matéria em decomposição que
sai de uma grossa tubulação da
margem esquerda se acumula
num braço do leito do canal e for-
ma uma espécie de "caldeirão"
acinzentado de excrementos que
parece querer borbulhar. "Em dias
de calor é quase impossível respi-
rar aqui”, afirma Magazine.

A frase é quase idêntica à de
Patrícia Sansão, que reside a pou-
cos metros do local, em uma das
casas da viela: “quando esquen-
ta é terrível, ninguém aguenta. É
um cheiro de carniça e de cocô.
Eu moro aqui há quatro anos e
sempre foi assim”, completa.

“É um tapa na cara da popu-
lação piracicabana, que acha que
está sendo atendida, paga 100%
do que é cobrado na sua conta de
água e esgoto e metade desse va-
lor vai para essa empresa que não
está cumprindo a sua parte do
contrato”, diz Anilton Rissato.

“É importante dizer que a CPI,
sozinha, se não tivéssemos os mo-
radores, o próprio Magazine levan-
tando, mostrando para a gente,
nós jamais iríamos descobrir isso
aqui. Isso mostra o quão impor-
tante é a comunidade e os servi-
dores trazerem essas informações
para nós”, afirma Rai de Almeida.

PRÓXIMOS PASSOS –
De acordo com a presidente, a
CPI deve ainda colher mais al-
guns depoimentos e realizar ou-
tras diligências. No entanto, se-
gundo a parlamentar, já há farto
material para consubstanciar o re-
latório final, que deve ser apresen-
tado em maio deste ano, último mês
de atividade da Comissão, e que
não pode mais ser prorrogada.

“Nós não temos o poder de
notificar a empresa, nós temos o
poder de identificar o problema,
analisar, e daí nós vamos fazer
um relatório conclusivo, depois de
tudo que nós vimos, e vamos apre-
sentar ao Ministério Público para
que ele tome as medidas cabíveis”,
afirma Rai de Almeida.

Ela ainda acrescenta: “quan-
do a Mirante foi contratada e foi
estabelecida essa parceria, isso é hi-
pótese, ela tinha 30% de esgoto para
coletar e tratar. 70% já estava cole-
tado e tratado. E aí, pelo que esta-
mos vendo, esses 30% continuam
sendo lançados nos rios, sem tra-
tamento, mas eles [Mirante] rece-
bem o valor cheio do contrato. Eles
não têm nenhuma responsabilida-
de em relação às inadimplências e
aos furtos de água, que são eles que
fiscalizam, não têm nenhum inte-
resse. E a gente precisa mudar essa
situação”, conclui a vereadora.

A Comclima (Comissão Muni-
cipal de Mudança Climática) terá
25 integrantes, que virão do Poder
Público e, em sua maioria, da soci-
edade civil. É o que estabelece o pro-
jeto de lei complementar 15/2021,
aprovado em segunda discussão
pela Câmara, em reunião extraor-
dinária nesta segunda-feira (14).

Criada pela lei complementar
420/2020, a comissão iniciou
suas atividades em 30 de junho
do ano passado, com a eleição de
sua diretoria. Tem como princi-
pais objetivos revisar, tornar pú-
blico, acompanhar, garantir e fis-
calizar a implementação do Plano
Municipal de Mitigação e Adapta-
ção às Mudanças Climáticas, de-
finindo metas e indicadores.

De autoria do Executivo, o pro-
jeto de lei complementar aprovado
em dois turnos pelo Legislativo de-
fine o número de representantes de
cada segmento na Comclima: dois
da Secretaria Municipal de Gover-
no (sendo um deles do Departa-
mento de Defesa Civil); um da Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente; um da Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes; um da Se-
cretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento; um do Instituto de
Pesquisas e Planejamento de Pira-
cicaba; um do Serviço Municipal de
Água e Esgoto; um do Grupo Mul-
tidisciplinar de Educação Ambien-
tal; e um da Secretaria Estadual de
Infraestrutura e Meio Ambiente.

A comissão também contará
com um representante do Com-
dema (Conselho Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente); um do
Gaema (Grupo de Atuação Espe-
cial de Defesa do Meio Ambiente,
do Ministério Público); um da
Agência das Bacias PCJ; três do
empresariado (sendo dois da in-
dústria e um do setor agrossilvo-
pastoril); quatro de organizações
da sociedade civil ou não-gover-
namentais de temática ambien-
tal ou climática; dois de institui-

ções de ensino ou pesquisa; dois
de movimentos populares ou so-
ciais organizados; e dois da clas-
se dos trabalhadores rurais
(sendo um vinculado a sindica-
to de trabalhadores rurais e
outro, a pequenos produtores).

Na justificativa do projeto
de lei complementar, o prefeito
Luciano Almeida (DEM) aponta
que as mudanças visam "garan-
tir a participação predominante
da sociedade civil, determinar
que todos os órgãos e entidades
representativas que constituírem
a comissão desenvolvam com-
provadamente projetos ou ações
no município; incluir as repre-
sentações do Comdema e do Gae-
ma e definir o número de repre-
sentantes de cada categoria, além
de prever regras de transição".

Durante a 3ª reunião extra-
ordinária, também foram aprova-
dos requerimentos em que verea-
dores cobram informações do Exe-
cutivo sobre óbito ocorrido na UPA
do Piracicamirim, a realização de
concurso público para a contra-
tação de médicos e enfermeiros
e a possibilidade de reforma do
Centro Comunitário no Jardim
Boa Esperança e de manuten-
ção em escola no Vem Viver.

Em regime de urgência, os ve-
readores aprovaram três requeri-
mentos que solicitam à Guarda Ci-
vil Municipal, à Polícia Militar e à
Polícia Civil o número de ocorrên-
cias policiais registradas em Pira-
cicaba entre janeiro e fevereiro de
2021 e entre janeiro e fevereiro
de 2022, separando por região
onde aconteceram e pelo tipo.

Já na 4ª reunião extraordiná-
ria, realizada na sequência, foi apro-
vado em segunda discussão o pro-
jeto de lei 21/2022, que trata do
cargo de assistente de cerimonial
da Câmara. A propositura, assim
como o projeto de resolução 1/
2022, de teor semelhante, havia
sido aprovada em primeiro turno
na 3ª reunião extraordinária.
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Sociedade civil terá pelo menos
50% das cadeiras da Comclima
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Comissão vai vistoriar antiga estação de esgoto do Uninorte
A Comissão de Meio Ambi-

ente e Desenvolvimento Susten-
tável da Câmara Municipal de Pi-
racicaba vai vistoriar a área onde
funcionava a Estação de Trata-
mento de Esgoto do Uninorte. O
terreno, de 46 mil metros quadra-
dos, é objeto do projeto de lei 263/
2021, do Executivo, que solicita a
retomada de posse do imóvel para
incentivar a ampliação do Distri-
to Industrial Uninorte. O tema foi
discutido em reunião da comis-
são realizada nesta terça-feira
(15), com a participação da presi-
dente da comissão, vereadora Síl-
via Morales (PV), do Mandato
Coletivo "A Cidade é Sua", e da
vereadora Ana Pavão (PL).

De acordo com a justificati-
va do projeto enviado à Câmara
pela Prefeitura, o terreno era de
propriedade do município e foi
doado em 2001 ao Semae (Servi-
ço Municipal de Água e Esgoto)
para implantação da estação de
tratamento. O documento infor-
ma ainda que o sistema era com-
posto por redes coletoras e esta-
ções elevatórias para coleta e tra-

tamento dos resíduos. A estação
deixou de ser utilizada quando a
empresa Mirante assumiu a exe-
cução do sistema de saneamento
do município, a partir de 2012.

O objetivo, conforme a justifi-
cativa, é o futuro desmembramen-
to de lotes para ampliação do dis-
trito industrial. Para isso, seria uti-
lizada a Lei nº 4.020/95, que prevê
incentivos para o desenvolvimento
econômico da cidade, como doa-
ção de áreas e isenção de impostos.

A comissão teria prazo até o
dia 22 para emitir parecer contrá-
rio ou favorável à tramitação do
projeto. No entanto, as vereadoras
também decidiram encaminhar
um ofício solicitando um parecer
do Semae a respeito das condições
da área. Com isso, o prazo para
emissão do parecer fica suspenso
até que o órgão envie a resposta,
em um período de até 15 dias.

“Como era uma área que ser-
via para estação de tratamento
de esgoto, precisamos saber se
essa área está limpa, se a área tem
algum resíduo ambiental e outros
aspectos”, explicou a vereadora

Sílvia Morales (PV). “Já vimos al-
guns tipos de cessão de áreas do
Semae que tinham algum passi-
vo ambiental e por isso é impor-
tante fazer a vistoria primeiro”.

A vereadora Ana Pavão
(PL) defendeu que a vistoria

será um reconhecimento da
área. “Decidimos visitar a área
e pedir um relatório para que a
gente não tenha surpresas fu-
turas, após a aprovação”, sali-
entou. A vistoria foi agendada
para a próxima sexta-feira (18).

Davi Negri

Vereadoras Sílvia Morales (PV) e Ana Pavão (PL)
analisaram o projeto em reunião nesta terça-feira (15)
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Mirante trabalha no rescaldo das chuvas
“Muitos imóveis têm a rede pluvial ligada à rede de esgoto, que não é dimensionada para receber água de chuva”, diz empresa

O acumulado de chuva de 1
de janeiro até o último dia 10, em
Piracicaba, somou 429,75mm, en-
quanto em 2021, choveu
123,75mm no mesmo período, se-
gundo a Sala de Situação do PCJ.
Essa quantidade enorme de água
provocou alagamentos em di-
versos bairros, inclusive o trans-
bordamento do Ribeirão Piraci-
camirim e do Rio Piracicaba.

A concessionária Mirante –
responsável pelo esgotamento sa-
nitário de Piracicaba por meio de
uma PPP (Parceria Público-Pri-
vada) com o Semae – tem atuado
exaustivamente no sentido de mi-
nimizar as consequências causa-
das pelo alto índice de chuvas.
“Além do grande volume de chu-
va, é importante salientar que
existem alguns fatores que cau-

sam essas situações que poderi-
am facilmente ser evitados”, afir-
ma a coordenadora de Operações
e Serviços da Mirante, Laís Fon-
seca Gomes. Ela se refere tanto
às ligações irregulares quanto ao
descarte de materiais sólidos e
lixo na rede coletora de esgoto.

“Muitos imóveis têm a rede
pluvial ligada à rede de esgoto,
que não é dimensionada para
esse fim, ou seja, receber água de
chuva. Com um grande volume
de água, essa rede não dá conta.
Para descobrir se há uma ligação
irregular, basta o responsável pelo
imóvel solicitar junto à Mirante
um teste bem simples, feito com
anilina. “Depois disso, é só ade-
quar a rede se houver alguma
irregularidade”, aponta Laís.

As equipes de manutenção

encontram nas redes os mais di-
versos materiais quando estão fa-
zendo uma desobstrução. De acor-
do com o supervisor de Serviços,
Giovan Christofolletti, fraldas, ab-
sorventes, cabelo, preservativos,
peças de roupa, papel higiênico, es-
topas e muitos outros itens são des-
cartados nos vasos sanitários e nos
ralos de pias, causando as obstru-
ções. “Somado ao descarte irregu-
lar de óleo de cozinha usado e gor-
duras na rede, todo esse material
entope e até danifica as tubulações.

Para a diretora presidente da
concessionária Mirante, Silvia Le-
ticia Tesseroli, a conscientização é
a melhor maneira de mudar uma
situação. “É muito importante que
a população lembre que vivemos
em sociedade e todos somos res-
ponsáveis pelo bem comum. Mu-

Divulgação

Equipes de manutenção da Mirante trabalham nas ruas 24 horas

dar uma prática que parece ino-
fensiva, como jogar óleo usado na
pia da cozinha, representa um
ganho enorme ao meio ambiente e
à cidade como um todo”, afirma.
Silvia lembra que são as pequenas
atitudes que trazem grandes mu-
danças quando há cooperação.

A diretora presidente também
ressalta o importante trabalho fei-
to pelas equipes de manutenção,
que vem trabalhando 24 horas por
dia, sete dias por semana, para
atender toda a demanda que esse
volume atípico de chuva gerou.
“Cabe destacarmos ainda que,
como a Mirante, o Semae e as secre-
tarias municipais de Obras e de De-
fesa do Meio Ambiente também têm
atuado incansavelmente para resol-
ver todas as demandas, assim como
a Defesa Civil”, comenta Silvia.

A Torcida Uniformizada Es-
quadrão (TUE) está organizan-
do uma caravana para o jogo de
hoje, entre São Bento x XV de
Piracicaba, no Estádio Munici-
pal de Sorocaba Walter Ribeiro,
em Sorocaba, com início previs-
to para as 19h30. O jogo é váli-
do pela sétima rodada da Série
A2 do Campeonato Paulista.

Os  sócios  da  TUE com
mensalidade em dia pagam R$
30,00 e sócios em atrasos ou não
sócios R$ 45,00, as passagens
estão sendo vendidas na sede da
Esquadrão (rua São José, 1305),
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Esquadrão promove caravana
para partida em Sorocaba

de onde sairá  o  ônibus  às
17h30 e o pagamento por ser fei-
to em dinheiro, PIX ou cartão.

A torcida alvinegra ficará
no setor superior do estádio, va-
lor da entrada é R$ 40,00 intei-
ra e $20,00 meia e pode ser
comprada na bilheteria ou pelo
site saobento.soudaliga.com.br.

De acordo com as informações
para entrar no Estádio é necessá-
rio a apresentação do comprovan-
te de vacinação, podendo ser im-
presso ou no aplicativo do celular.

Informações: Gema (19) 9 8100-
5215 ou  Pulz (19) 9 8200-9016.

A possibilidade de abertura
de concurso público voltado à
contratação de médicos e enfer-
meiros para a rede municipal de
saúde figurou entre as perguntas
do requerimento 97/2022, apro-
vado durante a 3ª reunião extra-
ordinária de 2022, realizada na
noite desta segunda-feira (14).

De autoria do vereador
Cássio Luiz Barbosa (PL), o
"Cássio Fala Pira", a propositu-
ra pergunta ao Executivo qual
o "déficit  de profissionais mé-
dicos classificados em suas res-
pectivas especialidades", "qual
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Requerimento pergunta se há
previsão de concurso público

o número atual do déficit de
profissionais de enfermagem" e
"qual a previsão da abertura de
concursos públicos para preen-
chimento desses cargos de ma-
neira efetiva e não temporária".

