Divulgação

tes em campo de golfe, para visitar
a Coplacampo. No início do discurso durante a abertura do evento que
fomenta negócios no setor agrícola,
Luciano disse que estava com problemas no joelho. Saúde, prefeito.

BRITO
Nem bem esquentou o projeto que dá Título de Cidadão Piracicabano a Edvaldo Brito, na rede
social, já apareceu postagem enumerando supostos 34 processos
na Justiça que estariam sendo enfrentados pelo homenageado. São
processos da área criminal, cível e
eleitoral. Com base na lei municipal do assunto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a CLJR,
terá que dar parecer. Já existe muita gente prometendo pressionar
os vereadores. Nada demais.
DEFASADOS
São constantes as reclamações
sobre o banco de dados do Ipplap
(Instituto de Planejamento e Pesquisa de Piracicaba). O problema é
que as informações estão defasadas, o que impede o trabalho de
empresários e estudantes. Detalhes
sobre transporte escolar, por exemplo, estão parados em dezembro de
2020. Cabe ao novo secretário verificar a situação. Fica a dica.
PT – I
O professor Adelino de Oliveira, pré-candidato a deputado
federal pelo PT, mostrará, amanhã, 24, possíveis “dobradas de
campanha” ao lado de candidatos com pauta antirracista: as
vereadoras Paola Miguel, de
Campinas, e Thainara Farias, de
Araraquara, e o vice-presidente
da CUT-SP, ex-deputado Luiz
Cláudio Marcolino, pré-candidatos a deputado estadual pelo PT.
PT – II
Naturalmente, em Piracicaba,
a dobrada mais forte deverá ser
com a também pré-candidata e
atual deputada estadual Professora Bebel, que disputa a reeleição.
Mas Adelino mostra que pretende
buscar apoios em outras cidades e
junto a outros perfis de eleitores.
Ainda “pré”, a campanha já está
nas ruas. Faz parte da política.
COPLACAMPO – I
Este Capiau — que realmente
não anda bem de saúde, idoso e
cansado — escreveu ontem que o
prefeito Luciano Almeida (União
Brasil) usou um carrinho elétrico,
bem parecido com aqueles existen-

OPERAÇÃO
“CARNAVAL”
Começa nesta sexta-feira (25) a Operação Carnaval nas 12 rodovias
administradas pela Eixo
SP Concessionária de
Rodovias. Mesmo com
o cancelamento das festas em muitos municípios paulistas em razão
da pandemia de Covid19, é esperado um aumento considerável na
movimentação de veículos nas vias paulistas, com estimativa de
cerca de 1,2 milhão de
veículos, aumento médio de 40% na movimentação em comparação a dias normais. A5

COPLACAMPO – II
Vale registrar ainda que o prefeito chegou ao evento mancando
e, por diversas vezes, na solenidade de abertura, permaneceu sentado. Por isso, justifica-se o uso do
carrinho, à disposição para quem
quisesse visitar o local de exposições. Quem deu um puxão de orelha neste Capiau é um adversário
do prefeito (Barjas Negri, talvez),
mas destacou que a informação
correta é a de que o prefeito estava
mesmo com problemas no joelho, pelo que parece o esquerdo.
INÉDITA – I
A OAB-SP criou uma comissão inédita entre as secionais do
país, motivando o Conselho Federal da OAB a desenvolver projeto
semelhante. Trata-se da Comissão
Especial de Observatório Eleitoral,
que será presidida por Maira Calidone Recchia Bayod. A proposta é
acompanhar candidaturas de mulheres e membros de grupos minoritários (indígenas, pessoas negras
e LGBTQIA+), além de profissionais
da advocacia que se alistarem na
corrida eleitoral. Por meio desses cinco núcleos, a comissão também fiscalizará a regularidade dos pleitos.
INÉDITA – II
Maira relaciona a iniciativa
pioneira da OAB SP com o Dia da
Conquista do Voto Feminino no
Brasil – 24 de fevereiro. “Neste
ano, celebramos 90 anos do direito das mulheres votarem, porém, notamos que a participação
feminina na política está longe de
ser plena. Muito embora essa
data comemorativa seja importantíssima, não podemos deixar
de destacar que as mulheres não
estão a contento nas esferas de
poder eletivas do país”, comentou.

Para início imediato,
Estado anuncia as obras
de monotrilho a Guarulhos
“Este é um trabalho em conjunto da GRU Airport, do Governo Federal e
do Governo de São Paulo, somando forças com aval na ANAC”, disse Doria
Divulgação

INÉDITA – III
De acordo com a presidente, a
ocupação feminina no Congresso
Nacional é de 15% e, nas câmaras
municipais, há 16% de cadeiras ocupadas por mulheres. Contudo, ainda há cerca de mil cidades brasileiras sem nenhuma vereadora, o que
expõe a necessidade de trabalho
institucional para a promoção de
políticas afirmativas de inserção de
candidaturas minoritárias.
Edição: 18 páginas
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NAS ESCOLAS — A deputada estadual Professora Bebel
(PT) explica, aos professores, o impacto da nova carreira
para o magistério, que propõe tirar direitos da categoria. A4

Foi anunciado, ontem, 22,
o “início imediato” das obras
do monotrilho do Aeroporto
Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos, com
conclusão prevista para 2024.
“Este é um trabalho em conjunto da GRU Airport, do Governo Federal e do Governo de São
Paulo, somando forças e tamb é m c o m o a v a l n a ANAC
(Agência Nacional de Aviação
Civil). Desde o início foi assim
que nós conduzimos o processo,
inclusive com a fiscalização do

Tribunal de Contas da União”,
disse Doria. A conexão será pela
Linha 13-Jade da CPTM e o sistema interligará trem e metrô
aos Terminais 1, 2 e 3 do aeroporto, o maior da América do
Sul. Com investimento privado
estimado de R$272 milhões,
custeado com recursos da outorga da concessionária GRU
Airport, o projeto de mobilidade é um esforço conjunto do
Governo de São Paulo e do Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura. A6
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NOTA OFICIAL
DA PREFEITURA
Posicionamento Secretaria Municipal
de Saúde sobre restrição de atendimento
a pacientes SUS pelo HFC

POLÍTICA
O presidente do PCdoB Piracicaba, Vilson Dorneles, iniciou
diálogo com a advogada Cleia
Moretti e o jurista Eduardo Spinola, visando as eleições
2022. Especialistas em Direito Eleitoral, o casal de advogados deve atuar ao lado dos
comunistas na assessoria ju-

rídica. Vilson, que defende uma
frente ampla, não deve ser candidato a deputado estadual,
considerando o acordo de
Francys Almeida, seu vice-presidente, com a deputada estadual Professora Bebel (PT), que
segue sendo uma unanimidade com seu mandato na Alesp.

A Secretaria de Saúde informa que a decisão do Hospital Fornecedores de Cana em fechar as portas para atendimento SUS foi tomada de forma unilateral. O Hospital
enviou ofício no final da tarde de segunda-feira, 21/02, e na
manhã de ontem, 22/02, já interrompeu o atendimento.
A Pasta esclarece ainda que os atendimentos aos pacientes SUS é feito de maneira referenciada, por meio da Central
de Vagas Municipal e sistema CROSS (governo estadual).
O município mantém convênio com o HFC para atendimento, e o mesmo foi renovado em 1º de janeiro de
2022, com valor de R$ 13.147.758,78.
A Secretaria de Saúde do Município já está tomando
as medidas jurídicas cabíveis e nenhum paciente deixará
de ser atendido.
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Bolsonaro faz ressurgir
o comunismo

O grande cara de pedra
Camilo Irineu
Quartarollo

B

uster Keaton
foi um mestre
do cinema mudo com suas gags, corridas, fugas, quedas e
circunstâncias inusitadas, num pastelão
que hoje somente se
fariam com dublê. Keaton era dublê, ator, diretor e nas cenas inusitadas mantém a mesma expressão facial. Ficou conhecido como
o grande cara de pedra, sem expressão de rosto, olhar desfocado e não reativo, incógnita.
Em seus filmes Keaton passa por circunstâncias de acidentes (ou trapalhadas), dos quais
o público acompanha o personagem, cuja inexpressão facial
funciona tal um espelho ao espectador que projeta suas aspirações sentimentais, sensoriais
e morais, conhecido atualmente como o Efeito Kuleshov.
Os estudiosos dizem que Ke-

aton preconcebeu intuitivamente a experiência
de Kuleshov. O cineasta
russo faz seu experimento em sala de cinema para um público comum. Em primeiro plano aparece o ator em close antes das cenas de um
prato de sopa, de uma
menina morta e, por último, o close antes da cena de uma
mulher no divã. Embora em todas as montagens de cena o ator
estivesse com a mesma e única expressão no rosto, o público convidado viu expressão de fome na
primeira cena com a sopa, na segunda cena viram no ator expressões de sofrimento e tristeza e, no
último close do ator, um desejo libidinoso manifesto na face dele.
Hitchcock explica o uso do
close e recortes de cena na reação do público. Se aparece um
ator em close, sério, e depois corta para a cena de uma mulher
num jardim com uma criança e
volta ao close do ator, agora sor-

Estudiosos dizem
que Keaton
preconcebeu
intuitivamente
a experiência
de Kuleshov
rindo, a conclusão é a de que o
ator em close é uma pessoa bondosa. Porém, se aparecer o ator
em close antes, sério, e após uma
cena de jardim com uma mulher
se insinuando e fechar novamente em close ao ator, agora
sorrindo, vai denotar malícia
numa linguagem construída pelo
close. Ceio que na nossa cabeça
construímos concepções por um
encaixe “perfeito” à nossa ideia de
necessidade básica, perdas e desejos, como demonstra Kuleshov.
Em Chaplin se percebe a ingenuidade do seu personagem
Carlitos, que reage sempre que
sofre. Não é autômato, suas mazelas estão à mostra e se confundem com a sua humanidade de
miserável. Buster Keaton parece

José Osmir
Bertazzoni
apático, entretanto, o faz como
mestre, não por cinismo ou porque não tinha empatia, mas dentro de uma concepção técnica.
Esses recursos de imagem
farão parte das campanhas políticas nas redes sociais e tevê,
para exibir o prato, a criança e
a mulher no drama brasileiro
de 2022. Como seria o close de
Keaton diante da vacina, da
fome, do analfabetismo, do desmantelamento do Estado brasileiro? Inexpressivo? Não, creio
que diante dessas realidades até
mesmo o grande cara de pedra do cinema mudo gritaria.
Não se confunda o ator Keaton, com os caras de pau, cínicos,
os quais se deixam corromper nas
suas profissões ou na política, fingindo a inexpressão ou dissimulando no olhar de lado, alheios
às consequências perversas.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

Grupo Zona Norte Piracicaba-SP
Filipe Fernandes

S

er líder de uma associação, na atualidade, em um
ambiente ágil e repleto de mudanças, é bastante desafiador. É
muito importante que
os membros da equipe, associação, sejam
transparentes uns
com os outros. E a palavra fundamental para isso é: confiança.
E, para aprender a confiar em
outras pessoas, é preciso confiar
em si mesmo antes de mais nada!
Uma das principais dicas de
liderança para obter essa confiança na equipe, associação é identificar e aproveitar cada vez mais as
competências individuais de cada
colaborador. Afinal, você está lidando com pessoas, e cada uma
terá uma habilidade diferente,
muitas que o próprio líder não terá.
E, a partir do momento em
que você, líder, deixa transparecer essa confiança, você se
tornará mais paciente e um melhor ouvinte. Depois, a longo
prazo, passa ficar grato pelas novas experiências e relacionamentos que serão construídos.
Seja comunicativo(a) com sua
equipe, Para conhecer as ideias,
atitudes ou preocupações da sua

equipe, é necessário ter
uma comunicação constante. Use cada oportunidade que surgir para
interagir com eles e você
verá que irá descobrir
centenas de novas maneiras de organizar seu
Grupo, sua associação
com mais sucesso.
Foque no empoderamento de sua equipe.
Supervisionar não significa
controlar todas as etapas, mas
sim, garantir que todas as atividades organizacionais sejam
implementadas com sucesso.
Uma das dicas de liderança
mais eficazes é dar à sua equipe
liberdade para encontrar suas
próprias formas de resolver os
problemas no ambiente. Esse
desafio incentiva-os a pensar
fora da caixa, serem mais proativos e ajudarem uns aos outros.
Saiba o que a sua equipe espera de você.
Você acha que a sua equipe
quer apenas que você dê funções
e controle o trabalho de todos?
Ser um líder é ir além disso. Uma
equipe precisa de capacitação,
aconselhamento, integração, feedbacks claros, desafios inspiradores, reuniões mais frequentes,
entender a missão da associação,
do grupo, entre outras. E, não po-