O requerimento ainda per-
gunta se, caso não haja previsão,
"qual o motivo da não abertura"
e "quais medidas serão tomadas
para resolver de modo definitivo
e não temporário a situação". O
Executivo, a contar da data do
protocolo da propositura na pre-
feitura, tem 15 dias para dar uma
resposta ao questionamento.

O Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu) do Ministério da
Educação (MEC) começou a re-
ceber ontem, 15, inscrições para
ingresso em instituições federais
e estaduais de ensino superior de
todo o País. A USP oferece 2.936
vagas pelo sistema em que os
candidatos podem concorrer uti-
lizando a nota do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).

A manifestação de interesse
nas vagas deve ser realizada pelo
Sisu até sexta-feira, dia 18 de feve-
reiro. A lista de aprovados em cha-
mada única está prevista para o dia
22 de fevereiro, no site do Sisu. Para
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Candidatos podem usar a nota
para concorrer a vagas na USP

ver os cursos da USP participan-
tes do Sisu e número de vagas cli-
que aqui.  São 606 vagas para
ampla concorrência (AC), 1.237
para estudantes de escola pública
(EP) e 1.093 para candidatos pre-
tos, pardos e indígenas (PPI).

O candidato a uma vaga na
USP pelo Sisu deve ficar atento
às datas do sistema, ao horá-
rio oficial de Brasília e aos
links de acesso para cadastro.

SERVIÇO
Inscrições no Sisu – Siste-
ma de Seleção Unificada:
https://sisu.mec.gov.br.

Após fechar a última tempo-
rada com o tricampeonato nacio-
nal de levantamento terra, o pira-
cicabano Marcos Leme estreia em
2022 no próximo fim de semana,
em São Bento do Sul (SC), buscan-
do mais uma façanha. O atleta está
confirmado no Campeonato Brasi-
leiro de Powerlifting Clássico e dis-
puta as provas de agachamento,
supino e levantamento terra na
categoria até 93 kg (peso corporal)
máster 3 (60 a 69 anos). No tor-
neio, cada competidor terá direito
a três tentativas. Estreante na ca-
tegoria por faixa etária, Leme espe-
ra manter o excelente retrospecto
de 2021, quando faturou sete me-
dalhas de ouro e quatro de prata.

"A expectativa de medalha
existe sim, com a soma dos três
exercícios e o valor total de car-
ga levantada. Nessa categoria
(até 93 kg), serão 38 competido-
res, divididos por faixa etária.
Por ser apenas o primeiro even-
to do ano, o meu foco não é fazer
agora o melhor resultado. Isso é
algo que deverá ocorrer no Sul-
Americano, no mês de junho. Até
lá, vou me preparar para chegar
próximo da força máxima", fa-
lou o experiente atleta, que re-
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Piracicabano disputa campeonato brasileiro em Santa Catarina
Divulgação

Estreante na categoria por faixa etária, Marcos Leme
espera manter o excelente retrospecto do ano passado

presenta a equipe da Sesla (Secre-
taria de Esportes e Lazer de In-
daiatuba) e tem o apoio da Acade-
mia Sport Way e da Tonus Fitness.

Além do Sul-Americano, que
ainda não tem sede definida (Bra-
sil e Equador são os favoritos para
receber o torneio), o piracicabano
sonha com a participação em ou-
tro evento internacional em 2022:
o Campeonato Mundial Máster,
agendado para outubro, no Cana-
dá. "Quero estar vinculado à sele-
ção brasileira para disputar o Mun-
dial. É um propósito a seguir", afir-
mou Leme, que busca levantar o
total de 430 kg para bater o recor-
de estadual e nacional da catego-
ria até 93 kg na faixa etária más-
ter 3. O atleta irá tentar 140 kg no
agachamento, 100 kg no supino e
190 kg no levantamento terra.

Na esfera continental, o recor-
de sul-americano pertence a Rober-
to Alessio, com a somatória de 482,5
kg. A melhor marca do piracicaba-
no é de 462,5 kg. Apesar de não
esconder o desejo de superar o ar-
gentino, Marcos Leme sabe que a
receita é o planejamento. "A prepa-
ração para o Brasileiro de Power-
lifting Clássico não foi fácil, são
várias planilhas e programação de

treinamentos. Como se trata de um
esporte que exige muita força e cui-
dado com as lesões e microlesões,
os detalhes fazem a diferença. Es-
tou ótimo e bem preparado, mas
o foco agora não é atingir 100%
da minha capacidade", disse.

Natural de Piracicaba, o atle-
ta representa a Sesla, de Indaiatu-
ba, pois a cidade natal não possui
nenhuma academia filiada à Fede-
ração Paulista de Powerlifting. A
equipe de Leme, comandada pela

treinadora Cristina Toledo, viaja
com mais três competidores. "A
Sesla possui uma equipe forte, que
está investindo há anos, todos os
atletas têm condições de medalha",
destacou o piracicabano, que in-
gressou no mundo dos levanta-
mentos básicos em 1981, por Cam-
pinas. Desde 2018, ele defende In-
daiatuba. "Lamento que Piracica-
ba, com mais de 400 mil habitan-
tes, não tenha nenhuma academia
filiada à federação", concluiu.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) foi nesta terça-feira (15)
até a escola estadual Maria de
Lourdes Consentino, na Vila Sô-
nia, para conversar com o diretor
da unidade, Ariovaldo Jacquier de
Souza, sobre a rejeição pelo mode-
lo cívico-militar proposto pela pre-
feitura, em audiência pública rea-
lizada na última sexta-feira (11).

De acordo com Souza, dias
atrás a escola recebeu a visita do
prefeito Luciano Almeida (DEM),
que foi propor a realização de uma
audiência pública sobre o tema. “A
escola é um espaço para ouvir as
opiniões”, comentou o diretor. En-
tretanto, segundo ele, quando re-
presentantes da prefeitura propu-
seram uma votação, a comunida-
de escolar se manifestou majorita-
riamente contrária à proposta.

Kawai, que disse estar ou-
vindo todas as opiniões sobre o

EEEEESCOLASCOLASCOLASCOLASCOLA

“Modelo cívico-militar não pode ser impositivo”, diz vereador
Assessoria Parlamentar

Kawai foi conversar com os gestores da escola que rejeitou proposta

modelo de escola no formato cí-
vico-militar, afirmou que não é
contra a cidade ter uma escola
com esse perfil. Contudo, de
acordo com o parlamentar, a
decisão não pode ser imposta.
“Eu compreendo que a opção deve
ser dos pais, e não uma imposi-
ção de esferas superiores”, disse.

O vereador citou, como exem-
plo, as ETECs (Escolas Técnicas Es-
taduais), que são um modelo hí-
brido de ensino, com perfil profis-
sionalizante. Ele disse que, no caso
das escolas cívico-militares, os pro-
ponentes poderiam pensar na cons-
trução de uma unidade específica.
“A prefeitura poderia doar o terre-
no e os recursos para a constru-
ção, poderiam vir por emendas par-
lamentares ou recursos da União.
Assim, a decisão de matricular os
filhos seria dos pais”, considerou.

No entendimento do parla-

mentar, não se trata de ser con-
trário ou favorável por razões
ideológicas. “O que está em jogo,
é o direito das pessoas decidirem
se querem ou não que seus fi-

lhos estudem em uma escola
transformada, da noite para o
dia, em um formato diferente do
que sempre teve. E isso precisa
ser respeitado”, completou.

A limpeza dos acostamentos
da avenida Pedro Morganti, no
bairro Monte Alegre, e as autori-
zações para a implantação de food
trucks no Engenho Central foram
alguns dos assuntos comentados
pelo vereador Laércio Trevisan
Júnior (PL), ao fazer o uso dos
cinco minutos - artigo 44 - en-
quanto liderança partidária.

O parlamentar comentou,
também, da necessidade de
adquirir ou alugar ambulân-
cias para a Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Trevisan lem-
brou que as quatro ambulân-
cias existentes na frota do
município, foram solicitadas

pelo seu mandato ao secretá-
rio do Ministério da Saúde.

A realização de concurso
público para a área da saúde
foi um outro questionamento
feito pelo parlamentar. Uma
das causas de exonerações de
profissionais, segundo relata
Trevisan, é a aposentadoria de
médicos. "Não é somente para
a área da saúde, mas há a ne-
cessidade de mais servidores em
outras secretarias", reforçou.

Argumentou na sua fala que
solicitou manutenção na ETE (Es-
tação de Tratamento de Esgoto)
Luiz de Queiroz, principalmente a
pintura, além de outras reformas.

A Câmara aprovou nesta se-
gunda-feira (14), na 3ª reunião
extraordinária, os requerimentos
116, 117 e 118/2002, de autoria
do vereador Laércio Trevisan
Júnior (PL), que solicitam à
Guarda Civil Municipal, à Polícia
Militar e à Polícia Civil informa-
ções quanto ao número de ocor-
rências policiais registradas em
Piracicaba entre janeiro e fevereiro
de 2021 e entre janeiro e fevereiro
de 2022, para fins de comparação.

Nas justificativas, o parla-
mentar destaca a retomada, em
agosto de 2021, dos trabalhos do
Fórum Permanente de Segurança
Pública na Câmara, com a partici-

pação de representantes dos ór-
gãos de segurança da cidade.

Por meio dos requerimentos,
Trevisan busca saber quantas ocor-
rências policiais foram registradas,
em ambos os períodos, nas regiões
norte, sul, leste, oeste, central e ru-
ral e pede que elas sejam especifica-
das conforme o tipo e a quantida-
de a cada mês em cada região.

"Os dados possibilitarão o
acompanhamento das estatísticas
de quais crimes estão em cresci-
mento e quais apresentaram que-
das nos números registrados",
cita o parlamentar, que fez a dis-
cussão dos requerimentos duran-
te a reunião extraordinária.
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Limpeza de avenida e concurso
são destaques na fala de vereador
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Requerimentos pedem informações
sobre número de registros policiais
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Bebel mobiliza professores
em defesa do reajuste salarial
Durante atos de mobilização em unidades de ensino, Apeoesp disse
que não aceita “nova carreira” e quer 33.2% de reajuste salarial

A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Es-
tado de São Paulo), a deputada
estadual Professora Bebel (PT)
percorreu quatro escolas estadu-
ais de Piracicaba, ontem, 15, com
a finalidade de colocar a catego-
ria ao par da proposta do gover-
no de São Paulo que acaba com
a carreira do magistério. Nas vi-
sitas às escolas estaduais Jerô-
nimo Gallo, Abigail de Azevedo
Grillo, Affonso José Fioravanti e
Dario Brasil, a Professora Bebel
falou da importância da mobili-
zação da categoria para defender
a manutenção da carreira do
magistério e pelo reajuste salarial
de 33,2%, de acordo com o novo
piso nacional dos professores.

Nas visitas, onde foi muito
bem recebida por professores e di-
retores das escolas, a presidenta
da Apeoesp também abordou o
combativo trabalho do seu man-
dato na Assembleia Legislativa de
São Paulo em defesa da categoria
e dos servidores públicos estadu-
ais. “Com nosso mandato, tive-
mos avanços, como a aprovação
do novo Fundeb, que elevou de
60% para 70% os investimentos
em educação e que possibilitou ga-
rantir o abono a todos os profes-
sores, assim como impedimos, por

Divulgação

Professora Bebel durante encontro na EE Dario Brasil, relatou
a atual conjuntura e a necessidade de mobilização da categoria

exemplo, que o Instituto Butan-
tan fosse vendido pelo governo
estadual, além de termos assegu-
rado, através de muita pressão,
que os professores da categoria O
tivessem salários iguais aos efeti-
vos, uma vez que inicialmente, o
governo estadual queria reduzir
para 90%.  Esse trabalho que não
pode parar  e tem que ser reforçado
ainda mais, com a ampliação da
nossa força na Alesp”, defendeu.

A luta, agora, segundo a de-
putada Professora Bebel, é para
pressionar o governo do Estado a
cumprir o reajuste salarial de
33,2% no piso salarial a ser aplica-
do a todo magistério na mesma
proporção. Bebel deixou claro que
não aceita a proposta de uma nova
carreira para o magistério, que o
governo diz que garantirá reajus-
te salarial de até 73% à categoria e
subsídio de R$ 5 mil aos professo-
res, uma vez que esta proposta, que
deverá chega à Assembleia Legis-
lativa nos próximos dias, irá pe-
nalizar boa parte dos professores,
já que os que recebem acima deste
valor não terão nada de reajuste.
“Recebendo subsídio, o professor
não poderá ter adicionais, como
quinquênio e outros”, diz.

 Essa nova carreira, segundo
ela, possui evolução apenas hori-
zontal, com 15 referências. “Essa

evolução não se dá por tempo de
serviço ou critérios objetivos, mas
por avaliações e outros fatores que
não estão claros. Ou seja, evolui
quem o governo quiser. Queremos,
sim, melhorar a carreira, não aca-
bar com ela.  Existem decretos e
resoluções que foram elaborados
na Comissão Paritária de Gestão
da Carreira, 2011 a 2014, e que
foram engavetados. São legisla-
ções que a Secretaria da Educação
é obrigada a viabilizar”, defende.

Para Bebel, ainda, “não é
possível que um governo em fim

de mandato queira fazer mudan-
ças tão grandes e tão prejudici-
ais. Sem debater com ninguém.
Vamos lutar pela retirada desse
projeto de "nova" carreira e pela
retomada da Comissão Paritária.
Além disso, a Apeoesp já ingres-
sou na justiça para que o gover-
no pague os 33,24% do reajuste
do piso salarial”, contou na con-
versa que teve nas quatro esco-
las, assim como defende reajuste
aos aposentados e pensionistas do
magistério na mesma proporção
dos demais servidores estaduais.

O vereador Aldisa Vieira
Marques, o Paraná (Cidadania),
na manhã desta terça-feira (15),
acompanhado por assessores,
retornou ao bairro Dois Córre-
gos, especialmente para reiterar
a importância de documentação
que já enviou ao Executivo, a
exemplo da indicação 3681/2021
e do ofício 53/2022, em que soli-
cita uma vistoria técnica por par-
te de engenheiros da Semob (se-
cretaria municipal de Obras).

Nos dois documentos, o ve-
reador solicita melhoramentos
como o reforço e continuidade da
pavimentação asfáltica da rua
Aujovil Martini, nos seus 1.200
metros de extensão. No local há
empresas, condomínios residenci-
ais e demais estabelecimentos que
há anos aguardam a manifesta-
ção do poder público em obras de
melhorias estruturais na região.

O parlamentar reafirma os
encaminhamentos e aguarda a
resposta do Executivo para equa-
cionar estes problemas de estru-
tura viária, uma vez que esta situ-
ação está causando grandes
transtornos na região. O pedido
da população é por instalação de
infraestrutura como boca de lobo,
bueiros, tapa-buracos, sinalização
de trânsito e outros melhoramen-
tos ao longo desta rua, que em
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Vereador reforça luta popular
por melhorias no Dois Córregos

Moradores pedem melhorias de estrutura viária na rua Aujovil Martini

Após participar do Projeto
Fábrica de Sonhos 2021, a Ótica
Eliana receberá moção de aplau-
sos da Câmara. A homenagem,
do vereador Thiago Ribeiro
(PSC), foi aprovada na sessão ex-
traordinária desta segunda-fei-
ra (14). O projeto consistiu em
presentear e realizar o sonho de
crianças que escreveram uma
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Ótica receberá moção de aplausos
cartinha ao Papai Noel. A ótica
participou do desenvolvimento e
execução do projeto através da
adoção de uma das cartinhas.
Fundada em 2009, a Ótica Elia-
na é uma empresa familiar, dis-
põe de equipe técnica especializa-
da e atualmente conta com duas
lojas para atender os clientes na
região central de Piracicaba.

Após três décadas de atuação
na Guarda Civil Municipal de Pi-
racicaba, Marcio Alves Martins
será homenageado pela Câmara
Municipal de Piracicaba com o
voto de congratulações. O requeri-
mento 119/2022, de autoria do ve-
reador Paulo Campos (Podemos),
foi aprovado na sessão extraordi-
nária desta segunda-feira (14).

Marcio Alves Martins nasceu
em Presidente Prudente e mudou-
se para Piracicaba aos 13 anos. Es-
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Guarda civil será agraciado
com voto de congratulações

tudou no Senai, onde se formou
como ajustador mecânico. Ele é ca-
sado com Silvana há 29 anos, com
quem tem dois filhos, Monique e
João Pedro. Trabalhou durante cin-
co anos na Dedini e, em 25 de mar-
ço de 1991, iniciou os trabalhos na
Guarda Civil, onde prestou serviços
para a sociedade em vários locais.
Pela corporação, ele já atuou na se-
gurança de terminais centrais, pron-
tos-socorros e até mesmo na Câma-
ra Municipal, sua última lotação.

Davi Negri

parte já foi asfaltada mediante o
empenho de empresários locais.

Gilsivan Santos, coordenador
administrativo de uma empresa da
região, que emprega cerca de 300
pessoas, relata sobre a dificuldade
dos trabalhadores, além das inú-
meras famílias que residem na re-
gião, principalmente em dias chu-
vosos, nos quais as condições de
tráfego ficam comprometidas.

A também colaboradora da
empresa de serviços, Giseli More-
to, técnica em segurança, falou so-
bre as dificuldades que a popula-
ção enfrenta no dia-a-dia devido
às condições precárias de estrutu-
ras viárias. "As pessoas são obri-
gadas a longas caminhadas para
ter acesso a ônibus do transporte
coletivo, quando se deslocam até a
avenida Dois Córregos, por onde
passa o maior fluxo de veículos
automotores da região", afirmou.

Giseli também observa que em
épocas passadas a população se
mobilizou, para reivindicar melho-
ramentos. Foi elaborado um abai-
xo-assinado, pedindo a colocação
de semáforo ou lombo-faixa visan-
do a redução de velocidade de veí-
culos automotores para disciplinar
o fluxo de carros na região. Além
de pedidos protocolados na Prefei-
tura, para averiguar a situação do
trânsito e da infraestrutura local.

O trânsito na avenida Antonio
Fazanaro (Higienópolis), en-
tre as avenidas Rio das Pe-
dras e Pompeia, foi liberado
ontem, 15. O local foi pavi-
mentado. Na sequência, foi
iniciada a sinalização da via.
O local estava fechado des-
de o dia 9, em razão do es-
corregamento de talude na
avenida, quando a terra utili-
zada no aterro de deslocou

por causa das fortes chuvas
que atingiram o município. A
secretária Jane Franco de
Oliveira destacou a rápida re-
paração feita no local, expli-
cando que o Departamento de
Engenharia da Semuttran ava-
lia, junto com a Secretaria de
Obras (Semob), a necessida-
de de obras de drenagem na
área próxima ao talude da via
para evitar problemas futuros.

LIBERADA

Divulgação

Atendendo a pedidos da co-
munidade do bairro Pauliceia, a
assessoria do vereador Gilmar Rot-
ta (Cidadania) esteve no Centro
Esportivo Municipal "Alfredo de
Almeida Leite", na tarde desta se-
gunda-feira (14). Dentre as princi-
pais demandas relatadas, está a
necessidade de troca das portas dos
banheiros, que estão danificadas
e impossibilitam a utilização.

Durante a visita, também foi
verificado que a cozinha, as sa-
las de materiais esportivos e os
vestiários se encontram em pés-
simo estado, com infiltrações e
mofo que causam mau cheiro,
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Ofício pede manutenção em centro esportivo na Pauliceia
Divulgação

Gilmar encaminhou pedidos à Secretaria de Defesa do Meio Ambiente

podendo gerar problemas de
saúde aos frequentadores. Há
necessidade, ainda, de reparo na
parte elétrica e nos alambrados,
que estão danificados e sem con-
dição de uso, e de manutenção
no telhado, que, com aberturas,
tem causado goteiras no ginásio,
deixando o piso escorregadio e,
com isso, provocado acidentes.

Após a visita, Gilmar Rotta
encaminhou ofício à Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Am-
biente solicitando o atendimento
das solicitações "para trazer nova-
mente segurança e qualidade para
a prática de esportes no ginásio".

Com grafites espalhados pela
cidade, o artista Felipe Rodrigues
Malagueta, 19, terá seu talento re-
conhecido pela Câmara Munici-
pal de Piracicaba. Ele será home-
nageado com voto de congratu-
lações apresentado pela vereado-
ra Silvia Morales (PV), do man-
dato coletivo A Cidade É Sua.

Felipe, que também é tatua-
dor e barbeiro, encara o grafite
como meio de "liberdade de ex-
pressão". É dele a obra "Enfermei-
ra", que retrata uma profissional
abraçando o planeta, em homena-
gem aos que têm se dedicado no
combate à pandemia da Covid-19.

Outros murais do artista tam-
bém chamam a atenção pela cida-
de, como "Dragão Azul", localiza-
do na rotatória entre os bairros
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Felipe Malagueta receberá
voto de congratulações

Perdizes e Chapadão, e "Cidade e
Natureza", realizada em parceria
com a empresa ArcelorMittal.

Piracicabano, Felipe conheceu
o universo do grafite em 2019 por
meio de artistas locais, como João
Ariozo, conhecido como "Peixe Picha-
do", Phelipe Pezzatti, o "Rip", Rodri-
go "RDGO" e Diógenes Moura.

A iniciação na arte, contu-
do, teve origem na infância, com
as criações de Felipe espalhando
tinta pela casa ao lado do irmão
mais velho, Pedro. Os dois alcan-
çaram reconhecimento em con-
cursos de desenhos de humor,
quando estudavam na Escola
Municipal "Professor Fábio de
Souza Maria", e hoje mantêm a
parceria no Studio Malagueta,
de tatuagem e barbearia.

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou em discussão
única, na sessão extraordinária
desta segunda-feira (14), o pro-
jeto de resolução 1/22, que esta-
belece regras específicas para o
exercício de horas extraordiná-
rias, com a instituição do banco
de horas para os servidores e
trata ainda do regulamento do
prêmio-assiduidade, que já esta-
va previsto na lei municipal
5.838/2006, além de incluir a
participação maior de servidores
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Projeto altera nomenclatura de cargo
estáveis na Comissão de Desen-
volvimento Funcional da Casa.

O projeto também revoga a fi-
xação de jornada de trabalho para
servidores em exercício de função
de confiança, já que a atuação das
chefias de departamento dispensa
a marcação de ponto, conforme
normativa interna. Além disso, a
propositura promove a correção da
nomenclatura do cargo de “assisten-
te de relações públicas e cerimonial”
para “assistente de cerimonial”, uma
alteração à resolução 5/2021.
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GC e Sedema atendem
denúncia de maus tratos
a animais em Anhumas

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Guarda Civil e Secretaria
Municipal de Defesa do Meio Am-
biente (Sedema), atendeu mais
uma denúncia de maus tratos a
animais em Piracicaba. A denún-
cia chegou via telefone 156, ontem,
15, e equipes do Pelotão Ambiental
e Pelotão Rural, acompanhadas
pela Polícia Civil, se dirigiram ao
imóvel em Anhumas e, infelizmente,
encontraram um cão, já sem vida, e
aves exóticas. O autor do crime, se-
gundo a polícia, não estava no local,
mas terá de se apresentar à delega-
cia, caso contrário, será expedido um
mandado de prisão contra ele.

Para acessar a residência foi preciso o apoio da Polícia Civil e peritos

Divulgação

De acordo com informa-
ções da Sedema, no local onde
o cachorro foi encontrado mor-
to não havia água nem comida
e o óbito foi registrado como
sendo por inanição, além da
falta de cuidados sanitários e
veterinários. Na residência fo-
ram apreendidas, ainda, mais
de 30 aves exóticas e domésti-
cas, além de uma arma de fogo.

Maus-tratos aos animais é
crime punível com detenção de três
meses a um ano e multa. As de-
núncias podem ser feitas para a
Guarda Civil pelo telefone 153 e
também pelo 156 da Prefeitura.
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Saneamento: direito universal.
Responsabilidade de todos
Além dos investimentos, a concessionária intensificou as ações de relacionamento com a
comunidade, seguindo todas as normas de biossegurança para preservar a saúde das pessoas

Em junho de 2022, a concessi-
onária Mirante completa 10 anos
de atuação no município de Piraci-
caba e destaca que a universaliza-
ção do tratamento de esgoto, além
de beneficiar o meio ambiente e re-
duzir a incidência de doenças à
população, coloca o município à
frente de um direito universal,
o de saneamento para todos.

Mesmo os últimos dois anos
marcados por muitos desafios tra-
zidos pela continuidade da pande-
mia de Covid-19, a concessionária
celebra a realização de diversas
ações voltadas para a melhoria da
infraestrutura de coleta e tratamen-
to de esgoto e projetos, como o se-
cador de lodo, que já apresentam
resultados e contribuem para a pre-
servação ambiental do município.

Além dos investimentos, a
concessionária intensificou as
ações de relacionamento com a
comunidade, seguindo todas as
normas de biossegurança para
preservar a saúde das pessoas. O
cuidado com os colaboradores
também foi um ponto alto, garan-
tindo a conquista da premiação
Lugares Incríveis para Trabalhar.

Segundo a diretora presiden-
te da concessionária, Silvia Leticia
Tesseroli, “O mesmo cuidado que
temos com nossos colaboradores é
percebido no atendimento presta-
do à população piracicabana. Dia-
riamente temos equipes trabalhan-
do incansavelmente nas ruas do
município na manutenção de toda
a infraestrutura urbana que com-
preende a rede coletora de esgoto.”

A presidente destaca que tem
muito orgulho do time de agen-
tes da dignidade que atuam na
concessionária. “São equipes que
trabalham 24 horas por dia, sete
dias por semana, para manter os
+ de 1.400 quilômetros de tubu-
lações que recolhem o esgoto da
cidade e o destina para locais ade-
quados, que são as Estações de
Tratamento de Esgoto”. Diaria-
mente são inúmeras frentes de
trabalho para a realização de de-
sobstrução causadas pelo mau
uso da rede coletora de esgoto.

“A responsabilidade com o
meio ambiente é coletiva, fazemos
parte de um município que se pre-
ocupa com a universalização de

Divulgação

Infelizmente ainda há muito descarte de resíduos e lixo na rede coletora

serviços importantes, como o sa-
neamento, e a população é sempre
convidada a fazer parte desse cír-
culo virtuoso. Percebemos, com o
alto índice de precipitações pluvi-
ométricas ocorridos nos primeiros
40 dias desse ano, sendo 336 mm
nos últimos 14 dias, a necessidade
de a população atentar para a cor-
reta ligação da rede de coleta de
esgoto de seu imóvel, que deve es-
tar separada da ligação da rede
pluvial (águas de chuvas), de for-
ma que todos contribuam para o
meio ambiente e bem estar coleti-
vo. Quando as redes estão conec-
tadas de maneira incorreta, po-
demos ter um volume excessivo
de água proveniente da chuva, na
rede coletora de esgoto, que não
é desenvolvida para isso, o que
danifica o sistema e também um
cenário bastante preocupante,
que é o esgoto da residência liga-
do na rede pluvial, que vai dire-
tamente para os córregos e rios
da cidade, sem receber o trata-
mento adequado”, finaliza Silvia.

UM OLHAR PARA O FU-
TURO - Observando os investi-
mentos e benefícios gerados no
processo de universalização do
saneamento em Piracicaba, que
reduziram déficits históricos,
com destaque para os investimen-
tos em tratamento de esgoto, pre-
cisamos considerar o legado da
universalização para o futuro.

Segundo o gerente de Opera-
ções da concessionária, Rodrigo
Leitão, “São benefícios à saúde,
produtividade, turismo, aprovei-
tamento escolar, valorização
imobiliária e ambiental, que per-
duram para sempre. Os investi-
mentos na área devem continuar
para manter a universalização”.

Rodrigo destaca ainda a im-
portância dos municípios que es-
tão a montante de Piracicaba tam-
bém realizarem investimentos para
a universalização do saneamento.
“É importante que todos os muni-
cípios da bacia, que contempla o Rio
Piracicaba, atuem no sentido de
universalizar os serviços de sanea-
mento, em prol da saúde do corpo
d'água e da população que vive em
seu entorno”, observa o gerente.

Rodrigo cita ainda que a par-
ceria e a complementaridade entre
público e privado para a ampliação
e a aceleração dos investimentos
em infraestrutura é uma ação bem
sucedida. “Hoje, a cidade dispõe de
24 Estações de Tratamento de Es-
goto (ETEs), 62 Estações Elevatóri-
as de Esgoto, além de cerca de 1.400
quilômetros de redes coletoras de
esgoto operadas diariamente pela
concessionária com objetivo de cui-
dar da saúde das pessoas”, cita.

Em Piracicaba, bairros como
Vila Rezende, Centro e Santa
Rosa, com mais de 100 anos de
fundação, contrastam cenários

de preservação do antigo e valo-
rização do novo. A implantação
de novos empreendimentos é cui-
dadosamente realizada e com
participação ativa das Associa-
ções de proteção aos Bairros.