É muito
importante que os
membros da
equipe sejam
transparentes uns
com os outros
demos esquecer de uma das dicas de liderança mais importantes: faça sua equipe te conhecer
melhor, isso colabora para conquistar a confiança já mencionada.
Entenda o perfil de cada um.
Essa é uma das dicas de liderança mais relevantes. Cada colaborador tem o seu perfil, o que
leva a diferentes desempenhos em
funções e tarefas diversas. Existem quatro tipos de perfis: Analíticos, influenciados pela lógica e
dados objetivos; Empreendedores, que gostam de um desafio;
Expressivos, têm um ideal criativo e visionário e querem alcançar
e também se inspirar nas pessoas; e os Integradores, que adoram integrar as pessoas e se relacionam bem com todos da equipe. Para cada um, pense em tarefas e desafios diferentes.
Dê o exemplo.
Caso exigir pontualidade, seja
o primeiro a chegar. capacite a sua
equipe, se acredita que falta conhecimento técnico no grupo, ofereça

um treinamento específico. Claro
que você não precisa dominar todos esses assuntos, mas é para isso
que existe uma equipe multidisciplinar e a delegação de tarefas.
Para as equipes terem um
alto desempenho, elas precisam
se sentir mais inspiradas do que
conduzidas. Os colaboradores
se sentem motivados, como se
estivessem em uma missão, e o
que eles estão fazendo é de grande importância. Afinal, essa
troca de confiança gera um senso de equipe muito forte, pois
faz com que todos “vistam a camisa” do grupo, da associação.
#Dicas de liderança,
#Equipe de trabalho, #Ambiente de trabalho
———
Filipe Fernandes, do
Grupo Zona Norte Piracicaba-SP

O Novo Sindicalismo
Almir Pazzianotto
Pinto

A

dvogados, sociólogos, acadêmicos, jornalistas
especializados, se dedicam à tarefa de desenhar o modelo do novo
sindicalismo. O que temos ainda hoje é resultado de mudanças superficiais da estrutura implantada
por Getúlio Vargas a partir do Decreto nº 19.770, de 1931, modificado pelo Decreto nº 24.694, de 1934 e
revogado pelo Decreto nº 1.402, de
1939, incorporado à CLT, de 1943.
Ainda que alguns procurem
esconder, Getúlio se inspirou na
Carta Del Lavoro do ditador italiano Benito Mussolini, aprovada em
abril de 1927. Basta comparar o
Artigo III do documento fascista com o Art.138, da Carta Constitucional de 10/11/1937, para
que as dúvidas desapareçam.
A Organização Sindical corporativo-fascista, levada ao Título V da CLT, prevaleceu sobre as
Constituições de 1946 e de 1967
(Emenda nº 1/1969), e sobrevive
no Art. 8º da Constituição de 5/
10/1988, por obra e graça das
confederações e federações patronais e profissionais, presentes aos
trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988).

A Reforma Trabalhista de 2017 desfechou golpe mortífero na
estrutura vigente há
mais de 70 anos. Transformou em voluntária a
Contribuição Sindical
obrigatória, da qual dependiam milhares de
entidades. Súmulas de
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
e do Tribunal Superior do Trabalho já haviam atingido duramente
uma das fontes de receita, sobretudo das entidades de primeiro
grau, quando desobrigaram
não associados de arcarem com
o pagamento da taxa assistencial e outras do mesmo gênero.
A debilidade da estrutura sindical arcaica resulta da crescente
automatização e robotização de atividades administrativas, industriais, financeiras, comerciais. Os primeiros robôs, importados por indústrias automotivas chegaram a
São Bernardo e São Caetano na
década de 1970. Inicialmente usados em caráter experimental nos
serviços insalubres de solda e pintura, rapidamente ganharam espaço nas linhas de montagem, para
substituir milhares de operários. Situação semelhante já se verificava
na agroindústria, onde o trabalhador volante, conhecido como “boiafria”, era desalojado pela utilização
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golpe mortífero
na estrutura
vigente há mais
de 70 anos
de tratores, máquinas plantadoras, cultivadoras e colheitadeiras.
Há muitos anos pensadores
norte-americanos e europeus se
deram conta das mudanças. Desde a década de 1970 publicam-se
livros que tratam do desaparecimento do emprego nas economias
desenvolvidas e em vias de desenvolvimento. O cobrador de ônibus sumiu substituído pelo cartão eletrônico carregado em casas lotéricas, vigilantes e porteiros deram lugar às portarias eletrônicas. Dentro de algum tempo
veremos drones procedendo à entrega domiciliar de encomendas.
A Constituição utópica de 1988
introduziu no artigo 7º o inciso
XXVII, com o objetivo de assegurar aos assalariados “proteção em
face da automação na forma da lei”.
O dispositivo permanece à espera de
regulamentação que não virá, porque supõe ser possível e inteligente
impedir a marcha do progresso.
As universidades e as academias devem entender que sindicatos não surgem por geração espontânea, tampouco resultam de elucubrações cerebrinas. Nascem da
necessidade. Assim aconteceu na
Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália, com a primeira Revolução Industrial, como ensinam os
historiadores. No Brasil, o aparecimento do movimento sindical não
se deu de forma diferente. Na primeira metade do século passado,
doutrinado por imigrantes anarquistas, anarco-sindicalistas, socialistas, comunistas, o proletariado

“

U

ra! Ura! Ura!”
percebido vivamente o som
que se formou quando
soldados Russos marchavam para saldar
seus heróis no “Monumento ao Soldado Russo Desconhecido.” E Jair Messias Bolsonaro colocava, sobre o jazigo, flores para homenageá-los.
Não tão longeva é nossa
memória, mas lembro-me que
Bolsonaro afirmou que vai
“acabar com o cocô no Brasil”,
referindo-se a pessoas corruptas ou comunistas. “O cocô é
essa raça de corruptos e comunistas”, declarou o presidente.
O presidente cagão, agora,
bate continência?
Os brasileiros estão vendo de
tudo depois de seu erro histórico
de eleger um sujeito sem futuro,
louco, conturbado que já havia sido
expurgado do Exército Brasileiro
por desonrar nossa Pátria. Um
negligente que deixou 700 mil pessoas morrerem de Covid-19, sem
dar-lhes chance alguma de tomarem uma vacina que poderia salvar suas vidas, um presidente
que nomeou o comunismo como
seu inimigo para conseguir se eleger como chefe da Nação. Esse
mentecapto agora arria as calças
para Vladimir Putin, contrariando seus antigos aliados aos quais
ele jurou respeito, quando bateu
continência para bandeira norteamericana dezenas de vezes.
Um trapalhão perdido em
Moscou. Foi o que transpareceu
para a imprensa de todo o mundo,
esta última semana o Brasil foi
motivo de deboche internacional
nos jornais mais importantes do
Mundo: The Guardian (Inglaterra); The New York Times (EUA);
The Times of India (Índia); The
Washington Post (EUA); The Wall
Street Journal (EUA); Chicago Tribune (EUA); El País (Espanha); Financial Times (Inglaterra); The Times (Inglaterra); The Boston Globe
(EUA), Le Mond (França); Corriere
della Sera (Itália), entre outros.
Bolsonaro bateu continência
na parada militar a caminho da
Praça Vermelha e abaixando a cabeça por vergonha a uma fileira
de autoridades soviéticas, enquanto, no Mausoléu de Lênin, o
líder revolucionário morto pedia
para sair do seu sarcófago, pois

Se não tem
Donald TTrump?
rump?
vai de Vladimir
Putin mesmo!
Logo, os antigos discursos
de Bolsonaro mudaram inteiramente. A submissão a sua derrota como puxa-saco de Donald
Trump parecia natural e inevitável. O comunismo parecia ter
sido sempre seu aliado e reservou definitivamente (Bolsonaro)
à “lata de lixo da História”.
A história mudou de novo.
A China e a Rússia exibem símbolos de sua herança comunista
para fortalecer um nacionalismo
antiliberal, que é o regime ao qual
o presidente do Brasil está submisso. No Ocidente, a confiança
no capitalismo de livre mercado
não se recuperou, desde o crash
financeiro de 2008. Novas forças de extrema direita e de esquerda ativista disputam popularidade. A força inesperada do
socialista independe da vontade
de um imbecil ridículo que coloca o Brasil em situação vexatória na Diplomacia Internacional.
Por derradeiro, concluo: a liderança comunista no mundo por
ações diplomáticas e com cunho
fortemente nacionalista de Putin
está dando sinais de um ressurgimento de base da esquerda. Na
Grã-Bretanha, o “Manifesto Comunista”, obra clássica escrita
por Marx e Engels em 1848, voltará a ser um best-seller em 2022.
Somos testemunhas da História Mundial: Bolsonaro, neste momento de tensão mundial, em Moscou, ajudou a renascer hurra do
comunismo! O comunismo remodelado para o século 21 renasceu.
———
José Osmir Bertazzoni,
advogado, jornalista, email: osmir@cspb.org.br

Envelhecimento é
direito e conquista
Alexandre Padilha

conheceu nas organizações sindicais
os instrumentos aptos a defendêlos contra brutal exploração do capitalismo em fase de gestação. Procurem conhecer o livro de Everardo
Dias, História das Lutas Sociais no
Brasil, e as obras de Edgard Carone sobre o movimento operário.
Combativos sindicalista que
conheci na década de 1960, antes
do golpe de 31 de março, não eram
acadêmicos ou literatos. Haviam lido
o Manifesto do Partido Comunista
e mais alguma coisa do gênero. Dante Pellacani, Hércules Corrêa, Clodismidt Rianni, Luís Tenório de
Lima, Antônio Chamorro, Afonso
Dellelis, foram operários práticos,
objetivos, destemidos. Com simples
telefonema paralisavam fábricas em
campanhas por melhores salários.
A reconstrução do movimento sindical exige novas lideranças e
recursos financeiros para custeálo, voluntariamente proporcionados pelos associados. É impossível
a restauração do Imposto Sindical
num passe de mágica, ou com simples revogação da Lei nº 13.467/2017,
como parece prometer Luís Inácio
Lula da Silva em jogada eleitoral.
O erro histórico consistiu
na tentativa de fazer do assalariado contribuinte compulsório
para entidades sindicais que,
com o tempo, se revelaram incapazes de entender e acompanhar a marcha do progresso.
A legisladores, professores, doutores e acadêmicos,
apresento a sugestão de deixarem a questão sindical por conta das classes trabalhadoras.
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(TST); autor dos livros
A Falsa República e 30
Anos de Crise 1988-2018

não aguentava mais de
tanto rir de um palhaço vindo do ocidente,
especificamente da República de Bananas.
O líder soviético,
Vladmir Putin, falou
sobre um movimento
revigorado pelos valores
de 1917 a uma audiência de líderes de esquerda na presença de Jair Messias
Bolsonaro. Cartazes ostentavam a
proclamação do poeta Vladimir
Mayakovsky: “Lênin viveu, Lênin
vive, Lênin viverá para sempre!”

P

oder envelhecer
de maneira ativa
e saudável é, de
fato, um desafio de todos e não apenas de
caráter individual.
Além das ações de gestão no âmbito da saúde pública como direito de todo cidadão brasileiro graças ao nosso Sistema Único de
Saúde (SUS), políticas públicas específicas e de acompanhamento
funcionam e precisam ser encorajadas, porque são imprescindíveis para que isso aconteça.
Classificar o envelhecimento
como “velhice” é denominar o tempo de vida de uma pessoa como
diagnóstico de doença, o que reforça o estigma e o idadismo, que é
o preconceito de idade. Há caminhos para que esse tipo de preconceito seja reduzido, que é o que recomenda o Relatório Mundial sobre o Idadismo, de autoria da Organização Pan-Americana da
Saúde (Opas), que recomenda ações
dos governos, agências da ONU,
sociedade civil e setor privado.
Sou defensor dos direitos da
população idosa e sempre que posso me envolvo com a temática do
envelhecimento como direito.
Quando Ministro da Saúde, priorizamos o incentivo ao envelhecimento ativo e saudável nos estados e municípios como com a implantação do Programa Academia
da Cidade para estimular as atividades físicas, focadas no bem-estar saudável, a ampliação das unidades do programa Farmácia Popular, que deu acesso gratuitamente aos medicamentos de uso continuado aos idosos, e também o programa Mais Médicos que levou
acompanhamento médico e criou
vínculo com essa população.
Dois importantes Projetos de
Lei tramitam no Congresso Nacio-

nal, o PL 5.178/20 que
cria e regulamenta a
profissão de cuidador
social de pessoa e o PL
9.003/17 que regulamenta a profissão de
gerontólogo. A aprovação deles é fundamental para a reafirmação
do direito da pessoa
idosa. Estamos lutando para que eles sejam aprovados o mais rápido possível tanto
na Câmara quanto no Senado.