A presidente da Associação
Protetora do Santa Rosa, Iraci Hon-
da, atuante há mais de 20 anos no
bairro em que reside, relata que a
Associação é extremamente ativa
nas questões de preservação ambi-
ental, bem como nas ações de edu-
cação ambiental em relação à po-
pulação residente no local. Iraci
destaca que a população do bairro
recebe orientações relacionadas às
boas práticas de preservação sa-
nitárias e ambientais e que as de-
mandas dos moradores sempre
são atendidas pela Associação.

“Nós, da Associação, somos
muito preocupados, trabalhamos
ininterruptamente pelo nosso
bairro e não há nenhum proble-
ma generalizado de esgoto no
Santa Rosa. Ocorrem, pontual-
mente, casos relacionados ao mau
uso da rede coletora de esgoto,
com descarte de lixo e gordura e
também os casos pontuais de
imóveis com ligações da rede plu-
vial conectada ao esgoto. Com
isso, os moradores são orientados
a realizar as adequações necessá-
rias nos imóveis, pois a responsa-
bilidade com o meio ambiente, é
de todos nós”, afirmou Iraci.

IIIIIPEDDPEDDPEDDPEDDPEDD

Instituto condena projetos em
homenagem a Olavo de Carvalho

O Ipedd (Instituto Piracicaba-
no de Estudos e Defesa da Demo-
cracia) divulgou ontem, 15, nota
pública em que condena projetos
protocolados na Câmara, pelo ve-
reador Fabrício Polezi (Patriota),
que visam homenagear Olavo de
Carvalho. No documento, o insti-
tuto afirma que a iniciativa “além
de premiar a barbárie, é uma
afronta ao povo piracicabano”.

A divulgação do documento
deve-se ao protocolo, pelo verea-
dor Polezi, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 8/2022, que insti-
tui a “Medalha de Mérito Estudan-
til Professor Olavo de Carvalho”, e
do Projeto de Lei 23/2022, que de-
nomina “Praça Prof. Olavo de Car-
valho” a área verde localizada no
bairro Jardim São Francisco.

A manifestação do instituto
defende que o conhecido guru do
presidente Jair Bolsonaro “está lon-
ge de ser respeitado como um pen-
sador de direita relevante”. Acres-
centa que Olavo de Carvalho “nun-
ca escondeu sua condição de sujei-
to misógino, racista, homofóbico,
incentivador da afronta aos po-
deres da República, sobretudo a
partir das investidas autoritárias
e neofacistas de Bolsonaro”.

A nota pública também ar-
gumenta que “conferir uma me-
dalha de mérito estudantil a essa
figura nefasta é um acinte ao bom
senso e à inteligência civilizató-
ria, além de representar uma pés-
sima referência aos jovens” e con-
clama os vereadores a rejeitarem
liminarmente as propostas.

Não ao fascismo e à barbárie!
O vereador Fabrício Polezi

protocolou na Câmara o Pro-
jeto de Decreto Legislativo 8/
2022, que institui a “Medalha
de Mérito Estudantil Professor
Olavo de Carvalho”, e o Proje-
to de Lei 23/2022, que deno-
mina “Praça Prof. Olavo de
Carvalho” a área verde locali-
zada na confluência da Rua
Uberlândia com a Rua Jaca-
rezinho, Setor 17, Loteamento
Taquaral, Bairro Jardim São
Francisco, neste Município.

O Ipedd, em conformidade
com suas disposições estatu-
tárias, manifesta-se vigorosa-
mente contra essas iniciativas,
pelas razões expostas a seguir.

Olavo de Carvalho, a pes-
soa que o dito vereador quer
homenagear, está longe de
ser respeitado como um pen-
sador de direita relevante.
Guru do bolsonarismo e ins-
pirador do terraplanismo, nun-
ca escondeu sua condição de
sujeito misógino, racista, ho-
mofóbico e incentivador da
afronta aos poderes da Repú-
blica, sobretudo a partir das
investidas autoritárias e neo-
facistas de Bolsonaro. Da
mesma forma, se posiciona
muito mais como um militante
incentivador da guerra cultural
aos valores e às instituições
democráticas, pois conside-
rava que essas seriam as cau-
sas do declínio da hegemo-
nia ocidental cristã e da ascen-

são de potências do Oriente.
Tendo como pano de fun-

do o declínio da civilização oci-
dental e os valores cristãos as-
sociados a esse definhamen-
to, seu posicionamento políti-
co identificava o fantasma do
marxismo cultural como o agen-
te de destruição da ordem, ca-
muflando as contradições resul-
tantes do processo de globali-
zação econômica capitalista.

Conferir uma medalha de
mérito estudantil a essa figura
nefasta é um acinte ao bom
senso e à inteligência civiliza-
tória, além de representar uma
péssima referência aos jovens.
Por outro lado, área verde deve
ser considerada um espaço da
esfera pública social e, como
tal, deve estar referenciado na
ampliação do exercício de-
mocrático e não o contrário.

Diante do exposto, fica evi-
denciado que o vereador pira-
cicabano, na pretensão de
marcar sua posição como um
conservador, na verdade es-
conde a face neofacista do ho-
menageado e a sua própria.

Homenagear Olavo de
Carvalho, além de premiar
a barbárie, é uma afronta
ao povo piracicabano.

Com esse entendimento,
o IPEDD exorta os cidadãos e
cidadãs piracicabanos a se
colocarem contra tais proposi-
ções e os ilustres vereadores
a rejeitarem-nas liminarmente.

A Guarda Civil Municipal será
homenageada com Voto de Con-
gratulações por efetuar a prisão de
um criminoso que estava furtando
fios de iluminação na Ponte do
Mirante, na Vila Rezende. O re-
querimento 99/2022 foi apresen-
tado pelo vereador Laércio Trevi-
san Júnior (PL) e aprovado du-
rante a terceira reunião extraor-
dinária, nesta segunda-feira (14).

O criminoso de 40 anos, rela-
ta Trevisan, teria dito aos guardas
civis que seria pago para praticar o
referido furto, mas recusou-se a
dizer quem o contratou, “e, tam-
bém não quis confirmar na frente
da autoridade do plantão policial".

“Ao ver a viatura da guarda,
ele tentou correr, porém, já esta-
va cercado. No local do crime fo-
ram apreendidos um alicate e
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Corporação será homenageada pela
prisão de homem que roubava fios

uma faca que ele usou para cor-
tar a fiação. O delegado Mário
Bortoleto registrou flagrante de
furto qualificado, pois para a prá-
tica do crime (furto de fios), o
criminoso quebrou algumas tam-
pas. Também foram apreendidos
dois cabos de cobre com cerca de
20 metros cada e mais 40 metros
de fios. O delegado requisitou pe-
rícia para o local”, argumentou o
parlamentar no requerimento.

Reforçou, ainda, o comprome-
timento da corporação no combate
à criminalidade no município, “no
tocante à segurança dos nossos ci-
dadãos”. A honraria será entre-
gue em data a ser agendada pelo
gabinete do vereador Laércio Tre-
visan Júnior em trabalho conjun-
to com o setor de Cerimonial e
Relações Públicas do Legislativo.

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo “A Ci-
dade É Sua”, usou o espaço da li-
derança, por cinco minutos, para
criticar a situação de espaços pú-
blicos da cidade que estão fecha-
dos para o público. “Piracicaba é
rica nestes locais, principalmente na
orla do rio Piracicaba, mas a gente
vê que não é de hoje que eles estão
abandonados”, disse na segunda-
feira (14), durante a 3ª reunião
extraordinária do Legislativo.

“Já passou da hora do nos-
so prefeito e do secretário de
Meio Ambiente pensarem na re-
vitalização destes espaços”, dis-
se. Ela lembrou que, desde o iní-
cio da pandemia, com a necessi-
dade de isolamento para conter

MMMMMANDANDANDANDANDAAAAATTTTTOOOOO     COLETIVCOLETIVCOLETIVCOLETIVCOLETIVOOOOO

Fechamento de espaços públicos é
criticado em reunião extraordinária

a contaminação pelo coronaví-
rus, parques e algumas áreas já
ficaram fechados. “Mas agora,
com tudo aberto, a gente vê a Rua
do Porto e o shopping lotados, e
o parque continua fechado, ago-
ra sob o argumento do carrapa-
to”, acrescentou, ao citar a Área
de Lazer “João Herrmann Neto”.

“É preciso dar vida a estes
espaços”, disse, ao citar não só
a Rua do Porto, mas também
pontos turísticos como o Museu
da Água. “É muito importante
que estes espaços tenham vida,
precisam ter alguma coisa”,
acrescentou. “Existe um concei-
to que é o de ‘direito à cidade’, é
muito importante que volte es-
tes espaços de lazer”, repetiu.

PPPPPIRACICAMIRIMIRACICAMIRIMIRACICAMIRIMIRACICAMIRIMIRACICAMIRIM

Vereador questiona exposição
de cadáver na unidade do bairro

“O Executivo Municipal sabe
informar quem foi o responsável
pela exposição do cadáver, ocorri-
do no último dia 26 de janeiro, na
UPA (Unidade de Pronto Atendi-
mento) Dr. Fortunato Losso Net-
to, no bairro Piracicamirim?” Esse
é um dos principais questiona-
mentos do vereador Pedro Kawai
(PSDB) ao Executivo, por meio do
requerimento 92/2022, aprovado
na terceira reunião extraordiná-
ria desta segunda-feira (14).

Além disso, o parlamentar
indaga quais foram as medidas
tomadas pela Prefeitura Muni-
cipal “no sentido de amenizar o
constrangimento e a dor sofrida
pela família da pessoa falecida
que ficou exposta ao lado de fora
da unidade”. O documento apro-
vado em discussão única conta,
ainda, com mais quatro questio-
namentos. A Administração
Municipal tem o prazo de 15 dias
para responder ao vereador.

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Projeto de lei adequa cargo
de assistente de cerimonial

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou nesta segun-
da-feira (14), durante a 3ª e a 4ª
reuniões extraordinárias, o pro-
jeto de lei 21/2022, da Mesa Di-
retora, que corrige a nomencla-
tura do cargo de assistente de
cerimonial do Legislativo. A pro-
positura altera a lei 9.689/2022,
que dispõe sobre as tabelas de car-
gos e de vencimento do quadro
pessoal da Casa, além de revogar
as leis 5.838/2006 e 9.264/2019.

Agora, o artigo 5º da lei
9.689/2022 passa a vigorar com
a seguinte redação: “O cargo em
comissão de Assessor de Rela-
ções Públicas e de Cerimonial ex-
tingue-se a partir da posse dos
servidores aprovados em concur-
so público para o cargo efetivo
de Assistente de Cerimonial.”
Nos Anexos II e III da mesma lei,
onde se lê “Assistente de Relações
Públicas e Cerimonial”, passa a
ler  “Assistente de Cerimonial”.
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Contratação de OS seria para suprir
férias de servidores, diz Pedro Kawai

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) utilizou seu tempo regi-
mental durante a 3ª reunião ex-
traordinária, realizada nesta
segunda-feira (15), para falar
sobre a questão da OS (Organi-
zação Social), responsável por
atendimento médico na UPA
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) Piracicamirim. "A con-
tratação da OS era para suprir,
dar férias aos nossos servido-
res. Essa foi a justificativa. Isso
era para três meses. Detalhe: a
OS trabalhou com baixo número
de casos da Covid-19. Agora que
aumentou, parou de atender,
não paga os funcionários, não
fez a manutenção do prédio, não
cumpriu o contrato", afirmou.

Kawai reconheceu que houve

uma sobrecarga na questão de fé-
rias. "Mas temos que enaltecer a
dedicação e comprometimento
desses servidores, tínhamos mé-
dicos atendendo 48h dentro de
urgência e emergência, para aten-
der a população num momento
gravíssimo da Covid-19", disse.

O vereador acrescentou
que Piracicaba tem três unida-
des de saúde prontas, finali-
zadas na administração ante-
rior, e não se contrata funcio-
nário. "Este governo, qual he-
rança vamos ver? Fechou bi-
blioteca, fechou cursinho. Va-
mos comparar. Vamos andar
pelas farmácias. Um ano e um
mês e nenhuma obra até agora.
São tantas as coisas que temos
que olhar e analisar", finalizou.

O vereador Zezinho Pereira
(DEM) criticou o prefeito Lucia-
no Almeida (DEM), seu correligi-
onário no Democratas, por não
promover reuniões com os afilia-
dos do partido. O chefe do Exe-
cutivo é o presidente da sigla em
Piracicaba e não pretende, se-
gundo disse o parlamentar, dis-
putar outras eleições no futuro.

"Meu entendimento é de que
cabe a ele ser o presidente do par-
tido, até porque tem mandato, é
prefeito e a maior autoridade da
cidade, mas não dessa forma. O
que eu fiquei triste é que ele pe-
gou o partido, mesmo falando
que não é candidato a nada, e
não fez nenhuma reunião depois
da eleição com ninguém do parti-
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Zezinho critica prefeito:
‘Não faz articulação’

do. Fico imaginando que ele gos-
ta da política como carreira solo",
reclamou Zezinho Pereira, em fala
durante a 3ª reunião extraordi-
nária, nesta segunda-feira (14).

"Nunca vi ninguém fazer car-
reira solo politicamente em qual-
quer lugar. Não é dessa forma que
se faz política, porque, se você não
faz reunião com afiliados, com
quem ajudou a eleger você, você está
deixando de atender as pessoas que
seguram a escada para você e aí,
com certeza, o tombo acontece. Isso
é uma pessoa traidora. E o traidor
na política não tem carreira muito
boa. [Luciano] Não faz articulação,
não faz reunião, vai ser uma deban-
dada no partido com o que está
acontecendo", afirmou o vereador.
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Prefeitura vai reformar a cobertura
do prédio da UPA Piracicamirim
A obra se faz necessária devido às constantes infiltrações que acontecem após fortes
chuvas, o que é comum nesse período do ano; o investimento será de R$ 266.359,83

PRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRA

DENTRO E FORADENTRO E FORADENTRO E FORADENTRO E FORADENTRO E FORA
Assuntos envolvendo a Câ-

mara Municipal de Piracicaba e
vereadores precisam se concen-
trar nos trabalhos discutidos na
casa legislativa. Polêmicas, acu-
sações, intrigas, não interessam
a população. Diferenças pesso-
ais acabam evidenciando o ego.
Cidadão quer saber de decisões
que favoreçam a cidade, repu-
diando ataques gratuitos, ou
seja, particular ou individual.

RENOVANDORENOVANDORENOVANDORENOVANDORENOVANDO
ESPERANÇAESPERANÇAESPERANÇAESPERANÇAESPERANÇA
Na noite desta quarta-feira

(16), em Sorocaba, contra o São
Bento (sétimo colocado no cam-
peonato com 10 pontos), aconte-
ce a estreia do novo técnico do
XV de Piracicaba (oitavo coloca-
do com 9 pontos). Roberto Cava-
lo substitui Luciano Dias com a
missão de conquistar o acesso.
Depois de sucessivos fracassos,
caso o XV não consiga novamen-
te seu objetivo, terá que, obriga-
toriamente, rever sua forma de
agir e partir para outras formas
de providências. Mudar elenco e
técnico não está resolvendo. Esta
noite (19hs30), expectativa de
um XV mais voluntarioso, aguerri-
do, e com o técnico mostrando
coragem e visão para variações
táticas. Quando de um futebol de-
cadente ou medíocre, não é preci-
so esperar pelos 15 minutos do
segundo tempo para mudanças.

COSTUME ROTINEIROCOSTUME ROTINEIROCOSTUME ROTINEIROCOSTUME ROTINEIROCOSTUME ROTINEIRO
Barjas Negri mantém o mes-

mo hábito da época de prefeito:
anda pela cidade com bloquinho
e caneta no bolso da camisa para
anotações. Começa o dia toman-
do café com um conhecido ou
amigo. A semana foi aberta com o
seu ex-vice-prefeito (José Antonio
de Godoy) numa padaria, na Vila
Rezende. Tema da conversa?: am-
bos garantem que foi futebol. De-
talhe: presença de Barjas jamais
passa despercebida, e geralmen-
te é bastante cumprimentado.

NADA ERRADONADA ERRADONADA ERRADONADA ERRADONADA ERRADO
Tem quem se incomoda quan-

do prefeito ou secretário munici-
pal anuncia férias ou passeio.
Normal e justo, desde, que, natu-
ralmente, não coincida com um
moimento atípico para o municí-
pio. Todos, independente da ocu-
pação ou missão, possui o direito
a sua vida pessoal ou familiar.

MISTURANDO IDEOLOGIAMISTURANDO IDEOLOGIAMISTURANDO IDEOLOGIAMISTURANDO IDEOLOGIAMISTURANDO IDEOLOGIA
Se a sociedade não conseguir

separar o ensino (educação ou
ainda instrução) de doutrina ou
ideais, a escola do Programa Na-
cional Cívico Militar não será ins-
talada em Piracicaba. Se a dis-
cussão ou detalhe partir do mode-
lo, o atual, nas nossas escolas pú-
blicas, já está falido e faz tempo.

ESTRANHO DEMAISESTRANHO DEMAISESTRANHO DEMAISESTRANHO DEMAISESTRANHO DEMAIS
Vamos acompanhar (e de

Prefeitura Municipal e hospitais de Piracicaba negociam renova-
ção de contrato. Graças a esse acordo, a população desprovida de
Plano de Saúde é atendida. A informação é de que existe uma nego-
ciação (ainda sem acordo) envolvendo valores, que não teriam per-
mitido a renovação imediata, com as partes assinando um adita-
mento com validade até março. A expectativa de um entendimento,
pois o acontecido com o Hospital Ilumina ainda assusta e preocupa.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

Dia 21 (segunda-feira), a
abertura da oitava edição
da Coplacampo, uma reali-
zação vitoriosa e aguarda-
da da Coplacana. Até o dia
24 (quinta-feira), das 8 às
17 horas, na Rodovia do
Açúcar SP-308 (bairro Ta-
quaral), uma enorme e im-
pressionante exposição
que oferece inúmeras
chances de negócios para
o setor do campo. São mais
de 70 inscritos que mexem
principalmente com os co-
operados e produtores ru-
rais. Arnaldo Antonio Bort-
toletto, que sofre atual-
mente com o XV e o San-
tos, mas é um feliz e con-
sagrado esalqueano, sem-
pre entusiasmado com a Coplacana, da qual é presidente, fala com
otimismo da Coplacampo, que garante excelentes oportunidades
para aqueles que querem evoluir no segmento do agro. Ocasião
praticamente única para grandes e vantajosas  comercializações.

Quanto ao Mundial da FIFA, nenhum motivo para alguém criticar o
Palmeiras, um grande clube e atualmente com um bom time. Fez
bonito e honrou o futebol brasileiro. Aplausos também para sua torci-
da, presente em expressivo número num palco muito distante do
Brasil, e mostrou seu apoio e amor pelo clube, inclusive recebendo
com aplausos os vice-campeões do mundo quando do seu desem-
barque, domingo (13), em São Paulo. Impossível qualquer compa-
ração envolvendo um clube brasileiro (ou sul-americano) com um
grande europeu. A diferença é enorme por conta do dólar ou euro.
Abel Ferreira é um técnico estudioso, e o clube está nas mãos de
gente competente. Ao lado de Flamengo e Atlético Mineiro, deve
ter um outro ano vitorioso e, qualquer um deles, ganhando a Liber-
tadores de 2022, só vencerá um campeão da Europa na base da
sorte ou graças as deliciosas surpresas que o futebol proporciona.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

perto) o parecer da CPI do Se-
mae dentro da Câmara de Vere-
adores de Piracicaba. São mui-
tas as dúvidas e pontos inco-
muns. Uma delas: como pode a
inadimplência valer (está no
contrato), apenas para a autar-
quia do Serviço Municipal de Água
e Esgoto, beneficiando a empre-
sa Mirante? Qual o motivo, o sen-
tido ou razão? Mais: lei ou regra
da isenção tem que mudar.

PRECISA AGIRPRECISA AGIRPRECISA AGIRPRECISA AGIRPRECISA AGIR
A Secretaria Municipal de

Esportes de Piracicaba (Selam)
poderia se manifestar a respeito
dos seus planos: curto, médio e
se for o caso, longo prazo. Pode
até ser uma visão equivocada,
porém, a imagem, no momento, é
de uma repartição inócua. A pan-
demia atrapalhou e ainda atrapa-
lha, contudo, a vida não pode pa-
rar. Atualmente a preocupação é
com o chamamento público, en-
volvendo várias modalidades.

GRAMADOGRAMADOGRAMADOGRAMADOGRAMADO
COMPROMETEDORCOMPROMETEDORCOMPROMETEDORCOMPROMETEDORCOMPROMETEDOR
Você observa presencialmen-

te o gramado do estádio munici-
pal “Barão da Serra Negra” num
jogo, e se decepciona pela má
qualidade. Vendo prela televisão,
fica constrangido. A imagem vai
para toda parte e prejudica o clu-
be, a cidade e a Prefeitura Muni-
cipal. Um vexame: completamen-
te remendado, se mostra total-
mente irregular. Acabando o atu-
al campeonato paulista, é preci-
so fechar urgentemente o está-
dio e fazer o possível (e o impos-
sível) visando sua recuperação ou
melhoria. Responsáveis precisam
ter um mínimo de bom senso.

FFFFFORÇAORÇAORÇAORÇAORÇA-----TTTTTAREFAREFAREFAREFAREFAAAAA
A princípio, tudo indica que

a Prefeitura de Piracicaba só vai
dar conta dos buracos e do mato,
com uma força-tarefa. Do contrá-
rio, é enxugar gelo. Quantidade é
grande, e todo dia aparecem
mais. A propósito, alguém da Se-
cretaria de Obras conhece a rua
Luiz Abrahão, trajeto entre as ruas
Floriano Carro e dr. Clemente Fer-
reira, na Vila Rezende? Um exem-
plo de trabalho mal feito e desca-
so com o dinheiro público. Justi-
ça seja feita: uma obra antiga.

PREFEITO VETOUPREFEITO VETOUPREFEITO VETOUPREFEITO VETOUPREFEITO VETOU
A exemplo do Hospital Vete-

rinário, o prefeito Luciano Almei-
da também vetou o Programa Bom
Prato, do governo de São Paulo,
que oferece refeição (almoço) no
valor de um (1) real e café da
manhã a cinquenta (50) centa-
vos.  O deputado Roberto Morais
ingressou com o pedido em 2019,
tem o aval da Assembleia Legis-
lativa, mas faltava a adesão do
governo municipal que banca 50%
dos custos. Equívoco do governo
piracicabano: você não veta algo
que comprovadamente vai bene-
ficiar os menos favorecidos.

A Secretaria de Saúde vai re-
formar a cobertura do prédio da
Unidade de Pronto Atendimento
Dr. Fortunato Losso Netto, co-
nhecida como UPA Piracicami-
rim. A obra será realizada de for-
ma emergencial e compreende a
substituição total das telhas de
cobertura e reforma do sistema
de captação de águas pluviais.

A obra se faz necessária de-
vido às constantes infiltrações
que acontecem após fortes chu-
vas, o que é comum nesse perío-
do do ano. O investimento da
Prefeitura será de R$ 266.359,83
e a obra será executada pela em-
presa Carroni & Carroni LTDA. A
obra deve ficar pronta em até 40
dias, a partir da ordem de serviço.

Conforme explica o secretá-
rio de Saúde, Filemon Silvano,
o problema na UPA Piracicami-
rim é antigo e cobrado pela po-
pulação há bastante tempo. “O
prédio é antigo e o problema com
goteiras e infiltrações é recor-
rente sempre quando há chuvas
fortes e nunca foi dado a devi-
da atenção a isso”, destaca.

O secretário lembrou que a
Pasta tem trabalhado para resol-
ver o problema estrutural da
unidade, porém, devido à pan-
demia e com a UPA sendo refe-
rência no atendimento à Covid-

Divulgação

Obra compreende a substituição total das telhas e reforma do sistema de captação de água das chuvas

19, uma reforma completa na
unidade ainda não foi possível.
“Havia uma obra de reforma
nesta unidade que foi paralisa-
da devido à pandemia. Tenta-
mos retomá-la em outubro do
ano passado, fizemos o realinha-
mento de preços e renovação do
contrato com a empresa respon-
sável, porém , a empresa não

aceitou reassumir a obra por difi-
culdades financeiras decorrentes
da pandemia”, afirmou Filemon.

Conforme reforçou o secretá-
rio de Saúde, com essa desistência,
a Procuradoria Geral do Municí-
pio foi acionada para fazer o cha-
mamento das outras empresas que
participaram da primeira licitação,
mas nenhuma quis assumir a obra.

“Agora vamos fazer por partes,
para evitar também problemas com
o atendimento dos pacientes na
UPA. Vamos começar por essa ação
urgente na cobertura e, enquanto
essa obra acontece, vamos abrir
nova licitação para reforma com-
pleta da unidade e, assim, entre-
gar um espaço que acolha me-
lhor os pacientes”, disse Filemon.



A9
A Tribuna Piracicabana
Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022



A10
A Tribuna Piracicabana

Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022

TTTTTRÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITO

Prefeitura retoma atividades
do Centro Infantil de Educação
As escolas públicas e privadas, além de entidades em geral, já podem se
agendar pelo telefone (19) 3433-0328, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade Urbana, Trân-
sito e Transportes (Semuttran),
retoma em 03/03 as atividades
do Centro Infantil de Educação
para o Trânsito (Ciet), com au-
las ao ar livre, uso de máscara e
intensificação de higiene, confor-
me estabelece decreto municipal
19.023/22, devido à pandemia.

As escolas públicas e priva-
das, além de entidades em geral,
já podem se agendar para parti-
cipar das atividades. O agenda-
mento deve ser feito pelo telefone
(19) 3433-0328, das 8h às 11h30
e das 12h30 às 16h. A ficha de
cadastro, termo de compromisso
e mais informações estão disponí-
veis no site da Semuttran (http://
www.semuttran.piracicaba.
sp.gov.br/agendamento.aspx).

O Ciet fica ao lado do Parque
da Rua do Porto, onde existe uma

A presença de antenas sem
iluminação especial voltada a si-
nalizar e orientar a navegação de
aeronaves foi tema do requeri-
mento 91/2022, de autoria do ve-
reador Pedro Kawai (PSDB),
aprovado na noite desta segun-
da-feira (14) durante a 3ª reu-

DDDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA

Requerimento aponta falta de sinalização aérea em antenas
nião extraordinária de 2022 da
Câmara Municipal de Piracicaba.

A propositura pergunta se é
de conhecimento do Poder Execu-
tivo que há "falta de iluminação e
sinalização nas antenas, com fi-
nalidade para orientação de na-
vegação aérea" nas antenas loca-

A Associação Piracicaba de
Taekwondo realizou nesse último
fim de semana, a I etapa do Cir-
cuito Piracicabano de Taekwon-
do que contou com cerca de 100
pessoas entre atletas e familiares
do Dojan Areião que sediou o
evento, da Academia Brock Team
Fighters, do projeto Em Busca
de Campeões da E.M. Elizabeth
C. Cruz e do Dojan Nippon.

As competições voltadas
para as crianças, tiveram diver-
sas provas de habilidade e des-
treza que envolvem movimentos
do Taekwondo. Entre as provas
mais disputadas, a competição de
chute em altura foi a que cha-
mou mais a atenção do público
presente que participou ativamen-
te torcendo pelos participantes.

Para o idealizador do evento,
Frederico Mitooka, esse novo for-
mato de competição vem de encon-
tro com a tendência do Taekwon-

do mundial que abre novos hori-
zontes para a prática da arte mar-
cial como esporte de acesso a todas
as idades. "Temos que ter um olhar
para o futuro e entender que o
Taekwondo é muito mais que so-
mente um esporte olímpico e um
meio de defesa pessoal", afirma.

A próxima etapa do Circui-
to Piracicabano está marcada
para o mês de abril na acade-
mia Brock Team Fighters, ain-
da sem data definida. A expec-
tativa é que mais crianças par-
ticipem do evento já que a acei-
tação foi ótima por parte de to-
dos, principalmente das crianças
que em grande maioria competi-
ram pela primeira vez. Depoimen-
to dos pais nas redes sociais, clas-
sificaram o evento como "exce-
lente pela oportunidade de ofe-
recer aos alunos o amadureci-
mento, e que para vencer, primei-
ro precisam aprender a perder".

A próxima etapa do Circuito Piracicabano está marcada para abril

TTTTTAEKWONDOAEKWONDOAEKWONDOAEKWONDOAEKWONDO

Entidade realiza etapa inicial
do circuito piracicabano

Divulgação

minicidade que simula o trânsito.
As atividades desenvolvidas são
pensadas conforme a faixa etária
das crianças e têm por objetivos
orientar sobre a promoção da se-
gurança de todos. “O Ciet visa de-
senvolver uma tarefa muito im-
portante que é a de conduzir a
nova geração para a formação
consciente do cidadão, com ativi-
dades e comportamentos de res-
peito consigo mesmo e com o pró-
ximo”, explica a titular da Semut-
tran, Jane Franco de Oliveira.