Classificar o
envelhecimento
como “velhice”
é denominar o
tempo de vida
de uma pessoa
como diagnóstico
de doença
Sou membro da Comissão de
Direitos da Pessoa Idosa na Câmara e iremos convocar uma audiência pública sobre a necessidade do Brasil aderir e endossar
a convenção pan-americana de
defesa dos direitos da pessoa idosa. Outra importante iniciativa
que deve ser assegurada é da liga
ibero-americana de combater o
idadismo, liderada e coordenada
pelo Dr. Alexandre Kalache.
Para que o Brasil consiga
atingir a meta que propôs a
OMS em Assembleia Geral, que
estabeleceu o período de 2021 a
2030 como a “Década do Envelhecimento Saudável”, precisamos de políticas afirmativas que
foquem no cuidado e na promoção do envelhecimento saudável, sem estigma e preconceito.
———
Alexandre Padilha,
m é d i c o , professor
universitário e deputado federal (PT-SP)
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TURA
GRICULTURA
Ciclofaixa na Nova Piracicaba: AGRICUL
Enfim, uma boa notícia!
Barjas Negri

D

entro do planejamento de dotar algumas
áreas públicas em centros de lazer e recreação foi nos apresentada a proposta de utilizar e transformar a
orla do rio Piracicaba,
ao longo da avenida Cruzeiro do
Sul, na Nova Piracicaba, num Parque Linear, envolvendo investimentos na implantação de uma
pista de caminhada, ciclovia, academia de ginástica, melhoria na
vegetação e na iluminação, essa
para garantir mais segurança.
Para detalhamento da proposta foram envolvidos técnicos
das secretarias de Meio Ambiente
(Sedema), Esportes (Selam), Instituto de Planejamento (Ipplap), vereadores e representantes do bairro Nova Piracicaba. Tudo para
ouvir sugestões e aprimorar o futuro projeto. Surgiu aí, também, a
proposta de recapear ao menos
uma pista da avenida Cruzeiro do
Sul que tem 3 km de extensão.
Elaborado o projeto e calculado os seus custos, as obras foram programadas para serem
executadas em três anos (2008/
2010), claro, devido ao alto custo
do investimento. Assim tem início a implantação do primeiro
Parque Linear de Piracicaba, ao
qual foram agregados boa infraestrutura: lixeiras, bancos de
madeira, mesas de jogos, bebedouros, equipamentos de ginástica de
eucalipto, suportes para bicicletas, sinalização e iluminação com
lâmpadas de vapor metálico.
Durante três anos, a Prefeitura se empenhou e, em maio de
2010, foi entregue o Parque Linear da Nova Piracicaba, com ciclovia e pista de caminhada, ambas numa extensão de 3 km. Por
iniciativa do vereador Ary de Camargo Pedroso Júnior, a ciclovia e a pista ganharam o nome
de José Carlos Masson Júnior –
Lei Municipal n 6.318/2008.
Pouco mais de 10 anos se
passaram e o número de pessoas
que utilizam esse parque cresceu
consideravelmente e se intensificou durante a pandemia de 2020-

2021, quando a Prefeitura suspendeu as atividades do Parque da
Rua do Porto devido às
restrições sanitárias
impostas pela Covid-19.
Nesse período de pandemia, as poucas alternativas de passeio e caminhada nessa região
da cidade ficaram restritas ao Parque Linear da avenida Cruzeiro do Sul e também ao
Parque do Pelourinho, denominado “Professor Eduardo Gerólamo João (Turcão)”, iniciativa
do vereador Capitão Gomes.

Agora, essa
região da Nova
Piracicaba e Vila
Rezende terá 5,3
km de ciclovia
e ciclofaixa
Em dezembro do ano passado, li com muita satisfação a matéria publicada pela Tribuna de que
“Prefeitura vai implantar uma ciclofaixa de 2,3 km na avenida Paulista, no bairro Nova Piracicaba”.
Também foi destacado na mesma notícia que “as ciclofaixas anunciadas contemplam projetos que já
existiam na Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (Semuttran)
que agora foram viabilizados”.
Agora, essa região da Nova Piracicaba e Vila Rezende terá 5,3
km de ciclovia e ciclofaixa.
Essas e outras ciclofaixas,
projetadas durante a gestão do
secretário Jorge Akira (Nacional),
são importantes para a saúde da
população e merece nossos cumprimentos pela continuidade da
execução. Enfim, uma boa notícia no meio de tantas outras negativas em 2021, como o fechamento de vários equipamentos
sociais: Lar das Ruas para moradores de rua, Albergue Noturno,
Pinacoteca, Observatório Astronômico entre outros. Com o tempo, vamos perceber que continuar boas políticas públicas sempre
beneficiam a população, ao contrário de sua descontinuidade.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

PT P IRACICABA

Pré-candidatos a deputado debatem
políticas de combate ao racismo
Divulgação

Evento é organizado pelo professor Adelino de Oliveira

Os temas da diversidade na
política e da cultura antirracista
serão debatidos por um grupo de
pré-candidatos e pré-candidatas
a deputados estadual e federal
em encontro, em Piracicaba, nesta quinta-feira, 24. O evento é organizado pelo professor Adelino
de Oliveira, pré-candidato a deputado federal pelo PT, e tem
como proposta produzir uma
pauta comum e uma carta de
compromissos a serem defendidos por todos os concorrentes.
O evento será realizado no Sindicato dos Bancários de Piracicaba, a partir das 8h30. Segundo o
professor de filosofia Adelino de
Oliveira, do Instituto Federal em
Piracicaba, o objetivo é promover o
diálogo sobre as pautas étnico raciais, tendo como pano de fundo o
programa dos direitos humanos.
Além do professor Adelino,
o encontro terá as presenças de
quatro concorrentes à Assembleia Legislativa de São Paulo,
todos do PT: as vereadoras Paola Miguel, de Campinas, e Thainara Faria, de Araraquara; o exdeputado e vice-presidente da
CUT São Paulo Luiz Cláudio
Marcolino; e a agricultora e agrô-

noma Adélia Farias, de Araras.
Também participará o secretário
Estadual de Combate ao Racismo do partido Thiago Soares.
A programação terá início
com uma roda de conversa entre
os pré-candidatos, com a participação também de lideranças locais convidadas, para que o grupo aprofunde o debate sobre a situação atual do racismo no Brasil
e as políticas públicas necessárias
ao seu efetivo enfrentamento.
Em seguida, os pré-candidatos participam, a partir das 11
horas, de um painel online, com
transmissão pelo Facebook, sobre o tema “Mandatos a Serviço dos Direitos Humanos e de
uma Política Antirracista”. A
transmissão será a partir do
Facebook do professor Adelino
(facebook.com/professoradelino),
mas será reproduzida nas redes
sociais de todos os participantes.
O grupo também fará uma visita, na hora do almoço, à Sociedade Beneficente Treze de Maio, uma
das instituições mais antigas do
Estado de São Paulo ligadas à cultura negra. A entidade foi fundada em 19 de maio de 1901 e integra a Rota Afro de Piracicaba.

Sema adquire novos implementos
para o programa Patrulha Agrícola
Programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento auxilia pequenos agricultores de Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e
Abastecimento), adquiriu novos implementos para o programa Patrulha Agrícola, que
visa auxiliar o trabalho de pequenos agricultores de Piracicaba com a locação de máquinas
e implementos agrícolas para
uso em terrenos produtivos.
A licitação, realizada em outubro do ano passado, possibilitou a compra de sete implementos, sendo três deles já entregues
neste mês de fevereiro: 1 grade
aradora, 1 grade niveladora e 1
arado de aivecas. A previsão é que
o restante chegue até o final de
março, sendo 1 roçadeira hidráulica; 1 arado subsolador; 1 enxada
rotativa com encanteirador e 1 perfurador de solo com três brocas.
Com a chegada dos novos
implementos, a secretária da
Sema, Nancy Thame, tem a expectativa de ampliar e fortalecer
as ações da Patrulha Agrícola. “A
intenção é intensificar os trabalhos para atender a demanda crescente e oferecer novas operações,

como o preparo de covas para sistema de agrofloresta ou reflorestamento e recomposição de matas ciliares”, explica a secretária.
Para o agricultor familiar e
presidente do Comder (Conselho
Municipal de Desenvolvimento
Rural), Marcelo Ferezini, o programa Patrulha Agrícola é de
grande relevância, principalmente aos pequenos agricultores familiares de Piracicaba. “Eu já
usei várias vezes o programa,
porque às vezes não temos como
fazer alguns serviços por não
termos máquinas e implementos
próprios adequados”, conta.
De acordo com a Sema, além
dos sete implementos adquiridos
pela Prefeitura, estão previstos
para chegar neste primeiro semestre mais um trator agrícola
e quatro implementos provenientes da emenda parlamentar do
deputado estadual Roberto Morais. A Prefeitura aguarda a
aprovação do projeto de lei 270/
2021 na Câmara Municipal, para
celebração de convênio com o
Governo do Estado de São Paulo
para a liberação dos recursos.

S EMAE

Thais Passos/Sema

Implementos chegaram na última sexta-feira, 18

A secretária Nancy Thame
também enfatiza que a equipe está
dedicada em acelerar os processos de compra para ter todos os
implementos e realizar a manutenção preventiva completa nos tratores até o início do segundo semestre, época que a Patrulha Agrícola costuma ser mais demandada pelos produtores por conta do

período tradicional de plantio e
preparação de solo das culturas.
O valor para solicitar os serviços da Patrulha Agrícola é cobrado por hora/máquina e abaixo do
valor de mercado, para ser mais
acessível aos produtores. Os interessados devem comparecer à Sema (Av.
Dr. Paulo de Moraes, 2113 - Paulista) ou ligar para (19) 3437-4000.

B OA E SPERANÇA

Vereador defende isenção Semae realiza melhorias
de entidades e hospitais no reservatório do bairro
O vereador Laércio Trevisan
Jr (PL) afirmou, durante a 5ª
reunião extraordinária deste
ano, realizada nesta segundafeira (21), que os devedores do
Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto) apontados pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Câmara, que apura possíveis irregulares na autarquia,
são de entidades e hospitais.
"É lamentável a interpretação
dada, onde se foca as entidades, os
hospitais da cidade, dizendo que
eles devem. Não devem, pois são
instituições filantrópicas e prestam
relevantes serviços ao Es-

tado. São coisas distintas.
Acima está a saúde que é
prestada à população,
ainda mais nesse momento de
pandemia", afirmou.
Trevisan também afirmou
que está preocupado com os rumos da CPI. "Não se pode confundir entidade com pessoa física. Não se deve fazer isso. Que fique clara essa situação, que as entidades são isentas", acrescentou.
Segundo Trevisan, o problema está nos vazamentos subterrâneos que são mais de 50%, na
falta de manutenção e de um tratamento de esgoto adequado.

O Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto) realizou melhorias,
como adequações elétricas, tubulações e instalação dos novos painéis elétricos, no reservatório elevado do Boa Esperança. Os serviços foram concluídos hoje e o investimento da autarquia foi de
aproximadamente R$ 200 mil.
Foram realizadas novas
entradas de força, substituição de tubulações, conexões,
cabos elétricos, dois conjuntos
de motobomba foram substituídos, além de dois painéis
elétricos. Para a realização dos
serviços, foi necessária a para-

lisação do abastecimento da região do Boa Esperança por 3h.
“Esses novos painéis elétricos
são do tipo soft-starter, com sistema de partida e parada suave, com
ondulação de vazão, que proporcionam a redução do consumo de
energia elétrica e o aumento da
vida útil dos motores elétricos, além
de promover maior confiabilidade
ao sistema operacional, minimizando, assim, transtornos ao
abastecimento em vários bairros
da cidade”, esclareceu Denival
Santim, chefe de divisão do Departamento de Instalação e Manutenção Eletromecânica (DMIEM).
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Bebel visita escolas e
convida os professores
para webconferência

Mirante registra furtos
de equipamentos
Divulgação

Evento nesta 4ª feira será transmitido pelo canal TV APEOESP no YouTube;
nas visitas, Bebel reforça a importância da mobilização dos professores
A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT), voltou a visitar escolas estaduais em Piracicaba, na tarde desta última segunda (21), quando defendeu o magistério e a educação pública de
qualidade. Bebel esteve nas E.E.
“Hélio Penteado de Castro”, “Catharina Casale Padovani”, “Luiz
Gonzaga de Campos Toledo”, e
“João Chiarini” quando dialogou
com os professores e colocou a categoria ao par da proposta do governador de São Paulo, João Doria, que acaba com a carreira do
magistério, inclusive convidou a
todos para a webconferência, que
a Apeoesp, promoverá nesta quarta (23), às 10 horas, para debater
justamente esta proposta, evento
que contará com a participação de
especialistas do Rio Grande do Sul,
Espírito Santo e Minas Gerais e
terá transmissão vivo pelo canal
https://youtube.comc/TVApeoesp. Para participar do debate o
link de acesso é o: bit.ly/3s5I8cD
Bebel explicou que o debate de
hoje contará com a participação de
representantes de sindicatos de
professores de Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Espírito Santo,
“que já viveram e vivem a triste
experiência de remuneração por
subsídio, pelo qual os professores
abrem mão de direitos como quinquênio e todos os adicionais. Esta
proposta nasceu no Espírito Santo e foi implantada também no

Rio Grande do Sul e em Minas
Gerais, onde o ex-governador
Fernando Pimentel (PT) acabou
por extingui-la por ser muito prejudicial aos professores”, contou.
Na visita, ainda, a presidenta da Apeoesp reforçou a importância da mobilização dos professores para defender a manutenção da carreira do magistério e
pelo reajuste salarial de 33,2%, de
acordo com o novo piso nacional
dos professores, para todos os
professores, inclusive para que
participem do “Dia Nacional de
Luta”, que promoveremos, com
paralisação e ato público, no próximo dia 16 de março, no vão livre do Masp, na avenida Paulista, em São Paulo. É hora de unirmos a nossa força e dizer não a
esta nova carreira. Queremos,
sim, a nossa carreira sendo respeitada, até porque os 73% de reajuste salarial que o governador
anunciou será para poucos.
“Quem já tem salário acima de R$
5 mil não terá reajuste”, explicou.
Bebel ressaltou ainda que o
governador João Doria (PSDB),
que está em fim de mandato, com
a proposta de criar uma “ nova
carreira” para o professorado, na
prática, irá acabar com o quinquênio, sexta-parte, 13º salário, além
de dificultar futuros reajustes à
categoria, uma vez que os professores passarão a receber subsídio,
como ocorre com quem ocupa
cargo eletivo, como é o caso de
deputados, prefeitos, vereadores.... “Além disso, a evolução dos
Assessoria Parlamentar

Fotos: Divulgação

Furto pode comprometer serviços de esgotamento sanitário

A deputada Bebel na EE Hélio Penteado de Castro, explicando aos
professores os impactos da nova carreira para o magistério

A EE João Chiarini foi uma das escolas visitadas pela Professora
Bebel em que ela criticou duramente a proposta do governador

professores nessa ‘nova’ carreira
está condicionada a avaliações e
outras formas subjetivas. Experiência e tempo de serviço não
pontuam e a carreira não se es-

tende aos aposentados. Vamos
trabalhar, mais uma vez, com afinco para tentar barrar esta proposta indecente”, enfatizou a parlamentar e presidenta da Apeoesp.

Desde o início do ano, a concessionária Mirante – empresa responsável pelo esgotamento sanitário da área urbana de Piracicaba
por meio de uma Parceria PúblicoPrivada (PPP) com o Semae, registrou maior incidência de furtos de
equipamentos, cabos e materiais
em suas instalações - estações elevatórias e estações de tratamento
de esgoto. Somente no primeiro bimestre desse ano, houve o registro de 10 ocorrências de furtos.
A Mirante observa que os
equipamentos furtados compõem a infraestrutura necessária para a execução dos serviços de qualidade de esgotamento sanitário da cidade, missão
que, vem exercendo desde 2012.

“Mais do que os danos materiais, a Mirante salienta que as
unidades furtadas são bens públicos e os constantes furtos ocorridos nas instalações da empresa
prejudicam sobretudo a coletividade de Piracicaba. Ou seja, a população, as empresas e os serviços
públicos são diretamente afetados
com o comprometimento dos
serviços de esgotamento sanitário”, enfatiza o gerente de Operações da Mirante, Rodrigo Leitão.
Vale ressaltar que essas instalações contêm materiais eletrificados, havendo riscos de ferimentos graves e até óbito se manuseado de forma inapropriada, sem
os devidos equipamentos de proteção e treinamento adequados.

H OMENAGEM

Voto de congratulações
é entregue a ex-atleta
Assessoria Parlamentar

P OUP
ATEMPO
OUPA

Unidades estarão fechadas
durante feriado de Carnaval

BRASÍLIA
O vereador Paulo Henrique
Paranhos (Republicanos)
esteve em reunião na manhã
desta terça-feira (22), na
sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília
(DF), com Elaine Humphreys, subchefe da assessoria especial de Relações
Federativas e com Paulo
Henrique Zerbinati, assessor especial de Relações
Federativas. A agenda tem

como objetivo em apresentar a campanha de “Combate à Pedofilia”. Na ocasião, o
parlamentar apresentou um
projeto para divulgar a campanha em todas as embaixadas e consulados do Brasil no mundo. Paulo Henrique apresentou materiais da
campanha, como cartazes,
adesivos e cartilhas sobre
combate à exploração sexual
de crianças e adolescentes.

Os postos do Poupatempo estarão fechados para o atendimento presencial nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. A medida
atende ao decreto que estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas do Estado na segunda e terça-feira de Carnaval,
e a retomada do expediente após
às 12h da Quarta-Feira de Cinzas.
No dia 2 de março, após o
meio-dia, todas as unidades
voltam a funcionar habitualmente para o atendimento presencial, mediante agendamento prévio de data e horário.
O agendamento pode ser feito pelos canais digitais do programa, onde também estão disponíveis mais de 190 serviços
eletrônicos, para que o cidadão
acesse quando e onde quiser.

Entre as opções mais procuradas, estão a renovação da CNH,
Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, licenciamento
de veículos, carteira de vacinação da Covid-19, entre outros.
Todos permanecem disponíveis
para a população 24 horas por
dia, sete dias por semana. Para
acessar, basta baixar o aplicativo
Poupatempo Digital, no celular,
ou acessar o site do Poupatempo.
Importante reforçar que os
atendimentos nos postos do Poupatempo são realizados somente
para serviços que dependem da
presença do cidadão para serem
concluídos, como os de RG (primeira via e renovação com alteração
de dados), transferência interestadual e mudança nas características de veículos, por exemplo.

Homenageado é dono de mais de 60 medalhas e três cinturões

O vereador Laércio Trevisan
Júnior (PL) entregou, ontem, 22,
voto de congratulações ao ex-atleta piracicabano Vitor Wagner de
Mesquita Barros, estabelecido pelo
requerimento 58/2022. O homenageado estreou na carreira de treinador e foi convocado pela CBKB
(Confederação Brasileira de Kickboxing) para atuar como auxiliar
técnico no Campeonato Sul-Americano, disputado em dezembro de
2021 na cidade de Cascavel (PR).
Vitor Wagner, conhecido
como ‘Mangue Seco’, começou a se
destacar na prova dos 400 m com
barreira quando tinha apenas oito
anos de idade. Velocista, ele passou quase dez anos no atletismo
antes de se dedicar ao futebol. Na
bola, chegou a ser profissional e
defendeu o Rio Claro na posição de
zagueiro, mas logo deixou o gramado para treinar kung fu.
Há aproximadamente 40

anos, Vitor Wagner conheceu a
capoeira, expressão cultural da
qual é mestre e, no esporte, ganhou
o apelido de “Mangue Seco”. A capoeira, porém, não foi o ‘último ato’
do piracicabano, que depois passou
a treinar Kickboxing, modalidade
em que ele coleciona títulos.
O piracicabano de 56 anos é
dono de mais de 60 medalhas e três
cinturões conquistados como lutador. Na carreira de treinador começou com o pé direito; em dezembro do ano passado, 'Mangue Seco'
foi convocado pela CBKB para atuar como auxiliar técnico no Campeonato Sul-Americano, disputado
em Cascavel (PR).
Ao lado do treinador carioca
Valmir da Silva, o piracicabano
contribuiu para as duas medalhas
conquistadas pelo jovem conterrâneo Isac Lucca, que foi ouro no low
kicks e a prata no kick light, ambos
pela categoria 63,5 kg.

E VENTO

Reunião solene na Câmara vai
celebrar "Dia do Catequista"
A Câmara aprovou nesta segunda-feira (21), durante a 5ª
reunião extraordinária, o requerimento 109/2022, que solicita a
realização de reunião solene em
comemoração ao “Dia do Catequista”. A autoria é do vereador
Pedro Kawai (PSDB). Na justificativa, o parlamentar ressalta que

“o calendário oficial de solenidades desta Casa de Leis, conforme
decreto legislativo 23/2011, institui o “Dia do Catequista". Dessa
forma, diante do exposto, Pedro
Kawai solicita que, no dia 5 de
abril, às 19h30, seja realizada
reunião solene para a comemoração do “Dia do Catequista”.
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Eixo SP espera 1,2 milhão de veículos
Volume representa um acréscimo de 40%, em média, no fluxo normal de tráfego nas 12 rodovias sob concessão

Mesmo com o cancelamento
das festas de Carnaval em muitos municípios paulistas em razão da pandemia de Covid-19, é
esperado um aumento considerável na movimentação de veículos
nas 12 rodovias administradas
pela Eixo SP Concessionária de
Rodovias. A estimativa é de que
1,2 milhão de veículos circulem
pelas estradas neste feriado. Isso
representa um aumento médio de
40% na movimentação em comparação aos dias normais, de
acordo com Marcelo Jazra, gerente de arrecadação da Eixo SP.
A Operação Carnaval come-

ça na próxima sexta-feira (25) e
será encerrada na Quarta-Feira
de Cinzas (2), às 12h. Os horários
de maior movimentação são esperados para sexta-feira, após as
14h, e no sábado, das 8h às 13h.
Na volta, as estradas devem ficar
mais cheias na terça-feira, após
as 14h, e na quarta, das 8h às
12h. Em razão do aumento na
movimentação de veículos neste
feriado, a concessionária colocará todo seu efetivo em serviço
para garantir aos usuários uma
viagem tranquila e segura.
Para aqueles que vão pegar a
estrada, o gerente de Operações da

S EMAE

Eixo SP, Paulo Balbino, reforça a
recomendação de verificar os principais itens de segurança, como sistema de freios, calibragem de
pneus, nível do óleo, da água e sistemas de iluminação e sinalização.
“A manutenção desses itens deve
estar em dia. Isso ajuda a diminuir
o risco de imprevistos e garantir
um passeio tranquilo”, orienta.
O uso de cinto de segurança
por todos os ocupantes do veículo, parar no acostamento somente em caso de emergência, com
pisca alerta ligado e triângulo distante 100 metros antes do veículo, fazer pausa para descanso em

locais seguros, como as bases dos
Serviços de Apoio ao Usuário
(SAU), que a Eixo SP oferece ao longo do percurso, são outras dicas
importantes, segundo Balbino.
TOLERÂNCIA ZERO - Ele
chama a atenção também para a
sempre perigosa mistura álcool e
direção. Neste caso, a ordem é “se
beber não dirija”. O Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece tolerância zero para o consumo de bebida alcóolica e impõe
punições pesadas para motoristas que desobedecem a norma.
O artigo 165 do CTB define
como “gravíssima” a infração de

dirigir sob efeito de álcool. A multa
para quem comete essa infração é
de R$ 2.934,70. Esse valor dobra
caso o infrator seja flagrado novamente no período de um ano. Além
disso, há o risco de ter a carteira de
motorista suspensa por 12 meses.
OBRAS SUSPENSAS Obras de melhorias que causam
interferência no tráfego serão
suspensas em todo o trecho administrado pela Eixo SP nos períodos de maior movimentação de
veículos. A exceção ficará por conta das obras de recuperação da
SP 191 - Rodovia Carlos Mauro,
entre os munícipios de Charque-

ada e São Pedro. Elas não serão
interrompidas durante o feriado.
Durante toda a Operação
Carnaval, a Eixo SP estará com
efetivo extra para atender os usuários. Informações sobre as condições de tráfego serão exibidas
nos painéis eletrônicos instalados
ao longo do trecho. A concessionária também coloca à disposição
os serviços de guincho e equipes
de resgate para atendimento préhospitalar, além de bases de atendimento com sanitários, água e
equipe de apoio. O serviço de atendimento ao usuário pode ser acionado pelo telefone 0800 170 8998.

N OVA F R OTA

Requerimento questiona Roberto Morais garante veículos para a região em programa
contratos de recuperação
asfáltica da autarquia
A busca por mais detalhes
dos contratos firmados entre o
Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto) e empresas dedicadas a
serviços de recuperação do asfalto na cidade foi o tema do requerimento 151/2022, aprovado em
regime de urgência na noite de
segunda (21) durante a 5ª reunião
extraordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba.
De autoria do vereador Gustavo Pompeo (Avante), a propositura pergunta ao presidente da
autarquia de água e esgoto se houve "alguma irregularidade contratual na prestação do serviço no período de 2018 até a presente data"
e, em caso positivo, pede que todas as notificações e autuações às
empresas sejam apresentadas. O

requerimento também pede a cópia dos contratos e de todos os
aditamentos a partir de 2018.
Gustavo Pompeo ainda solicita informações sobre quantas
equipes e caminhões são disponibilizadas para realização dos serviços contratados e quais são os
equipamentos por eles utilizados.
O vereador também questiona se
"houve alguma licitação para realização dos serviços no período
de 2020 a 2022" e, em caso positivo, pede que sejam enviadas cópias dos editais, termos de referência e das licitações realizadas.
De acordo com a Lei Orgânica
do Município de Piracicaba, o Executivo municipal, após receber o
protocolo, tem prazo de 15 dias para
se manifestar sobre requerimentos.
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Serviços de reparos
motivam requerimento
Foi aprovado em regime de
urgência, o requerimento 148/2022
que solicita informações ao Executivo, através do Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto), sobre os serviços de reparos na pavimentação asfáltica. A propositura
é de autoria do vereador Laércio
Trevisan Júnior (PL) e foi votada
nesta segunda-feira (21), na 5ª reunião extraordinária da Câmara.
Pelo requerimento, o parlamentar questiona qual é a empresa responsável pela prestação de
serviços de reparos na pavimentação asfáltica quando se faz necessário algum serviço do Semae
em via pública, como por exemplo, uma nova ligação de água.

Trevisan também pergunta qual é o prazo para execução
dos serviços de reparos na pavimentação asfáltica após a
equipe da autarquia realizar
uma nova ligação de água ou
reparos na rede. Ele também
quer saber quantos locais
aguardam os serviços de reparos na pavimentação asfáltica.
O vereador pede ainda que
seja esclarecido o motivo pelo
qual os serviços de reparos no
pavimento não terem sido executados até a presente data na
rua Garcia Rodrigues Bueno,
411, 466 e 566 no bairro Jardim
Brasília, e na travessa Antonio
Maniero, 77, no São Dimas.