O chefe de Educação e Se-
gurança no Trânsito da Semut-
tran, Ricardo Piton, avalia que
a retomada das atividades do
Ciet será uma nova fase. “Es-
tamos há dois anos apenas re-
alizando palestras externas e
vai ser muito bom voltar a re-
ceber as crianças no Ciet. Va-
mos realizar todas as ativida-
des teóricas e práticas ao ar li-

vre. É uma nova fase e estamos
prontos para ela”, afirma.

Jane lembra ainda que cada
aula teórica terá a participação
de, no máximo, 35 crianças.

O CIET – As aulas teóricas
desenvolvidas no Ciet são pensa-
das de acordo com a faixa etária
das crianças e trabalham temas
como sinalização, meios de trans-
portes, segurança (uso obrigatório
do cinto), valorização e respeito à
vida. “O nosso objetivo é orientar
as crianças sobre segurança no
trânsito por meio de ferramentas
lúdicas”, complementa Piton.

Na parte prática, acompanha-
dos de motoristas/monitores, os
alunos conhecem a minicidade, na
condição de passageiros, dentro de
mini buggys e caminham como pe-
destres, entendendo o papel de cada
setor na segurança no trânsito.

No local existe uma minipista,
com todas as sinalizações, placas

indicativas e informativas, semá-
foros e faixas de segurança para
pedestres. Uma minicidade que
encanta e prende a atenção de to-
das as crianças. Para receber as
crianças, a Semuttran realiza re-
forço na sinalização do local.

PROTOCOLO SANITÁ-
RIO – Para que o retorno das au-
las práticas ocorra com segurança,
o Ciet realizará uma série de ações
de sanitização dos ambientes. Ha-
verá limpeza frequente dos banhei-
ros, espaço e superfícies comparti-
lhadas entre alunos, professores e
funcionários do Centro e higieni-
zação permanente dos bebedouros.

Será obrigatório o uso de más-
caras de proteção para crianças,
professores e colaboradores e será
disponibilizado álcool em gel em
todas as dependências do Ciet. As
aulas práticas e teóricas serão rea-
lizadas ao ar livre, respeitando os
protocolos da Vigilância Sanitária.

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) divulgou ontem, 15,
que foi registrado um óbito por
Covid-19 no município, de um
homem de 80 anos. No acumu-
lado dos óbitos divulgados no
boletim de ontem, constam ain-
da outros dois óbitos, que ocorre-
ram entre os dias 12/02 e 13/02.
Porém, a confirmação dos diag-
nósticos por Covid-19 somente fo-
ram notificados hoje ao Cevisa
(Centro de Vigilância em Saúde).

Desta forma, no total, os óbi-
tos registrados, entre 12/02 e 15/
02, são de duas mulheres, ambas

CCCCCOVIDOVIDOVIDOVIDOVID

Saúde registra mais um óbito
de 74 anos, e um homem, de 80
anos. De acordo com o Cevisa, qua-
tro pessoas tinham comorbidades,
como cardiopatia, diabetes e doen-
ça pulmonar obstrutiva crônica.

Duas pessoas completaram o
ciclo vacinal, incluindo a dose de
reforço e uma pessoa tomou ape-
nas a primeira 1ª e 2ª doses. A va-
cinação é essencial no combate à
Covid-19. Mesmo vacinadas, as
pessoas podem se infectar, mas as
chances de agravamento são me-
nores. É importante, assim, o uso
de máscara, higienização constan-
te das mãos e evitar aglomerações.

Divulgação

Nesta semana, Alex de Madu-
reira recebeu a visita do Tenen-
te-Coronel PM Edgard Marcos
Gaspar, comandante do 10º
Baep (Batalhão de Ações Es-
peciais de Polícia) de Piracica-
ba. Na ocasião, o deputado
estadual aproveitou para reite-
rar que seu mandato está à
disposição para ajudar as de-
mandas da instituição. Na
manhã de segunda-feira (14),
no Palácio dos Bandeirantes,

Madureira participou da reu-
nião de trabalho do Governo do
Estado de São Paulo, com to-
dos os secretários, o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia e o
governador João Doria Jr. O de-
putado, que é coordenador de
Projetos Parlamentares da
Alesp, esteve acompanhado
de apenas outros dois cole-
gas de Assembleia Legislati-
va, os deputados Analice Fer-
nandes e Vinicius Camarinha.

ALEX DE MADUREIRA

lizadas na rua Napoleão Laurea-
no, em frente ao número 411, na
Vila Independência e, em caso posi-
tivo, se "já houve fiscalização no lo-
cal e posterior notificação ao respon-
sável para sinalizar as antenas".

Kawai também pergunta se,
caso o Executivo municipal não

tenha conhecimento sobre o as-
sunto, "quem é o responsável téc-
nico do Executivo Municipal em
fiscalizar as antenas em nosso
município", os motivos pelos quais
até o momento a sinalização não
foi instalada e se há alguma pre-
visão para que isso aconteça.
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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

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

KÜTTNER NO BAKE SOLU-
TIONS - INSTALAÇÕES E
MAQ. PARA FUNDIÇÃO
LTDA, torna público que re-
quereu junto a SEDEMA -
Secretaria Municipal de De-
fesa do Meio Ambiente de
Piracicaba a Renovação da
Licença de Operação para
a atividade de Fabricação
de outras máquinas e equi-
pamentos de uso geral não
especificados anteriormen-
te, peças e acessórios, lo-
calizada Rua: Abelardo Be-
nedicto Libório, 951-Uni-
norte-Piracicaba-SP.

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.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
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.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
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.
------------------------------------------
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 CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score
baixo, aumento. Sem entrada,
mesmo com o nome restrito no
SPC. Compro dívidas ou carro e
imóvel já financiado ou quitado,
pago a vista. Nome limpo no SPC
e Serasa. Tiramos certidões em
geral. (11) 9.5126-6610.
------------------------------------------
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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (1ª Publicação)

Pelo presente edital e para ciência dos interessados, EMER-
SON PACAGNAM GAMEIRO e sua mulher SORAYA PATRICIA CI-
MINO GAMEIRO, que se encontram em local incerto e não sabi-
do, notificamos que o imóvel objeto da matrícula 164 desta Ser-
ventia imobiliária (alienação fiduciária registrada sob o nº R. 13,
nessa matrícula) situado na Avenida Dona Estela Azevedo, 1204,
no loteamento denominado Vila Estela, nesta cidade de São Pe-
dro,  foi alienado fiduciariamente, contrato n° 073316230010200
ao Banco SANTANDER (BRASIL) S.A para garantia de financia-
mento imobiliário, nos termos da Lei nº 9.514, de 20/11/97, e que
há prestações referentes a esse financiamento vencidas e não
pagas, no valor de R$59.146,21 (cinquenta e nove mil, cento e
quarenta e seis reais e vinte e um centavos) até 24/01/2022.
Nos termos do art. 26 da citada lei, notificamos os devedores
acima identificados a comparecer perante este Oficial de Regis-
tro de Imóveis de São Pedro, situado à Rua Joaquim Teixeira de
Barros, 898, Centro, São Pedro/SP, em dia útil, no horário entre
09 e 16 horas, para purgar o débito referente àquelas presta-
ções no prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última
publicação deste edital no Jornal A Tribuna, de circulação na cida-
de de São Pedro e Região, sob pena de perder seus direitos
sobre o imóvel, consolidando-o em nome da credora fiduciária.

São Pedro, 16 de fevereiro de 2022.

Guilherme Alves dos Santos
Oficial

SRA. HILDA SANTANA DO LI-
VRAMENTO faleceu ontem,
nesta cidade, contava 72 anos,
filha dos finados Sr. Andre Sou-
za Santana e da Sra. Maria
Rosa da Silva, era viúva do Sr.
Miguel Gomes do Livramento;
deixa os filhos: Maria de Lour-
des; Terezinha; Cristina; Berto-
lino; Creusa; Claudia; Cleide;
Clayton; Valdemar e Clovis, já
falecido. Deixa demais famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 16h00 do
Velório Municipal de Rio das
Pedras/SP para o Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JUAREZ DE JESUS faleceu
anteontem, nesta cidade, con-
tava 75 anos, filho da Sra. Ma-
ria Merces de Jesus, já faleci-
da, era casado com a Sra. Ma-
ria Celia Monteiro Jesus; dei-
xa os filhos: Joelma Monteiro
Jesus, casada com o Sr. Mau-
ro; Josivaldo Monteiro Jesus;
Josineide Monteiro Jesus, ca-
sada com o Sr. Carlos; Geni-
valdo Monteiro Jesus, casado
com a Sra. Luciana Donizete e
Juliano Monteiro Jesus, casa-
do com a Sra. Elaine Borges.
Deixa netos, demais familia-
res e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 12h00

da sala “C” do Velório do Ce-
mitério Parque da Ressurrei-
ção para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. DILETE MONTEBELO DE
LIMA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 67 anos, filha
dos finados Sr. Otavio Montebe-
lo e da Sra. Pascoa Baraldi Mon-
tebelo, era viúva do Sr. Luiz Car-
los de Lima; deixa os filhos:
Anderson Carlos Montebelo de
Lima, casado com a Sra. Sarah
Soler Montebelo de Lima e Ever-
ton Carlos Montebelo de Lima.
Deixa netos, bisneto, demais
familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “A” do Velório do Cemi-
tério do Parque da Ressurrei-
ção para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. AURORA RAMOS faleceu
anteontem, nesta cidade, con-
tava 80 anos, filha dos finados
Sr. João Ramos e da Sra. Lucia
Zanela Ramos. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h00
da sala “B” do Velório do Cemi-
tério do Parque da Ressurrei-
ção para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ADELINA DIAS RODRI-
GUES faleceu anteontem, nes-
ta cidade, contava 90 anos, fi-
lha dos finados Sr. Jose Dias
de Oliveira e da Sra. Maria de
Oliveira Braga, era viúva do Sr.
Raimundo Russo Rodrigues;
deixa os filhos: Carlos Hum-
berto Rodrigues; Maria Hele-
na Rodrigues Silva; Marcia
Adriana Rodrigues e Maria
Celia Rodrigues. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
foi  real izado ontem, tendo
saído o féretro às 14h00 da
sala “D” do Velório do Cemi-
tério do Parque da Ressurrei-
ção para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSÉ CARLOS CARBONI
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 80 anos, filho dos
finados Sr. Luiz Carboni e da
Sra. Helena Pagatto Carboni;
deixa os filhos: Carlos Agnaldo
Carboni, casado com a Sra.
Mariza N. Avancini Carboni; Car-
la C. Pavanelo; Chrystian Rodri-
go Carboni e Leticia Dulce Car-
boni, casada com o Sr. Luis G.
Da Silva Amaral. Deixa netos,
bisneta, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade,

em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA DE LOURDES PE-
REIRA faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 80 anos, filha dos
finados Sr. Alberto Rodrigues
Pereira e da Sra. Maria Concei-
ção Taveira; deixa o irmão: Al-
berto Rodrigues Pereira Filho,
casado com a Sra. Nilza Espo-
laor Pereira. Deixa também so-
brinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 14h00 no
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. FRANCISCO PAULINO SAN-
CHES faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 76 anos, filho dos
finados Sr. Albano Paulino e da
Sra. Maria Sanches; deixa os fi-
lhos: Daniela Zem Paulino Sil-
vestre, casada com o Sr. Jeffer-
son Fernando Silvestre; Lucia-
no Zem Paulino, casado com a
Sra. Beatriz Paulino, ambos fa-
lecidos e Fernando Zem Pauli-
no, casado com a Sra. Cassia
Remistico Paulino. Deixa netos,
bisneto, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 10h30 do Velório da
Saudade sala 04, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

MR EQUIPAMENTOS HI-
DRÁULICOS LTDA ME Tor-
na públ ico que requereu
junto a SEDEMA - Secreta-
ria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente de Piracica-
ba a Renovação da Licen-
ça de Operação para a ati-
v idade de fabr icação de
equipamentos hidráulicos
e pneumát icos,  peças e
acessórios, exceto válvu-
las, localizado(a) TRAVES-
SA ANTONIO KELLER Nº 56,
Água Branca, Piracicaba/SP.

SR. VITOR NOGUEIRA faleceu
anteontem na cidade de Piraci-
caba, aos 46 anos de idade e
era filho do finado Sr. Antonio
Nogueira. Deixa os filhos: Jo-
venil Soares, Sandra Soares e
Diego Soares. Deixa demais
parentes e amigos. O seu se-
pultamento deu-se ontem as
10:30 hs saindo a urna mortuá-
ria do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 02, para a refe-
rida necrópole, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. FELISBINO JOÃO DIEHL fa-
leceu ontem na cidade de Pi-
racicaba aos 80 anos de ida-
de e era casado com a Sra.
Aparecida Nazato Diehl. Era
filho do Sr. João Jacob Diehl e
da Sra. Teresa Macher, ambos
falecidos. Deixou os filhos: He-
neder Ricardo Diehl casado
com Eliana de Godoy Diehl,
Hinizar Fernando Diehl e Elai-
ne de Fatima Diehl Marcio ca-
sado com José Carlos Marcio
Filho. Deixa 03 netas e demais
parentes e amigos. O seu se-
pultamento deu-se ontem as
15:00 hs, no Cemitér io da
Saudade onde foi inumado

em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. BENTA LUIZA DOMIN-
GUES DE OLIVEIRA faleceu on-
tem na cidade de Piracicaba
aos 67 anos de idade e era
casada com o Sr. Doroci Alves
de Oliveira. Era filha do Sr.
Adão Domingues e da Sra.
Maria José Ferreira Domin-
gues, falecidos. Deixa paren-
tes e amigos. O seu sepulta-
mento deu-se ontem as 16:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório “C” do Cemiterio Par-
que da Ressurreição, para a
referida necrópole, onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. WALDEMAR BENEDETTI
faleceu dia 12 pp na cidade de
Piracicaba, aos 81 anos de
idade e era filho do Sr. Osval-
do Benedetti e da Sra. Maria
José dos Santos Benedetti, fa-
lecidos.  Deixa demais paren-
tes e amigos. O seu sepulta-
mento dar-se-a hoje as 10:00
hs no Cemiterio Parque da Res-
surreição, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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ANIVERSÁRIOANIVERSÁRIOANIVERSÁRIOANIVERSÁRIOANIVERSÁRIO
O casal de empresários Marcelo e Taty, ambos adminis-
tradores do Cabana Point comemoram 21 anos de ca-
sados e receberam mimos dos amigos Francisco Balbino
e Débora Tavares. "É um casal maravilhoso que entrou
em nossas vidas e tem acrescentado muito em nossas
vidas" ressaltou Francisco, que é  síndico profissional.