A PLAUSOS

Paróquia Sagrado Coração
de Jesus será homenageada
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na sessão extraordinária desta segunda-feira (21), a
moção de aplausos 24/2022 à Paróquia Sagrado Coração de Jesus,
pelos 55 anos de fundação. O autor da honraria é o vereador Thiago Ribeiro (PSC). Conhecida como
Igreja dos Frades, a paróquia foi
criada em 1967, em razão do desmembramento da Paróquia Santo
Antônio (Sé Catedral) e uma parte

da Paróquia do Senhor Bom Jesus
do Monte. O templo é tombado pelo
Codepac (Conselho de Defesa do
Patrimônio Cultural do Município
de Piracicaba), já que impressiona
pela decoração exuberante, com
pinturas de autoria de artistas renomados e imagens históricas, além
do púlpito de madeira datado de
1900 e os altares laterais como destaques. A entrega da homenagem
será em data a ser definida.

GM PET

Câmara aprova homenagem
para protetora de animais
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na sessão extraordinária desta segunda-feira (21),
voto de congratulações para a protetora de animais Tatiana de Freitas Siviero. O requerimento 145/
2022, apreciado em regime de
urgência, é de autoria do vereador Paulo Campos (Podemos).
A protetora já atuou no resgate de vários animais e, além

disso, foi a responsável pela criação do projeto GM Pet em 2014,
que foi na época o segundo projeto do país em que a guarda
municipal passou a atender denúncias de maus tratos. Recentemente ela foi voluntária no
caso das búfalas de Brotas, que
ganhou repercussão nacional.
A data de entrega da honraria ainda será definida.

O deputado estadual Roberto Morais conquistou por meio
do Programa “Nova Frota – SP
não para”, anunciado hoje pelo
Governo do estado de São Paulo, a liberação de veículos e equipamentos para prefeituras e entidades da região de Piracicaba.
Foram contempladas com ambulâncias as cidades de Leme e Rafard. A cidade de Rio Claro recebe uma Van para a área da Saúde e a prefeitura de Joanópolis e
o Centro de Reabilitação de Piracicaba recebem um veículo van
acessível cada. As prefeituras de
Saltinho e Águas de São Pedro
foram contempladas com um Caminhão Basculante cada. Santa
Maria da Serra e São Pedro fo-

ram contemplados com um Caminhão Pipa para cada cidade.
Para Charqueada foi destinado
um equipamento Pá Carregadeira. Capivari e Piracicaba recebem
uma Retroescavadeira cada.
Mombuca, Laranja Paulista e
Rio das Pedras se beneficiam
com a aquisição de Kit Patrulha
Agrícola. “Nosso compromisso
com a Região Metropolitana de
Piracicaba só vem se fortalecendo. Vamos continuar trabalhando muito, como Deputado Estadual, buscando cada possibilidade de recursos e suporte. A Região Metropolitana de Piracicaba sabe que pode contar com
meu trabalho junto ao Governo
do estado”, conclui o deputado.

Divulgação

Programa “Nova Frota - SP não para” foi anunciado ontem pelo Estado

VANESSA ZAIDAN

Ligada à causa animal, advogada receberá “título de cidadã”
A advogada Vanessa Rocha
Maluf Zaidan receberá o título de
"Cidadã Piracicabana" das mãos da
vereadora Alessandra Bellucci (Republicanos), autora do projeto de
decreto legislativo 52/2021, aprovado nesta segunda-feira (21), na
5ª reunião extraordinária.
Vanessa nasceu em São Paulo (SP), em 29 de janeiro de 1983,
e mudou-se para Piracicaba em
1989. É casada com Luiz Maluf
Zaidan, com quem tem um filho.
Concluiu o ensino fundamental no Colégio Anglo Cidade
Alta e o ensino médio no Colégio
Liceu Terras do Engenho. É bacharel em ciências jurídicas pela

Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), com pós-graduação em direito do trabalho e
previdenciário pela Unopar (Universidade Norte do Paraná).
A advogada tem certificados
profissionais em bem-estar animal,
em saúde animal e em direito ambiental pela Fasul e é membro da Comissão Estadual de Proteção e Defesa do Animal da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) de São Paulo.
Militante na causa animal,
Vanessa desde 25 de fevereiro de
2019 preside a Comissão de Proteção dos Animais da OAB de Piracicaba, que tem como objetivo fazer
as legislações federais, estaduais e

municipais relativas à proteção e
defesa dos animais sejam respeitadas e implementadas. Atualmente,
por meio da comissão, desenvolve
trabalho com a Guarda Civil Municipal para a criação de um protocolo interno no atendimento das
ocorrências de denúncias de crimes
de maus-tratos a animais.
"Vanessa acompanhou inúmeras denúncias de crimes de
maus-tratos e abandono de animais e, por meio da comissão,
também contribuiu para a construção e a aprovação do projeto
de lei complementar 10/2019, que
proíbe o manuseio, a utilização, a
queima e a soltura de fogos de

estampidos e de artifícios em Piracicaba, e do projeto de lei 9/
2020, que criou o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do
Animal", ilustra Alessandra.
Ainda em 2019, Vanessa e a
Comissão de Proteção dos Animais
da OAB de Piracicaba atuaram no
projeto "Cuide Bem", junto com a
Câmara dos Dirigentes Lojistas,
com a realização de reuniões com
os responsáveis pelo Canil Municipal e com protetores independentes, organizações não-governamentais e a população, além de estabelecer parceria com o Ministério Público, para acompanhamento de denúncias de crimes contra animais.

P ARANÁ

Vereador critica secretaria de Defesa do Meio Ambiente
O vereador Aldisa Vieira Marques – o Paraná (Cidadania) – está
insatisfeito com o atendimento da
Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente). Foi o
que ele manifestou durante o discurso no tempo regimental na sessão extraordinária desta segundafeira (21). “Nós estamos fazendo
reivindicações e não temos sido
atendidos por certas secretarias que
eu tanto elogiei. Eu sei que o elogio
demais estraga. Eu elogiei demais a
Secretaria do Meio Ambiente e

não me atenderam mais, barrou
e não me atenderam”, declarou.
Ele citou, dentre os pedidos
não atendidos, a poda de duas árvores na rua Floriano Peixoto, que
atrapalham a passagem dos ônibus, além de outra no bairro Santo
Antônio, no cruzamento entre as
ruas Marino Garcia e Capitão Ricardo Mazzonetto. Na rua Conchas,
ele disse que o caminhão da coleta
passa às 7 horas da manhã, mas
os comerciantes só chegam às 8h e
para colocar o lixo na calçada.

O vereador garantiu que agora vai contatar a secretaria por
requerimento. “Eu espero que
Deus esteja nesse negócio e não
aconteça de ficar igual mandato
passado que atendia dois ou três
vereadores e o restante não atendia. Somos nós que saímos nas
periferias, saímos nas ruas, cumprimentando a população sofrida, pedindo voto na época das
eleições. O secretário não sai pedindo voto e por isso não atende
os nossos pedidos”, criticou.

O vereador denunciou ainda
que há problemas nos ecopontos.
“Os ecopontos estão fechando os
portões, não tem mais contrato com
os caminhões, com as máquinas
que limpavam ecoponto. Quero ver
daqui 30 ou 60 dias o que vai acontecer com a nossa cidade. Os lixos,
entulhos, galhos de árvores estão nos
cantos da cidade, próximo às residências da população, entrando rato,
barata e escorpião na casa da população e não é tomada uma atitude
por essa secretaria”, colocou.
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Prefeitura está sem contrato
com empresa para corte de mato

Vereador questiona estudo
para centro comunitário

O requerimento 104/22, de
autoria do vereador Pedro Kawai
(PSDB), que solicita informações
ao Executivo sobre contratação de
empresa para realizar corte de
mato e limpeza de calçadas no
município, foi aprovado durante
a 5ª reunião extraordinária, realizada nesta segunda-feira (22).
De acordo com a propositura, Kawai encaminhou indicações
ao Executivo solicitando corte de
mato e limpeza de calçada em alguns locais da cidade. Em resposta, o secretário municipal de Defesa do Meio Ambiente, Alex Gama
Salvaia, informou que “não há
contrato em vigor na Prefeitura
que contemple a execução do referido serviço”, informando ainda,

“que a atual gestão iniciou estudos de viabilidade orçamentária
para uma possível abertura de licitação que contemple o serviço”.
Desta forma, Kawai questiona quando se findou o contrato com a empresa que anteriormente executava serviços de corte de mato e limpeza de guias e
sarjetas em nosso município e
qual era a empresa que prestava
este serviço. Também quer saber
qual foi o valor pago durante a
vigência do contrato com a empresa; se existe alguma previsão
para ocorrer a contratação de
nova empresa para realizar o serviço e em que estágio se encontra os estudos de viabilidade orçamentária para a contratação.

De autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), foi aprovado
nesta segunda-feira (21), na 5ª
reunião extraordinária, o requerimento 103/2022, que solicita
informações ao Executivo sobre
estudos técnicos, visando a construção de Centro Comunitário
em terreno localizado na rua
Sofia, no bairro Costa Rica.
No texto, o parlamentar destaca que protocolou em 6 de agosto de 2021, a indicação de nº
3157/2021, que solicitava estudos
técnicos visando a construção de
Centro Comunitário no bairro.
“Conforme justificado na indicação, o terreno é de propriedade
do Poder Executivo Municipal e

que, tendo em vista que a instalação de um centro comunitário
no local, poderia ser destinado
para organização de eventos, reuniões e promoção de lazer aos munícipes daquela região, é que sugeri ao Executivo a sua construção”,
destaca trecho da propositura.
Pelo requerimento, o vereador busca saber se foi realizado
estudo de viabilidade e planejamento para a construção do Centro Comunitário e, em caso positivo, pede que seja enviado cópia
do estudo para análise. Em caso
negativo, Pedro Kawai pede que
seja informado por qual motivo
até o presente momento não foi
realizado o estudo de viabilidade.
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Doria anuncia início imediato
das obras do monotrilho

Alex de Madureira participa
de lançamento do Nova Frota
Aldo Guimaraes

Sistema vai conectar trem e metrô aos terminais de passageiros do aeroporto, com
trajeto de apenas seis minutos; investimento privado está estimado em R$ 272 mi
O governador João Doria
anunciou ontem, 22, o início imediato das obras do monotrilho do
Aeroporto Internacional de São
Paulo, em Guarulhos, com conclusão prevista para 2024. A conexão
será pela Linha 13-Jade da CPTM
e o sistema interligará trem e metrô aos Terminais 1, 2 e 3 do aeroporto, o maior da América do Sul.
“Este é um trabalho em conjunto da GRU Airport, do Governo Federal e do Governo de São
Paulo, somando forças e também
com o aval na ANAC (Agência
Nacional de Aviação Civil). Desde o início foi assim que nós conduzimos o processo, inclusive
com a fiscalização do Tribunal de
Contas da União”, disse Doria.
Com investimento privado estimado de R$272 milhões, custeado com recursos da outorga da
concessionária GRU Airport, o projeto de mobilidade é um esforço
conjunto do Governo de São Paulo
e do Governo Federal, por meio do
Ministério da Infraestrutura.
“Ao longo desses últimos dois
anos, fui procurado pelo então secretário de transportes metropoli-

Governo do Estado

Evento foi no Palácio dos Bandeirantes com a presença do governador

Anúncio aconteceu ontem e terá investimento privado de R$ 272 milhões

tanos, Alexandre Baldy, para dizer
que o Governador João Doria estava querendo disponibilizar para
São Paulo um sonho antigo, o de
ter uma ligação rápida, confortável e atraente entre os terminais do
aeroporto de Guarulhos e a CPTM.
É uma obra interessantíssima e que
foi auditada pelo TCU. Fizemos
uma série de exigências que a concessionária cumpriu até o último
instante, quando foi aprovada há

três semanas por unanimidade”,
disse Vital do Rêgo, Ministro do
Tribunal de Contas da União.
Serão 2,6 km de vias elevadas,
com quatro estações que podem ser
percorridas em apenas seis minutos. Os trens são automáticos e sustentáveis, movidos a ar, com capacidade de transportar até quatro
mil pessoas por hora. Para o conforto dos passageiros, os veículos
são acessíveis e equipados com ar

condicionado, WiFi, espaço para
bagagens e painéis de informações
conectados ao aeroporto.
O monotrilho atenderá, principalmente, passageiros e funcionários do aeroporto. A expectativa é
que, após seis meses da inauguração, mais de 50 mil passageiros sejam transportados por dia. O trecho entre a Linha 13-Jade da
CPTM e os terminais 1, 2 e 3 do
aeroporto será gratuito.