Divulgação

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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CURTIDINHAS
INTROITO

CELEBRIDADES,
PERSONALIDADES E BELDADES

Iniciamos a publicação enfatizando
as comemorações em 2022 dos 10 anos
da Coluna Pirarazzi no cenário regional.  O
grande destaque é para cantora Alcione
que estará em Piracicaba para mais um
show. Nesta edição ela é abraçada pelas
cantoras de Piracicaba e região. Além das
curtidinhas, agenda semanal, colaboração
textual de Deivison Oliveira, #TBTAZZI,
entre 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 *entreteni-
mento comemora 10 anos de existência,
lançamos uma proposta para você dar mais
visibilidade ao seu trabalho num conceitua-
do jornal, A Tribuna Piracicabana, especifi-
camente na mais prestigiada coluna da re-
gião, a Pirarazzi. Conquistamos credibilida-
de dos nossos leitores e somos vistos por
renomadas personalidades e empresas do
cenário local. o presente que estamos ofe-
recendo 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 renoma-
dos 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 142 fevereiro/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém

Artista e comunicador cultural
#espalhepaz

PIRACICABA ABRAÇA A RAINHA ALCIONE
COM DEPOIMENTOS DAS NOSSAS CANTORAS
A cantora Alcione estará entre nós para mais um mega show promovido pelo professor de dança Felipe Bragion na próxima sexta feira as 20 h no Clube Saudosista de Piracicaba. A Pirarazzi

convidou algumas cantoras que já interpretaram canções do repertorio da Marrom para falar sobre a contribuição da cantora para Música popular brasileira.

ILCÉI MIRIAM
A contribuição da Alcione para música brasilei-

ra é imensa!! Com ela nossa música se tornou mais
rica, mais intensa e mais potente!! Do Samba às
românticas nos presenteia com interpretações únicas
que já entraram para a História do nosso cancioneiro
popular! Nos palcos Alcione tem uma presença mar-
cante e encantadora como sua voz!! Sinto muito
orgulho de viver na mesma época que ela!! Ouvi-
la e conhecer a sua história é puro aprendizado!
Mulher, Negra, Nordestina, Intérprete, Manguei-
rense sinônimo de Brasilidade!!

Ilicei Mirian é cantora, sambista
e professora de história residente em
Campinas SP. Ao lado de Marcos Fer-
reira Idealizaram a feira Afromix.

ELAINE TEOTONIO
Alcione é uma das minhas principais refe-

rências como cantora. Ouso até dizer que ela
contribui pra formação de inúmeras, sendo do
samba ou não, seu som consegue alcançar distintos
gostos e estilos musicais.  Contribuiu e contribui muito
para a música brasileira: marcando a trajetória da
mulher no samba; influenciando e abrindo caminhos
pra toda uma geração; levando nosso samba a diver-
sos países e nos presenteando com belíssimas can-
ções. Tenho um show de homenagem a Marrom
que já apresentei em alguns lugares e meu re-
pertório tradicional é repleto de músicas dela.
Carinho e muito amor a tudo que ela representa!
Porque a Alcione, junto a Clara Nunes, Leci Bran-
dão, Ana Carolina e Cássia Eller - são responsá-
veis por minha formação como cantora e musi-
cista

Elaine Teotonio é cantora residente
em Piracicaba SP. Desenvolveu vários
projetos culturais de grande relevância
e junto a Mestre Marquinho e equipe são
organizadores do Afropira.

EVINHA DO FORRÓ
Alcione a “ Marron”, como gosta de ser

chamada, quando saiu do Maranhão para Rio de
janeiro, foi pra fazer a diferença, com voz pode-
rosa ela revolucionou a MPB. Interpretando For-
ró ela agradou demais, mas logo sua identidade
se destacou e tem um papel importante para
cenário do samba que ganha a cantora mais
famosa do Brasil. A importância dela como mulher
cantando samba. Tem de ser destaque, ela tomou
poder no samba com sua qualidade vocal

Evinha do Forró é cantora e compositora
residente em Piracicaba SP já se apresentou
em todo Brasil e em programas de auditó-
rio, o mais recente foi no The Voice +.

THELMA STURION
Alcione, com sua voz poderosa, conquistou seu

lugar na música brasileira, mas precisamente no SAM-
BA, influenciando vários artistas a seguir seu legado.
Inclusive eu que por diversas vezes abro meu show
com a Música “Não deixe o samba morrer” Um hino
para nós e interpretado pela Marrom. Seu pai era
professor de música, isso contribuiu para que ela se
encanta-se e estudasse instrumentos de sopro, como
trompetes e Clarinete, mas a paixão que passa para
nós é a sua luz o seu canto, seu carisma e a voz que
contribuem para os que querem seguir essa carreira
linda, de levar alegria aos que assistem e aplaudem.

Thelma Sturion é cantora residente
em Piracicaba SP e já se apresentou em
várias casas noturnas da região.

ANDREA MARTINS
Alcione é uma das maiores cantoras do Brasil

com certeza, a versatilidade rítmica que ela traz de
família, do aprendizado musical faz dela uma cantora
jazzística. Uma artista que sempre exaltou sua origem
maranhense em canções regionais maravilhosas, foi ro-
mântica mostrando os dramas e alegrias dos amores
e o samba sempre vivo!! Na proteção da figa de
Guiné e de São Jorge guerreiro!!! Maravilhosa Alcione

Andrea Martins é cantora e musi-
cista residente em Piracicaba SP. Estu-
dou Canto MPB E JAZZ na instituição de
ensino Conservatório Dramático e Musi-
cal “Dr. Carlos de Campos” - Tatuí/SP

PATRÍCIA RIBEIRO
Falar uma coisa só sobre Alcione, fica difícil

hemmm, a “Rainha do Samba” cantora e instrumen-
tista toca trompete e Clarinete, artista de carreira
nacional e internacional, conquistou a todos com
uma voz única de sonoridade rouca que encan-
tou o Brasil e o mundo, inspirou gerações passa-
da, presente e do futuro. UMA ESTRELA, UM
ÍCONE....

Patrícia Ribeiro é cantora e atriz re-
sidente em Piracicaba, já se apresentou
em varias casas noturnas e em 2021
apresentou um projeto musical em ho-
menagem a Elis Regina e Maria Rita.

LU GARCIA
Falar da Alcione é fácil e difícil pela imensidão

com o comprometimento que tem com o Brasil que a
gente que faz arte e interpreta as canções dela, a arte
dela é tudo. Se for ver eu passaria a vida toda
cantando só Alcione.  Ela representa tudo principal-
mente em São Luiz do Maranhão que tem um traba-
lho regional muito importante como também no Rio
de Janeiro sempre exaltando o samba. Alcione é uma

extensão da arte e isso é que vai ficar. Eu que não sou
boba nasci numa época épica onde posso ter esse com-
prometimento com muito “tesão” de poder cantar suas
canções belíssimas trabalhando o samba e a poesia,
além de ser uma excelente trompetista. Tive a oportu-
nidade de ir a um show dela em Piracicaba, sendo que
dessa vez não poderei ir mas Piracicaba irá recebe la com
todo carinho. Alcione sempre fez parte da minha vida desde
criança, lembro da minha mãe cantando suas canções lavan-
do roupa. O que falar da Alcione, é uma imensidão, é a
alma brasileira. Dá-lhe Alcione.

Lu Garcia é cantora residente em Pi-
racicaba SP. Estudou na instituição de en-
sino Conservatório Dramático e Musical
“Dr. Carlos de Campos” - Tatuí/SP

SANDRA RODRIGUES
Além de cantora ela é trompetista uma mu-

sicista completa e grande compositora. Sou muito grata
por tudo que ela nos ensinou e continua com a sensibi-
lidade a flor da pele. Simplesmente uma Diva.

Sandra Rodrigues é cantora residen-
te em Piracicaba SP

Fotos e depoimento enviados pelas artistas.

Raphael Reyy, cantor e
compositor independente
de Piracicaba, irá lançar
hoje sua mais nova
música de trabalho. “Teu
Cafuné” em todas as
plataformas de música.

 Juliano Schiavo, Marcia Tomiyama
e o padre Marcos Ramalho se
reuniram semana passada para
juntos saírem da dieta e discuti-
ram sobre a Quermesse Literária
de Carioba!

Felipe Bragion e
sua esposa Ana
Clara de Moura,
professores de

dança de salão a
mais de 20 anos
estão contando

no relógio para o
show da cantora

Alcione em
Piracicaba.

Clara Vitória, está vivendo um
momento profissional impor-
tantíssimo na sua carreira.
Como atriz irá viver as perso-
nagens Josefina na comedia
musical O Defeito de família e
Salomé no espetáculo Paixão
de Cristo de Piracicaba.

 A jornalista Marilia Cury ga-
nhou um #TBT de presente pela
passagem de seu aniversário da
Marisa Barrios apresentadora do
Programa “Em foco”, uma posta-
gem do vídeo quando entrevistou a
chef e apresentadora Bela Gil.

A atriz Nathy
Pezzato “causou”

nas redes sociais ao
postar uma foto com

sua nova silhueta
em pleno rio Piraci-
caba, que chamou a

atenção de todos
recebendo vários

elogios.

O ator e diretor piracicabano
Edmilson Andrade se reuniu no
ultimo final de semana com
atores e a produção do Drama da
Paixão 2022 em Santana do
Parnaíba para mais uma
edição do espetáculo.

 Matheus Pedrozo
estava todo orgulhoso
ao apresentar o show

da dupla sertaneja raiz
Dynno e Diego no último
final de semana. Diego é

filho do Milionário da
dupla sertaneja Milioná-

rio e Zé Rico. O show
contou também com

apresentação da cantora
The voice + Evinha do

Forró.

Alcione

Andrea Martins Sandra Rodrigues

Patrícia Ribeiro Ilcéi Mirian

Elaine Teotonio

Evinha do forró

lu Garcia

Thelma Sturion...

Nome de batismo: Alcione Dias Nazareth.
Nascido em que cidade: São Luís, Maranhão.
Qual é sua maior qualidade? A verdade.
E seu maior defeito? A verdade.
Qual é a característica mais importante em um ser
humano? A honestidade.
O que mais aprecia em seus amigos? A lealdade.
Sua atividade favorita é? Cantar.
Qual é sua ideia de felicidade? Reunir meus sobri-
nhos netos e brincar com eles.
E o que seria a maior das tragédias? O que está
acontecendo com a saúde e a educação do Brasil.
Quem gostaria de ser se não fosse você? A Rainha
Elizabeth. Eu amo “Betinha”!
Qual é sua viagem preferida? Nacional: São Luís e
Internacional: Itália.
Qual é sua cor predileta? Marrom.
Uma flor? Lírios brancos.
Um animal? Papagaio. Me remete à minha infância.
E seu prato favorito? Arroz de cuxá com torta de ca-
marão.
Quais são seus autores preferidos? Adoro os livros de
Zíbia Gasparetto.
E seus cantores (as)? Emílio Santiago, Ângela Maria,
Dalva de Oliveira, Nubia Lafayette, Cauby Peixoto, Cla-
ra Nunes…
Seus filmes? O Auto da Compadecida.
Que superpoder gostaria de ter? De extinguir a fome
do meu país.
O que mais detesta? Inveja e gente mal caráter.
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria? São
Luís, para a minha infância na Rua do Norte…
Como gostaria de morrer? Não penso nisso.
Qual é seu atual estado de espírito? Feliz, mas preo-
cupada com meu país.
Que defeito é mais fácil perdoar? A vaidade, quando
não extrapola os limites.
Qual é o lema de sua vida? Seja sempre temente é
humilde diante de Deus.
Momento preferido do dia? A hora que vou me deitar.
No que pensa quando acorda? Agradeço à Deus por
mais um dia. Não me levanto sem rezar.
Uma mania? Colecionar esmaltes. Tenho mais de
500 vidros.
Sonho de consumo não realizado? Denzel Washing-
ton. Uuuui…
Lembranças de infância? O cheiro e o paladar da comi-
da da minha mãe, Dona Felipa. Ver meu pai, Seu João
Carlos, ensinando música na sala da nossa casa.
Em que ocasião mente? Não gosto de mentiras, seja
a ocasião que for.
O primeiro beijo? Eu fiquei com nojo, por que o cara
praticamente cuspiu na minha boca, mas a partir do
segundo eu fiquei craque. E beijo muuuuito bem!
Uma vaidade? Minhas unhas.
Qual é seu maior pecado? A preguiça. Às vezes ela me
pega…
O que é sagrado para você? Deus, Nossa Senhora, os
Orixás. Crianças, pais, enfim, família para mim é sagrado.
Do que não gosta no seu corpo? Eu gosto de tudo em
mim.
O que faria com um prêmio de milhões de reais?
Continuaria ajudando os projetos que ajudo.
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Quando eu
perdi meus pais.
Uma palavra para definir seu início de carreira? Gar-
ra!
Um ponto turístico de São Luís? Praia do olho d’água.
Uma personalidade brasileira: Ciro Gomes.
Um fato marcante ocorrido no Brasil? As eleições
diretas!
Um cantor e uma cantora maranhense? Zeca Baleiro
e Rita Benneditto.
Um ator e uma atriz brasileira? Stenio Garcia e Fer-
nanda Montenegro.
O que falta em São Luís? Nada.
Uma frase de incentivo: Porta fechada é para bater.
Seu projeto mais recente é: meus 50 anos de carrei-
ra, vem muitas novidades por aí.
Quem será Alcione pós pandemia? Ainda mais hu-
mana e solidária. É preciso olhar para o outro. É preciso
dar oportunidade para os jovens pobres do Brasil. Já
passou da hora…
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Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que
objetiva levar informações culturais para todos os

públicos, promovendo visibilidade a classe artística
de Piracicaba e região, fomentando a produção da

cultura local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia
impressa, rádio, TV, redes sociais e plataformas

digitais, conquistando cada vez mais seu público e a
classe artística pela qualidade, responsabilidade e

credibilidade do seu conteúdo. Idealizado pelo
locutor, apresentador, ator, colunista e produtor

cultural Elson de Belém no ano de 2012 na cidade
de Piracicaba SP.