R ANKING

Docente da Esalq figura entre os principais cientistas de matemática
O professor Edwin Moises
Marcos Ortega, do departamento
de Ciências Exatas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), figura em 5º lugar entre os melhores pesquisadores do Brasil em Matemática. Seu
nome aparece na 1ª edição do ranking
publicado pela Research.com, um dos
principais sites de investigação em
Matemática do mundo, que oferece desde 2014 dados sobre as contribuições científicas nessa área.
O ranking tem como base o hindex, que considera publicações relevantes e o impacto a partir de citações. Considera cientistas líderes na
área da Matemática, baseada num
exame meticuloso de mais de 3707
cientistas no Google Scholar e no
Microsoft Academic Graphic. Os critérios de inclusão dos acadêmicos a
serem considerados no ranking dos
melhores cientistas baseiam-se no

índice h da disciplina, na proporção das contribuições feitas dentro da disciplina em questão, além
dos prêmios e outras realizações.
Sobre o reconhecimento, o docente expressa sua satisfação e
agradece aqueles que estão ao seu
lado durante sua jornada na academia. “Estou muito feliz com esse
reconhecimento e gostaria de agradecer a Esalq por ter me dado todo
suporte necessário para o desenvolvimento das minhas pesquisas,
assim como agradecer os meus parceiros de pesquisa, reconhecer o
trabalho incansável dos meus alunos de mestrado e doutorado no
desenvolvimento de pesquisas em
estatística e matemática no Brasil. Agraço também aos funcionários e secretários do meu departamento por todo apoio e finalmente agradeço a minha família por
me apoiar incondicionalmente”.
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Edwin Moises é professor do departamento de Ciências Exatas
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Igreja Pentecostal receberá Moradora é reconhecida
voto de congratulações por trabalho voluntário
A Câmara Municipal de
Piracicaba aprovou na noite
desta segunda-feira (21) o requerimento 113/2022, que concede Voto de Congratulações à
Igreja Pentecostal Ministério
El Shaddai pelo seu primeiro
ano de funcionamento.
De autoria do vereador
Acácio Godoy (PP), a propositura traz que a igreja foi inaugurada no dia 14 de janeiro de
2021 e está localizada na rua
José Assad Hellau, 295. "Hoje a
igreja conta com mais de 40 pessoas fixas", diz o requerimento.
"A Igreja Pentecostal Ministério El Shaddai se inicia com a
morte da mãe do pastor Alex Sandro Alves de Almeida e ocorre
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com a confirmação de Deus através de profecias (...) quem está à
frente da Igreja Pentecostal ministério El Shaddai é o pastor Alex
Sandro Alves Almeida, e como segundo o pastor Francisco José",
traz o texto da propositura.
O requerimento diz ainda
que "compete ao Poder Legislativo de Piracicaba, legítimo representante do povo no poder
constituído, registrar e realçar
perante a sociedade a ação relevante dos organismos sociais,
esportivos e pessoas físicas e jurídicas e instituições Educacionais que se destacam na cidade
de Piracicaba" e, assim, solicita
a concessão da honraria à igreja
pelo seu primeiro aniversário.

ESCOTEIRO

Reunião solene
ocorrerá em abril
A Câmara Municipal de Piracicaba (SP) aprovou nesta segunda-feira, durante a 5ª reunião extraordinária do ano, o requerimento 108/2022, de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), que garante a realização da solenidade do
Dia do Escoteiro, atendendo ao
decreto legislativo 06/2011 que ins-

tituiu a data. De acordo com o requerimento aprovado, a reunião
solene está prevista para acontecer
na data de13/04/2022, a partir das
19h. Serão confeccionados para o
evento, convites folders, fornecimento de fotos, além de transmissão ao vivo pela TV Câmara - canal 11.3 UHF e 4 da NET/Claro.

prefeituras tenham igualdade de
oportunidade para participar”,
completou o deputado estadual.
Por meio do novo canal, os
prefeitos dos 645 municípios paulistas poderão solicitar, ao Estado, máquinas e outros veículos.
O site disponibiliza diversas opções como ambulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e caminhões pipa, além de máquinas
pesadas como tratores, motoniveladoras, triturador de galho, retroescavadeiras, entre outras.
O programa será coordenado pelas secretarias de Desenvolvimento Regional (SDR)
e de Governo, juntamente com
a Casa Civil, e conta ainda
com a parceria das Secretarias de Agricultura e Abastecimento, Di reitos da Pessoa
Com Deficiência, Infraestrutura e Meio Ambiente e Saúde.

COLETIV
O
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Requerimento pede informações
sobre regularização fundiária

B OSQUES

A NIVERSÁRIO

Alex de Madureira participou
na manhã desta terça-feira (22)
do lançamento da plataforma digital Nova Frota SP Não Para,
que vai auxiliar os municípios
paulistas nas solicitações de mais
de 3 mil veículos e maquinários
essenciais para a prestação de serviços aos cidadãos. “Estive presente para apoiar essa nova ferramenta que foi desenvolvida para
promover a autonomia e estimular a economia dos municípios
paulistas”, afirmou o deputado.
Ação do Governo de São
Paulo, a iniciativa desburocratiza os processos e centraliza em
um único local as requisições, que
até então estavam espalhadas
por diversas secretarias e órgãos
do Estado. “A medida trará mais
transparência para os processos
de solicitações e, a partir de critérios técnicos, garantir que as

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou durante a 5ª
reunião extraordinária de 2022
o requerimento 146/20222, que
concede Voto de Congratulações
a Helenice de Jesus Santos, moradora do bairro Bosques do
Lenheiro, pelo trabalho voluntário por ela desenvolvido.
"Guerreira e com muita
vontade de fazer a diferença,
logo despertou como voluntária
nos bairros periféricos, assistindo 80 famílias que necessitavam
de pessoas dispostas a ajudar a
população carente de toda região", traz o texto da proposi-

tura, que é de autoria do vereador Paulo Campos (Podemos).
O requerimento ainda destaca
que Helenice "ficou reconhecida pelos moradores por sua vontade
imensa e toda garra para ajudar e
resolver problemas sociais, desenvolvendo trabalhos comunitários,
porta a porta" e que "não mede esforços para ajudar as pessoas da comunidade e que hoje é referência a
todos os que procuram, não somente por necessidade físicas, mas também pelo apoio pessoal e pela evangelização no coração das pessoas".
O Voto de Congratulações será
entregue em data a ser definida.

De autoria da vereadora Silvia Morales (PV), do mandato
coletivo ‘A Cidade É Sua’ foi
aprovado nesta segunda-feira
(12), o requerimento 121/2022,
que solicita informações ao Executivo sobre loteamentos irregulares na zona rural e procedimentos de regularização fundiária.
No texto, a parlamentar destaca que o município apresenta uma
conjuntura atual que caracteriza,
além de altos índices de déficit habitacional, a existência de aproximadamente 252 núcleos urbanos
irregulares, em ambas as modalidades de interesse social e interesse específico, tanto no perímetro
urbano, quanto na zona rural, revelando, portanto, uma grande
demanda por regularização fundiária, cuja adequada implementação tem por objetivo ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda; garantir o direito social à moradia digna e às
condições de vida adequadas; bem
como prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos
informais, nos termos do Art. 10
da Lei federal nº 13.465/2017.
Silvia também ressaltou que
o instrumento da regularização
fundiária traz benefícios ambientais, econômicos e sociais, uma
vez que se direciona a resolver as
problemáticas das ocupações irregulares, inclusive quanto a regularização formal para a devida
cobrança de impostos urbanos.
Além disso, de acordo com ela,
a política de regularização deve ser
planejada em prol da garantia do

direito a moradia e da redução o
déficit habitacional, de maneira a
impedir que a população residente
em núcleos removidos se realoquem em outras áreas e impedir a
formação de novos núcleos informais, sendo imprescindível, portanto, a fiscalização de áreas ociosas suscetíveis à ocupações.
Pelo requerimento, a vereadora busca saber informações relativas ao parcelamento do solo e
a respectiva situação legal dos loteamentos situados na zona rural, inclusive a disponibilização de
planilha atualizada, contendo: localização dos loteamentos; identificação dos lotes ou propriedades, bem como de seus proprietários; período em que os loteamentos foram implantados; existência de inquéritos policiais e/ou
processos judiciais pertinentes à
questão; fotos dos loteamentos
em situação irregular; mapeamento, se possível georreferenciado, dos referidos loteamentos.
Silva também pergunta
como está sendo executada a distribuição de atribuições e competências aos órgãos do Poder
Público para o processamento
dos projetos de regularização
fundiária e, considerando que
em casos de judicialização, a Prefeitura Municipal pode figurar no
polo passivo em razão de sua responsabilidade solidária, qual o
procedimento adotado pela Prefeitura ao identificar um loteamento irregular, se é encaminhada notificação ao Ministério
Público do Estado de São Paulo.

S EMUTTRAN

ÁGUA BRANCA I

Câmara aprova área para Gustavo Pompeo destaca projeto
"Mais Segurança no Trânsito"
construção de escola
O bairro Água Branca I será
contemplado com uma unidade
escolar. O projeto de lei 242/21, de
autoria do Executivo, que introduz
alterações à Lei nº 5.641/2005, “autorizando Piracicaba a desincorporar área de sua propriedade, no
Conjunto Habitacional Água Branca I, da classe de bens de uso comum do povo e incorporar à classe
de bens patrimoniais do Município, para posterior doação ao Estado, visando a implantação de uni-

dade escolar ”, foi aprovado durante a 5ª reunião extraordinária,
realizada nesta segunda-feira (21).
Na justificativa da proposta, o
Executivo explica que a área a ser
desmembrada é de 389,55 m² onde
se encontra instalado o Centro de
Educação Digital. Apenas seu remanescente será doado ao Governo do
Estado de São Paulo, regularizando, com isso, as propriedades e possibilitando que novos investimentos
sejam feitos em ambas as áreas.

Na quinta reunião extraordinária desta segunda-feira (21),
o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) destacou o projeto
"Mais Segurança no Trânsito"
da Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes). A iniciativa prevê o recuo de vagas para
motos nos semáforos, de modo que
os motociclistas saiam primeiro do
que os motoristas a partir do momento que o sinal ficar verde.
O parlamentar disse que as

tentativas de se implantar as faixas de recuo eram antigas, pois não
havia sido regulamentadas pelo
CTB (Código de Trânsito Brasileiro). "Com a regulamentação ficou
mais fácil. Esse projeto ajuda o motociclista na saída do semáforo, diminuindo o risco de acidentes, além
disso as faixas não atrapalham o
trânsito", argumentou Pompeo.
O vereador concluiu que o projeto já se mostrou eficiente em outros municípios, "evitando conflitos
entre motos e carros no trânsito".
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M APLE B EAR

Vereadora enaltece escola
que foca o multiculturalismo
Assessoria Parlamentar

C ORDEIRÓPOLIS

Parlamento Metropolitano tem
1ª reunião ordinária do ano
O Parlamento Metropolitano de Piracicaba tem como presidente o vereador
Gilmar Rotta (Cidadania), também chefe da Casa de Leis piracicabana

Vereadora enaltece escola canadense que foca o multiculturalismo

A Câmara Municipal de Piracicaba, por intermédio da vereadora Ana Pavão (PL), na
moção de aplausos 225/2021,
entregue em ato solene, na última quinta-feira (17) à diretora
Ana Fischer Angeli enaltece a
Maple Bear, pelos cinco anos de
atuação, contribuindo para o desenvolvimento de nosso município.
No teor da moção, a parlamentar enfatiza que a Maple
Bear nasceu em North Vancouver, British Columbia, Canadá,
mediante o sucesso da iniciativa
de educadores canadenses que
criaram o programa e trabalharam
em busca de resultados positivos,
desde então, preparando para um
mundo em que a imaginação, o
raciocínio crítico, o multiculturalismo e a capacidade de integrar pessoas e disciplinas sejam,
cada vez mais, determinantes.
Atualmente, a instituição se
faz presente em 30 países, com
mais de 528 escolas, sendo ensino
de excelência a mais de 30 mil estudantes em diversas regiões de
nosso país, com sua primeira unidade aberta em 2006, crescendo
rapidamente, após conquistar espaço com seu modelo inovador e
um atendimento humanizado.

A escola chegou a Piracicaba em setembro de 2016, se localiza no bairro da Vila Rezende,
sendo uma das poucas escolas
que trabalham com a metodologia de imersão na língua inglesa. Iniciou suas atividades, com
74 alunos, atendendo apenas o
ensino infantil, alternativa, que
possibilitou seu desenvolvimento progressivo, ao longo desses
anos de história, alcançou cerca
de 240 alunos neste ano letivo.
A prática de início das atividades com atendimento reduzido
tem o intuito de manter a qualidade entre as séries, que vão sendo
acrescidas ano após ano. Para 2022,
a Maple Bear Piracicaba oferecerá
até o 5º ano do fundamental.
Na moção de aplausos a parlamentar também considera que
vale lembrar, que todas as evoluções da instituição colaboram para
a diminuição no índice de desemprego municipal, uma vez que seu
desenvolvimento colabora para a
geração de empregos e renda. A
escola conta com 59 colaboradores,
entre professores, prestadores e terceirizados. Além das ações educacionais, a organização também
atua em apoio a instituições que
desenvolvem projetos sociais.

F INANÇAS

Comissão avalia cumprimento
de Metas Fiscais em audiência
A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de
Piracicaba realiza hoje, 23, às 14h,
audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro
quadrimestre do exercício-financeiro de 2021. A comissão, composta pelos vereadores André
Bandeira (PSDB), presidente;
Acácio Godoy (PP), relator; e
Paulo Campos (Podemos), membro, convocou para a prestação
de contas o secretário municipal
de Finanças, Artur Costa Santos.
As audiências públicas de
metas fiscais são previstas na LRF
(Lei de Responsabilidade Fiscal)
e devem ocorrer a cada quadrimestre. “Basicamente estamos fechando a avaliação do ano de
2021, tudo aquilo que a Prefeitura arrecadou ao longo do ano e
como aplicou esses recursos”, explicou o presidente da comissão,
vereador André Bandeira (PSDB).
No requerimento 88/2021, de
autoria da comissão, são solicita-

das também informações sobre o
resultado financeiro do orçamento municipal no fechamento de
2021, sobre a disponibilidade financeira de caixa, a previsão inicial das
receitas e despesas, a previsão atualizada e o quantitativo do que foi
executado por cada secretaria, incluindo órgãos da administração
direta e indireta e ainda eventual
superávit ou déficit no período.
Conforme determinação do
Ato da Presidência 2/2022, a audiência será realizada em formato online, seguindo regras de prevenção
à Covid-19. A população pode
participar enviando perguntas
aos membros da comissão e ao
secretário pelos canais de comunicação da Câmara. A audiência
será transmitida pela TV Câmara, nos canais 11.3 em sinal digital (TV aberta), 4 da Claro/NET e
9 da Vivo/Fibra, com retransmissão nas mídias sociais oficiais do
Legislativo, no Facebook e no
YouTube, e ainda no site oficial
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

L IMPEZA

Vereador cobra, pela segunda vez,
implantação de lixeiras na Paulista
Em 2 de agosto do ano passado o vereador Pedro Kawai (PSDB)
protocolou a indicação 3081/2021,
que solicitava a instalação de lixeiras na área de trailers da Praça
Antônio Francisco Pizzinatto (estacionamento da Paulista), no bairro Paulista. No mesmo mês, o parlamentar protocolou outra indicação – a 3270/2021 – que cobrava
do município a instalação de lixeiras na avenida Dr. João Conceição, entre as ruas Benjamim Constant e Rosário, no mesmo bairro.
Na ocasião, o secretário da
Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente), Alex
Gama Salvaia, informou ao parlamentar que as lixeiras estão em

processo de compra pela empresa Piracicaba Ambiental, mas
não forneceu outros detalhes.
Na reunião extraordinária
desta segunda-feira (21), foi aprovado o requerimento 102/2022, do
parlamentar, questionando à Administração Municipal sobre qual
estágio atual do processo está a
compra das referidas lixeiras
para o atendimento às indicações.
Além disso, Kawai indaga
qual a modalidade de compra o
Executivo Municipal, através de
órgão competente, adotou para
a compra das lixeiras e se existe
uma numeração do processo
administrativo de compra de lixeiras para consulta pública.

Saúde e manutenção de rodovias são dois dos temas que devem movimentar a pauta da 1ª
reunião ordinária do Parlamento
Metropolitano de Piracicaba em
2022. A sessão acontece hoje, 23,
às 10h, no plenário da Câmara
Municipal de Cordeirópolis (SP), e
terá transmissão ao vivo da TV
Câmara de Piracicaba, pelos canais 11.3 em sinal aberto digital, 4
da Claro/Net e 9 da Vivo Fibra,
pelo Facebook e pelo YouTube.
O Parlamento Metropolitano
de Piracicaba tem como presidente o vereador Gilmar Rotta (Cidadania), também chefe da Casa
de Leis piracicabana. Desde a
aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em
agosto do ano passado, da criação da Região Metropolitana de
Piracicaba, o Parlamento realizou
três reuniões ordinárias: em 14
de setembro em Rio Claro, em 19
de outubro em Piracicaba e em
23 de novembro em Limeira.
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Última reunião do Parlamento Metropolitano em 2021 aconteceu em Limeira

Compõem a Região Metropolitana de Piracicaba 24 municípios: Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charquea-

da, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna,
Iracemápolis, Leme, Limeira,
Mombuca, Piracicaba, Pirassu-

nunga, Rafard, Rio Claro, Rio das
Pedras, Saltinho, Santa Cruz da
Conceição, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra e São Pedro.

C ÍVICO -M ILIT
AR
ILITAR

Vereador promove reunião para discutir programa
O vereador Fabrício Polezi (Patriota), acompanhado de assessores parlamentares, promoveu reunião no último sábado (19) junto à
população, em evento que contou
com a participação de pais de alunos e professores da rede de ensino público de Piracicaba. O tema
abordado foi o PECIM (Programa
de Escola Cívico-Militar), que poderá ser implantado no município.
“De início, gostaria de informar que houve registro de um pequeno grupo de sindicalistas, que
vieram para tentar provocar e intimidar as pessoas que se dirigiam
para nossa reunião, porém a Polícia Militar foi chamada bem como
a Guarda Civil, para manterem a
ordem e os agitadores antidemocráticos que não querem que as
pessoas dessa cidade saibam a ver-

RAI

DE

dade sobre o PECIM. Decidiram por
si mesmos deixar o local", disse o
vereador para o público presente.
A Escola Cívico-Militar está
em processo de implementação e
um dos passos é a consulta pública com pais de alunos e professores da escola selecionada. Essa
reunião teve como foco a apresentação do tema. O deputado estadual Tenente Coimbra (PSL/
SP), precursor do programa no
estado de São Paulo participou de
forma remota e abordou o assunto e principalmente respondeu às
perguntas pertinentes ao PECIM,
que foram levantadas no evento.
Polezi, que vem empenhando
seus esforços como idealizador desse programa em Piracicaba, ressaltou que “acredita que esse evento
foi um ganho positivo para a escola,

Assessoria Parlamentar

Polezi: Objetivo foi esclarecer dúvidas junto a pais, alunos e professores

pais, alunos e professores. Os próximos passos serão continuar as reuniões tirando dúvidas da população. "Mesmo que esse pessoal que

veio nos calar apareça de novo, eles
não nos calarão e diremos a verdade sobre o tema para cada vez mais
pessoas", alerta o parlamentar.

ALMEIDA

Vereadora defende prerrogativa de fiscalização sem aviso prévio
A vereadora Rai de Almeida (PT) defendeu na noite desta segunda-feira (21) em seu
discurso como líder de bancada
durante a 5ª reunião extraordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba, a prerrogativa dos vereadores fiscalizarem
prédios e espaços públicos sem
avisarem com antecedência.
"Outro dia, cheguei a ouvir
de uma determinada secretaria
que a visita de vereadores nas instalações públicas é inconstitucional. Eu gostaria de perguntar

aqui, publicamente, onde é que
está escrito que é inconstitucional?", questionou a parlamentar.
Rai de Almeida ainda disse
que foi justamente com a prerrogativa fiscalizatória que os parlamentares foram eleitos, e que delimitar que fiscalizações só possam ocorrer quando avisadas
previamente frustraria a verificação das reais condições dos
prédios e espaços públicos: "Você
já viram alguma instituição, alguma fiscalização, que avisa com
antecedência que vai fiscalizar?

Com certeza, não. Fiscalização é
de surpresa, tem que ir in loco
sem avisar para ver do jeito que
está, sob pena de se avisar com
antecedência e maquiar aquela situação e nós não identificarmos
aquilo que está por trás", disse.
Em seu discurso, a parlamentar, que também preside a
CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) que analisa possíveis
irregularidades nos serviços de
água e esgoto da cidade, citou
uma matéria recentemente veiculada na imprensa local sobre

inadimplementos de entidades e
empresas referentes às tarifas de
água e esgoto, ao que ela chamou de "questão seríssima".
Rai ainda disse que as taxas de esgoto, mesmo que não
pagas pelos usuários, são repassadas pelo Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto) à
concessionária Mirante, o que
segundo a parlamentar "traz
um prejuízo altíssimo para a
sociedade", por meio de um
"contrato com uma empresa que
só tem bônus e não tem ônus".

D EMANDA

M ARIA F IGUEIREDO

Primeira presidenta da OAB-SP Transportes internos da Prefeitura
receberá voto de congratulações conta com poucos mecânicos
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou na noite desta segunda-feira (21) durante a
5ª reunião extraordinária de
2022, o requerimento 107/22,
que propunha voto de congratulações a Maria Patricia Vanzolini Figueiredo, advogada criminalista eleita no final de 2021
para presidir a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) São Paulo. Eleita para o mandato 20222024, essa é a primeira vez que uma
mulher preside a instituição.
De autoria do vereador Zezinho Pereira (DEM), a propositura
menciona a determinação e profissionalismo da advogada, e diz
que a homenageada "sempre se
constituiu como uma mulher forte, determinada, aguerrida, competente e muito dedicada ao seu
trabalho profissional, e por esta
razão esta mulher nobre, é merecedora desta justa homenagem".

O requerimento também
cita em seu texto a trajetória acadêmica de Maria Patrícia Vanzolini Figueiredo, que é graduada, mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e, atualmente, leciona na Universidade Presbiteriana Mackenzie e no
Complexo Educacional Damásio
de Jesus, além de ser professora convidada da Escola Superior da Magistratura e da Escola
Superior do Ministério Público.
A homenageada, de acordo com a propositura, é autora
do livro "Manual de Direito Penal", preside a Comissão estadual da mulher Advogada da
ABRACRIM-SP, é diretora adjunta do Instituto M133 e sócia do escritório "Brito e Vanzolini Advogados Associados".
A data de entrega da honraria ainda será definida.

Foi aprovado com urgência o requerimento 149/22, de
autoria do vereador Laércio
Trevisan Jr (PL), que solicita
informações ao Executivo sobre
a gestão administrativa, operacional, financeira e logística da
Semutri (Secretaria Municipal
de Transportes Internos)
Trevisan esteve recentemente no local. "A situação que eu
encontrei é muito delicada. É
preciso reorganizar totalmente
essa secretaria, que hoje acumula
com outra secretaria. Ela é estratégica na cidade. Todos os tratores, ônibus, ambulâncias passam
por ela. Não é possível que continue sem um gestor", afirmou.
Segundo ele, é necessário
contratar pelo menos quatro
mecânicos. "E tem que nomear um gestor para dar conta
daquela situação. Dezenas de
máquinas paradas e isso não

pode acontecer. Tem que atender a população", afirmou.
No documento, Trevisan
questiona quantos servidores (efetivos e comissionados) atuam na
Semutri; quantos mecânicos de
veículos leves e quantos de veículos pesados prestam serviços atualmente na secretaria; quando foi
realizado o último concurso público para contratação de mecânicos e qual é a previsão para contratação de novos mecânicos.
Trevisan também quer saber quantas licitações foram realizadas para aquisição de peças e demais acessórios, necessários para o conserto de veículos da frota municipal, no período de janeiro a dezembro de
2021 e nos meses de janeiro e
fevereiro de 2022 e quantos veículos estão “parados” aguardando manutenção/conserto,
entre outros questionamentos.
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PRIMEIRA
O XV de Piracicaba deve estar entre os oito melhores para a segunda
fase do Campeonato Paulista (Série A-2). Longe do impossível. Contudo, a não ser que Roberto Cavalo consiga surpreender, dificilmente o nosso alvinegro será feliz na sequência. Contratações equivocadas, carências de bons jogadores, a necessidade de um grande zagueiro, mais um meio campista e um atacante decisivo, comprometem e muito. Também não tem banco para os imprevistos. Mas, você
acredita? Pois bem, faz parte e tem esse direito. Então, muita reza e
sorte ao técnico que é experiente e conhece bem a difícil disputa.
EXISTE SOLUÇÃO?
A situação do Semae é complicada e complexa. Veremos
claramente isso quando a CPI formada por vereadores entregar o
parecer final em maio. Contrato
mal feito com a empresa Mirante, isenções e inadimplência,
devem inviabilizar a autarquia
municipal. Solução? Somente
com uma mudança radical.
RESPOST
A CERT
A
RESPOSTA
CERTA
O Parque da Rua do Porto foi
fechado ou abandonado? Roubo
de fios e componentes elétricos,
tornando o local escuro e sem
segurança, não tem sentido. O
mínimo a se fazer é tomar providências e anunciar uma data para
a reabertura. Rapidamente.
BEM BRASILEIRO
Data oficial do carnaval
chegando e o que veremos é
uma situação que mostra direitinho como as coisas acontecem em nossa querida pátria:
desfiles foram transferidos para
abril; comércio atenderá normalmente, e os bancos manterão os feriados tradicionais de
segunda e terça, dias 28 fevereiro e 1 de março, ou seja, não
haverá expediente. Sempre é
bom lembrar que oficialmente
não existe feriado no carnaval.
ATRASO JUSTIFICÁVEL
A piscina municipal do
Complexo Aquático Dr. Samuel
de Castro Neves, fechada em
2018, pode ser finalmente liberada entre março e abril. Por
três vezes não aprovada (reforma) pelo atual governo municipal de Piracicaba, a explicação
é simples por parte do governo
Luciano Almeida: obra imperfeita tem que ser refeita.
EVENT
O MO
VIMENT
ADO
EVENTO
MOVIMENT
VIMENTADO
Roberto Morais recepcionou
segunda-feira (21), o presidente
estadual do Cidadania, Arnaldo
Jardim (quarto mandato como
deputado federal por São Paulo), quando da abertura da oitava edição da Coplacampo. Ambos viveram um dia agitado. Arnaldo Jardim foi muito festejado
pelo bom trabalho em Brasília em
favor do agro, e Roberto Morais
recebeu muitos cumprimentos
pelo eficiente e belo trabalho junto ao governo paulista em busca
de investimentos para rodovias
da nossa região. Seis autoestradas foram beneficiadas (8 mil
km), com um investimento da
ordem de 6,9 bilhões de reais.
DOIS SEGUIDOS
Quem quer o acesso não
pode perder pontos em casa
como aconteceu com o XV, sábado (19), diante do Oeste. Sábado (26) e na próxima quarta
(2), dois compromissos seguidos
em Piracicaba, com o XV enfrentando o Red Bull Brasil e São
Caetano. Com oito rodadas já realizadas, o time piracicabano