A BOA MÚSICA MARCOU O SHOW PARADAS PRO SUCESSO

O evento aconteceu no último final de semana no Teatro Erotides de Campos -
Engenho central, com produção do Empório Produções e apoio da Semac

(Secretaria Municipal da Ação Cultural), contou com gêneros diversificados
com MPB, música clássica, tango, pop, rock, samba, forró e autorais. Um
verdadeiro banquete musical com a plateia interagindo com os artistas que estavam
todos vestidos a caráter como manda o figurino. Credito das fotos MB fotografia

Patrícia Ribeiro e Denise Libardi Otiniel Aleixo e Aninha Barros

Banda Bixo do mato Escola Momento musical

Juliana Previlatti Álvaro Damazo, Luis Fernando Dutra, Cecília Bellato

Culminância do show Marcele D‘Abronzo

Juliana Rosada e Jorge lode Jane Silva e Adriana Arthuso

CIA TEIA TEATRAL ESTREIA COMÉDIA MUSICAL
Toda família tem seu defeito. É o caso da família Novaes – a herdeira da família, Josefina está

de casamento marcado com o ilustre Artur Miranda, filho do compadre de seu pai, o autoritário e
genioso capitão Matias, que morre de amores por tudo que é estrangeiro, chegando ao ponto de
admirar o mordomo da casa, o “alemão” Ruprecht. Porém, um segredo obscuro que a menina compar-
tilha com sua mãe, a fogosa e insaciável Gertrudes pode pôr a perder todo o casório planejado – além
da aparição do misterioso André Barata. Realizando sua estreia, o Grupo Teatral Teia traz ao
público como sua primeira peça a comédia “O Defeito de Família”, de autoria do carioca França
Júnior, num resgate da Comédia de Costumes – estilo teatral criado em solo tupiniquim.
A estreia se dará no ECA Guarantã, Rua Santa Lídia 548, no Sábado dia 26 de fevereiro, com
duas sessões às 18 horas e às 20 horas. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente
por 15 reais pelo número (19)99700-8245 ou no dia e local do evento por 20 reais.
No elenco: Manoela das Graças, Clara Vitória, Fábio Pinto, Lucas Cecagno, Xis Martins,
Elson de Belém e Evinha do Forró.
Direção musical de Jecino Silva
Direção cênica: Washington Poppi
Maquiagem e cenário: Pádua Soares
Realização Cia Teia teatral
Classificação 12 anos
Produção: Evinha do Forró, Xis Martins e Cirilo Brancaleone
Apoio: Eca Guarantã, Pirarazzi, Jornal A Tribuna piracicabana e Rádio Metropolitana
Fonte e foto enviadas pela produção
Instagram @ateiaciateatro

PAIXÃO DE CRISTO DE PIRACICABA INICIA
ENSAIOS PARA ESPETÁCULO DE 2022

Montagem cenográfica para 32º edição do evento começou no sábado (12)

No último sábado (12), tiveram início os ensaios gerais para a 32ª edição da Paixão de Cristo
de Piracicaba. As atividades aconteceram na sede da Associação Cultural e Teatral Guaran-
tã, realizadora do espetáculo teatral, mesmos local onde continuarão sendo realizadas du-
rante o mês de fevereiro. Segunda e terça feira desta semana aconteceram os ensaios
noturnos, das 19 h às 22h, bem como nos dias 21 e 22 de fevereiro. Já no dia 19 (sábado),
os ensaios acontecerão na parte da tarde, das 14 h às 18h e no dia 20 (domingo), em dois
períodos: 10h às 13h e das 14h30 às 18h, intensificando e preparando o elenco para grava-
ção das falas em estúdio, que acontecem nos dias 20, 21 e 22 (domingo, segunda e terça-
feira). Em março, as atividades passarão a acontecer no Parque do Engenho Central e os
ensaios estão programados para os domingos 6, 13, 20 e 27, das 15h às 18h. Em abril nos
dias 3 e 10, no mesmo horário. No dia 13 de abril quarta-feira (13) acontecerá um ensaio
geral já no local da apresentação. “Ainda no mês de março, a Associação Guarantã irá
divulgar a abertura das inscrições para elenco figurante, mas as vagas serão limitadas”,
afirmou a produtora Anelisa Ferraz. A estreia da Paixão de Cristo de Piracicaba será no dia
14 de abril (quinta) e as apresentações seguem nos dias 15, 16, 17 e 18, sempre as 20h. Na
Sexta-Feira Santa (15) haverá uma sessão extra, às 17h.
Fonte: Engenho da notícia – comunicação integrada

Foto: Tiago Rochetto

“A vida vai passando lentamente. Tem gente
vivendo loucamente. E a minha mente?”

Antônio Chapéu - ator



A15
A Tribuna Piracicabana
Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022

AGENDA CULTURAL #PirarazziIndicaEDaADica

ESPAÇO ÁPICE COMPANY BY
DEIVISON OLIVEIRA

Conhece a Rota Negra?
Vamos iniciar hoje uma série de matérias

contando um pouco da história da cultura afro
de Piracicaba. Já ouviu falar da Rota Negra?

CANTORA DE RIO DAS PEDRAS
NO THE VOICE MAIS
A cantora Eliane Vidal, moradora da
cidade de Rio das Pedras, professora
de violão e esposa do maestro Deni-
zar está participando e foi aprovada
nas audições as cegas do Programa
The voice mais, transmitido pela
Rede Globo. A cantora interpretou a
música “Respostas ao tempo” e fará
parte do time de Tony Garrido.
Trajetória
Eliane teve o pai como professor par-
ticular e antes mesmo de oficializar
as aulas em casa, começou a apren-
der só de ouvir os ensinamentos que
ele passava aos demais alunos. Che-
gou a desistir tamanha exigência do
pai, mas não conseguiu ficar longe
da música por muito tempo. Nascida
no Ceará, ela foi professora de musi-
calização infantil por muitos anos.
Dos 15 irmãos, vários seguiram a veia
artística e um deles tem uma escola
de música. Na juventude, venceu
vários concursos e festivais. Seu ma-
rido também é músico e, juntos,
se apresentaram nos carnavais de
Piracicaba. Atualmente, aos sá-
bados, ela canta em duas casas
de repouso para idosos. Eliane gosta
de compor e tem muitas músicas
guardadas, além de repassar o amor
adiante para seus filhos e netos.

Fotos reprodução redes sociais
Fonte: https://

www.ouniversodatv.com/
Instagram

@elianevidal_oficial

SÉRIE APLAUSOS APRESENTA CENTENÁRIO
DA SEMANA DE ARTE MODERNA
A Semana de Arte Moderna aconteceu em São
Paulo, no Teatro Municipal, ao longo dos dias 13 a
18 de fevereiro de 1922, e contou com várias for-
mas de apresentações musicais e conferências que
se intercalavam com exposições de pintura, arqui-
tetura e escultura. A Semana de Arte Moderna é
considerada como ponto de referência para a en-
trada do modernismo no Brasil. E por que isso é
importante? Como contexto histórico, se observa
que o início do século XX foi marcado por inúmeras
mudanças, e uma delas teve uma forte repercus-
são no mundo, a Primeira Guerra Mundial. A arte
como forma de expressão reflete esse momento
de inseguranças e incertezas, concretizando no
nascimento das vanguardas, como o cubismo, ex-
pressionismo e o movimento dadaísta, que bus-
cam sentidos diferentes traduzidos por novas for-
mas e cores, não se busca mais o que se vê, mas
sim o que se sente, ou seja, a arte acompanha o
contexto histórico num tempo de rupturas. O Brasil
centrava-se numa arte mais academicista, o Par-
nasianismo havia sido a tendência estética domi-
nante até então, figurado em textos oficiais; se
propunha voltar para a estética clássica, romper o
excesso de sentimentos e defendiam a expressão
“arte pela arte”, que significa a arte como devo-
ção, fazendo com que a arte se direcionasse ape-
nas à imagem e não à ideia, ao pensamento. Des-
sa forma, o movimento parnasiano consistia numa
ordem inversa das vanguardas, sendo representa-
do como conservador. Por outro lado, o Brasil co-
meça a entrar no âmbito propriamente dito como
moderno, devido ao nascimento das fábricas e pela
produção cafeeira. Essa força agroexportadora
transforma o estado de São Paulo em novo cen-
tro econômico brasileiro. Embora a cidade do Rio
de Janeiro fosse considerada a força política do
país, pois era a capital do Brasil, São Paulo se posi-
ciona como força econômica, símbolo da moderni-
dade e do progresso. Sendo assim, a capital pau-
lista foi o palco dos eventos da Semana de Arte
Moderna, que contou com o patrocínio de diver-
sos membros da burguesia industrial que ali se con-
solidava. 1922 também marca o Centenário da In-
dependência do Brasil. Cabe um pequeno parên-
tese para observar que não houve uma mudança
muito relevante com a independência, porque o
rei continuou governando com o apoio da elite
colonial. Assim, juntando os cenários econômicos
e políticos, a Semana de Arte Moderna foi pensa-
da como uma forma de ruptura, de renovação ar-
tística nacional. Aos olhos dos modernistas, o Brasil
que se transformava e se modernizava, precisava
de um novo olhar artístico, sociocultural e filosófi-
co que propusesse uma arte nacional original e
atualizada, trazendo consigo um pensamento a res-
peito dos problemas brasileiros. O Brasil passava
por anos de exploração colonial, pela exploração
do trabalho escravo com técnicas arcaicas. A arte
moderna se instaura nesse paradigma de pensar
os contrastes do Brasil e por isso se fez tão polêmi-
ca, porque cutucava a ferida e status quo de mui-
ta gente. E o mais interessante é que já se passa-
ram cem anos e a Semana de Arte Moderna ainda
nos traz inquietações, nos motivando a pensar e
criar um país com menos desigualdades.
Um pouco da semana:
Entre os dias 11 e 18 de fevereiro, o Teatro Municipal
de São Paulo permaneceu aberto para visitação. Em
seu saguão, instalou-se uma exposição de pintura e
escultura. Além da exposição, o evento contou com
três festivais que envolviam apresentações de música,
dança, declamações de poesia e conferências, que
aconteceram nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Graça
Aranha realizou a abertura do festival no dia 13, com a
conferência intitulada “A emoção estética da arte mo-
derna”. Ainda no dia 13, o poeta Ronald de Carvalho
fez uma apresentação com o nome “A pintura e a es-
cultura moderna no Brasil”, seguida de três solos de
piano de Ernani Braga e três danças africanas de Villa-
Lobos. O dia 15 de fevereiro representou o dia mais
polêmico. Destacam-se a palestra de Mario de Andrade
e a apresentação de Paulo Menotti del Picchia, que
provocou vaias da plateia no Teatro Municipal. Também
nesse dia houve um sarau, que contou com a partici-
pação de diversos escritores, que tentavam falar no
meio da gritaria da plateia. Nesse dia, Ronald de Carva-
lho leu o famoso poema “Os Sapos”, de autoria de
Manuel Bandeira, que ridicularizava os parnasianos.
Ainda como palco de críticas e vaias, Mario de An-
drade pronunciou também uma breve palestra na
escadaria interna do Teatro sobre as obras de pin-
tura. A plateia só se acalmou com as apresenta-
ções de dança de Yvonne Daumerie e o concerto
de piano de Guiomar Novais, encerrando o dia. O
evento de encerramento da Semana foi dedicado
à música. Peças de Villa-Lobos foram executadas
pelos diversos músicos participantes, com menos vaias,
mas com muitas críticas dos conservadores.
Foto: Abaporu de Tarsila do Amaral e a história
do quadro mais valioso da arte brasileira foi re-
ferencia para semana de arte moderna.
Colaboração: Mirtes de Moraes é historiadora e
professora do curso de Publicidade e Jornalismo
da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM).

A Rota Negra é um tour percorre oito pon
tos na cidade de Piracicaba interior de SP,

ressignificando territórios negros históricos,
que foram espaços e lugares de resistência
utilizados para torturas, moradias, exercícios
de pessoas escravizadas e que nos dias atuais
têm outros significados, mostrando toda a in-
fluência da cultura negra na cidade.  Além de
pontos físicos também são ressaltados, assim
como os patrimônios imateriais da cidade liga-
dos à cultura negra, como é o caso do batu-
que de umbigada e do samba de lenço. Com
mais de 400 mil habitantes, cerca de 40% da
população se declarando de cor preta ou par-
da, (dados de 2019) que vive ciclos econômi-
cos ligados ao açúcar e ao café. Mesmo com
quase metade de sua população ser de pes-
soas negras, a história dessa população foi
sendo apagada historicamente graças a colo-
nização. Dentre os pontos destaques está o
Pelourinho, um poste onde os escravizados
eram torturados e que indicava a emanci-
pação política, o que ocorreu em 1822,
quando Piracicaba passou a ser uma vila.
Pelourinho era localizado onde hoje é a
Praça José Bonifácio, instalada em 1872 e,
hoje, a principal da cidade.  O local que
hoje é conhecido como Praça Antônio de
Pádua Dutra, no cruzamento das ruas
Armando Sales com 15 de novembro, era
na época da escravidão à Forca, onde pes-
soas escravizadas eram mortas quando co-
metiam crimes considerados graves. No fim
século XIX e início do século 20 na Rua
Santa Cruz, na altura do número 900, ha-
via grande concentração de pessoas ne-
gras e as comemorações a abolição da es-
cravatura, o batuque de umbigada e ou-
tras festas em referência à cultura negra
ocorriam no local. Em 1922 foi construído
o Teatro São Pedro, que até os dias atu-
ais sustenta o charme da época, era sede
de bailes blacks ao longo de muito tempo.
Já a Igreja de São Benedito, na Rua do
Rosário, 808, foi construída pela irmanda-
de dos homens pretos e mudou de nome
de Nossa Senhora do Rosário para São Be-
nedito por volta de 1889, mas ainda abriga
missas afros ao longo do ano. O que mostra
que a colonização é a tentativa de extinguir a
cultura e crença afro segue minando nossa
cultura.
Em nossa próxima edição vamos falar de mais
pontos turísticos
que fazem parte
da rota e tem liga-
ção com toda a
cultura da cidade.

Colaboração:
Deivison Olivei-

ra do Ápice
Company

Foto Redes sociais
Instagram @eudei-

visonoliveira
Blog: apicecom-

pany.
blogspot.com/

?m=0

#TBTAZZI - O DIA DO “SIM” DOS ATORES EDVALDO OLIVEIRA E SIMONE ROSA
Registo do casamento do ator Edvaldo Oliveira com a atriz Simone Rosa em um salão de festa
no bairro Santa Rita. O casamento foi temático de época, escrito por Edvaldo Oliveira e dirigido por Carlos
ABC no dia 07/10/1016. Tendo como celebrante da cerimônia Bruno de Oliveira, filho de Edvaldo Oliveira,
ao seu lado como Arauto, César Augusto Nogueira. Um verdadeiro conto de fadas.

Foto enviada pela atriz @simonemonissa75
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