jogará mais quatro vezes no “Barão” e três fora. Esta noite (23),
no Canindé (Portuguesa de Desportos), uma bela pedreira.
VAI ENC
ANT
AR
ENCANT
ANTAR
Quem conhece (o projeto)
com detalhes, garante que o Engenho e o Mirante formarão um
conjunto digno de aplausos. A
nova Pinacoteca terá dois andares, mezanino, elevador, escola de artes, área para café, e
amplo espaço para exposição.
Mais: restaurante do teatro municipal e o Parque do Mirante
totalmente revitalizado. A área
passaria a ser um dos lugares
obrigatórios para quem gosta e
aprecia cultura, educação e turismo. Prefeito Luciano Almeida
diz que o cidadão (ã) se sentirá
orgulhoso de um lugar identificado com a raiz piracicabana.
VAI OU NÃO
Ainda em fase de planejamento uma possível mudança
da sede da rádio Educativa FM
(municipal 105,9) para o Engenho. A ideia é interagir com o
público e até mesmo providenciar o seu canal de televisão.
AVISO INSISTENTE
Por várias vezes, antes do
início do atual campeonato, alertamos sobre a necessidade (indispensável) de arrumar o gramado do estádio municipal “Barão da Serra Negra”. Impossível
exigir qualidade jogando no mesmo. Também difícil entender a
diretoria aceitar que seus atletas possam atuar nessas condições, correndo sérios riscos.
Esse pseudo gramado vai proporcionar muitas dores de cabeça.
PRÓXIMO ANO
O secretário municipal da
Cultura Adolpho Queiroz imagina inaugurar a nova Pinacoteca
Municipal (Miguel Dutra) no máximo até agosto. Os móveis estão sendo comprados. Quanto a
Biblioteca Municipal (Ricardo
Ferraz de Arruda Pinto), atualmente na rua Saldanha Marinho,
só irá para o Engenho em 2023.
QUINZE INDICAÇÕES
Na manhã de ontem (22), no
Palácio do Governo de São Paulo, foram anunciadas as prefeituras municipais que receberão novos veículos (Nova Frota SP). As
indicações são de responsabilidade dos parlamentares, e na oportunidade, o deputado estadual
Roberto Morais (Cidadania) apontou quinze (15) cidades que serão comtempladas com ambulâncias, vans, caminhões (pipa e basculante), Kit Patrulha Agrícola,
Pá-carregadeira e Retroescavadeira. Municípios beneficiados: Piracicaba (duas vezes), Leme, Rafard,
Rio Claro, Joanópolis, Saltinho,
Águas de São Pedro, Santa Maria
da Serra, São Pedro, Charqueada
e Capivari, Laranjal Paulista,
Mombuca e Rio das Pedras.

FOCO
Jairinho de Mattos, criador do
programa Comentaristas da Educadora, foi muito atencioso e
generoso na semana passada,
citando nosso trabalho na Tribuna Piracicaba (Notícias +), e ganhando espaço na emissora que
faz sucesso diariamente das 12
às 13hs30 com Valdir Guimarães, Pedro Marcílio e Luis Beltrame, mais o Paulo Eduardo
Carlim (ancora), além do Jairinho, diretor da emissora, com
produção de Maurício Furlan.
Debate na mídia, desde que imparcial e com plena liberdade,
torna-se a atração maior e indispensável do jornalismo. Um
programa de grande audiência
onde existe espaço para descontração, mas sempre mirando a seriedade. Grato e sucesso sem limites.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
João Saldanha foi um dos mais famoso e polêmicos cronistas do
Brasil, com brilho especial no Rio de Janeiro. Crítico, briguento, decidido, não levava desaforo para casa. Jornalista e radialista, foi comentarista e técnico da Seleção Brasileira. Fora do futebol, também
muitas curiosidades. Uma delas (1970) foi uma briga no trânsito do
Rio, quando um caminhão fechou seu Fusca. Revoltado, ele deixou o
carro batendo a porta. O outro motorista também bateu a porta e só
então João Saldanha viu que se tratava de grandalhão muito forte,
com o dobro da sua altura. O caminhoneiro estava com um porrete na
mão e Saldanha gritou “Você é valente porque está com essa porcaria na mão. Joga isso fora e venha para a briga”. O português corpulento atirou o cassetete ao chão, no que o João Saldanha, com
rapidez e agilidade, pegou-o e partiu para cima do lusitano enchendo-o de pancada, mandando-o para o Hospital da Barra da Tijuca.
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Piracicaba começa vacinar com a
3ª dose adolescentes de 12 a 17
Essa fase da vacinação dos adolescentes continua a ser realizada com a vacina
Pfizer, aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), abre amanhã, quarta-feira, 23/02, agenda para vacinar com a 3ª dose (1ª dose adicional) os adolescentes de 12 a 17 anos
com alto grau de imunossupressão. As vagas serão liberadas às
11h. Esse grupo poderá agendar a
3ª dose após oito semanas da aplicação da 2ª dose. No VacinaPira,
o agendamento deve ser feito no
botão “Para agendar a 3ª dose clique AQUI”. Essa fase da vacinação dos adolescentes continua a
ser realizada com a vacina Pfizer,

aprovada pela Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária).
Consideram-se pessoas com
alto grau de imunossupressão os
indivíduos que possuam: I Imunodeficiência primária grave; II - Quimioterapia para câncer; III - Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco
hematopoiéticas (TCTH) em uso
de drogas imunossupressoras;
IV - Pessoas vivendo com HIV/
Aids; V - Uso de corticóides em
doses =20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por =14 dias;
VI - Uso de drogas modificado-

ras da resposta imune (Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe,
tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe)); VII- Autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;
VIII - Pacientes em terapia renal
substitutiva (hemodiálise); e IX -

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.
DOCUMENTOS – Para se
vacinar contra a Covid-19, é necessário apresentar documento
de identificação com foto, CPF e
comprovante de residência em
Piracicaba (não necessariamente no nome da pessoa que será
vacinada). As pessoas com alto
grau de imunossupressão devem
apresentar ainda documento que
comprove o estado de saúde,
como receita ou laudo médico,
além do comprovante de vacinação com as doses já recebidas.

V O TAÇÃO

Câmara acata veto a projeto que alterava regularização fundiária
Com 10 votos favoráveis, a
Câmara de Piracicaba acatou o
veto total do Executivo ao projeto de lei complementar 16/2021,
do vereador Laércio Trevisan
Júnior (PL), que alterava o regramento para regularização
fundiária de núcleos rurais e
urbanos na cidade. A votação em
discussão única aconteceu durante a 5ª reunião extraordinária nesta segunda-feira (21).
O projeto permitia, dentre os
proponentes da regularização, a
apresentação de qualquer documento que comprovasse a existência do núcleo informal em data
anterior a dezembro de 2016, ou
seja, antes do marco legal estabelecido pela Lei Federal 13.465, de 11
de julho de 2017. Atualmente, a
norma prevê que a comprovação
da existência do núcleo deve se dar
através de levantamento fotográfico. Outra alteração prevista no

projeto era a introdução do instrumento de legitimação de posse.
Foram computados 11 votos
contrários ao veto. No entanto,
para que o mesmo fosse derrubado, seriam necessários os votos da
maioria absoluta dos vereadores
da Casa, ou seja, 12 votos. Com
isso, o veto acabou acatado.
Nas razões de veto, o prefeito Luciano Almeida (DEM) colocou que o projeto abria margem
para a apresentação de “documentos de gaveta”, que poderiam ser assinados entre as partes
em data posterior ao marco legal,
tentando demonstrar fato anterior.
Dessa forma, ele argumentou que o
único meio hábil para comprovação da existência do núcleo seria
mesmo o registro fotográfico.
VETOS ADIADOS – Outros dois vetos totais a projetos de
lei complementar aprovados pela
Câmara estavam na pauta da reu-

nião desta segunda-feira, mas foram adiados por uma sessão. Um
deles é o PLC 14/2021, de autoria
do vereador Wagner Alexandre de
Oliveira (CID), que trata da desobrigação do recolhimento do IPTU
aos imóveis utilizados para a piscicultura, que foi adiado a pedido do próprio autor. Já o PLC 18/
2021, de autoria do vereador
Rerlison Teixeira de Rezende
(PSDB) refere-se à isenção do
IPTU para os imóveis locados ou
cedidos a templos de qualquer
culto e entidades de assistência
social sem fins lucrativos, que também foi adiado a pedido do autor.
Os vereadores ainda adiaram por duas sessões, a pedido
do autor, a votação do parecer
contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei nº 20/22, de autoria
do vereador André Bandeira
(PSDB), que garante isenção das

tarifas de água e de esgoto para
os imóveis atingidos por enchentes e alagamentos na cidade.
A sessão extraordinária contou também com a aprovação em
primeira discussão do projeto de
lei nº 242/21, de autoria do Poder
Executivo, que autoriza a desincorporação de área para implantação
de unidade escolar. Já o projeto de
lei nº 258/21, de autoria do Poder
Executivo, que estabelece penalidades administrativas para quem comercializar, adquirir, transportar, estocar ou revender produtos oriundos de ações criminosas,
foi adiado por três reuniões.
A reunião desta segunda-feira contou ainda com a aprovação de dois projetos de decreto
legislativo que concedem títulos
de cidadão, uma moção de aplausos, 13 requerimentos e outros
sete requerimentos que foram a
plenário com pedidos de urgência.

T UPI

Vereador visita empresa de transportes urbanos
O vereador Fabricio Polezi (Patriota) esteve na manhã desta segunda-feira (21) na Tupi (Transportes Urbanos Piracicaba). O motivo da visita foi estreitar o relacionamento entre os moradores dos
condomínios Top Life 1, 2 e 3, localizados no entorno da empresa.
Segundo Polezi, os moradores relataram que os ônibus da
empresa estariam utilizando a
saída de fronte aos condomínios,
inclusive pela madrugada, o que
estaria acarretando um certo
desconforto aos moradores.
Fabricio Polezi solicitou a entrada e prontamente foi atendido
por responsável, que percorreu as
dependências da empresa relatando ao vereador as mudanças que
estão sendo realizadas para que pos-

sa proporcionar o menor desconforto possível aos condôminos vizinhos.
Rafael Castellani, morador do
condomínio Top Life1, acompanhou
a visita e pôde também sugerir algumas mudanças para melhorias.
A empresa reafirmou o compromisso de estar atenta a possíveis
ações que interfiram no cotidiano
dos moradores locais e salientou de
que a saída dos ônibus será feita
pela rodovia SP 308 e não mais pela
rua João Batista Campos Pinto.
“É por isso que estamos na
rua trabalhando, nosso papel é
tentar o dialogo tanto com a empresa como com os moradores,
esse foi meu papel aqui, estreitar
o relacionamento entre ambos,
para que as duas partes saiam
satisfeitas”, ressaltou Polezi.

Assessoria Parlamentar

Jacqueline Barros, coordenadora da Proteção Social Básica
da Smads explicou que este foi o
segundo encontro realizado para
a estruturação das oficinas presenciais de formação técnica,
previstas para acontecerem entre os meses de março e maio.
“Este é um momento importante para atuarmos com ações
relevantes para o público prioritário da Assistência Social; fortalecendo sua produtividade como
ferramenta de autonomia e renda”, disse Euclidia Fioravante,
secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
No encontro foram definidas as estratégias de capacitação técnica, considerando a
elaboração de um plano de ação
de empreendedorismo local a
ser executado nos territórios
dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) de Piracicaba e Rio das Pedras.

cutir os salários dos servidores
públicos, daquelas pessoas que
estão tocando a administração,
que estão sem reposição salarial,
que enfrentaram a Covid. Esse
pessoal não jogou a toalha; muitos estão aí e precisam de respeito. Não precisa dar 100% igual
na merenda, mas o prefeito precisa fazer uma avaliação com carinho. O prefeito vai embora daqui
três anos, mas eles continuam."
Zezinho aproveitou para criticar a administração municipal
pelos gastos com a iluminação
do último Natal. "Se gastasse
um pouco menos e cortasse o
mato da rua do Porto, não seria
mais importante para a cidade?
O que está acontecendo é que
nossa cidade está regredindo,
estagnou, e nós, vereadores, temos que estar atentos a isso."

P IRACICAMIRIM

Monitoramento do ribeirão
motiva requerimento
A busca por informações sobre os órgãos responsáveis por
monitorar e mapear o volume de
água do ribeirão Piracicamirim,
que transbordou na última quinzena de janeiro em decorrência de
fortes chuvas que atingiram a região, foi o mote do requerimento
101/2022, aprovado na noite desta
segunda-feira (21) durante a 5ª
reunião extraordinária de 2022 da
Câmara Municipal de Piracicaba.
De autoria do vereador Pedro
Kawai (PSDB), a propositura relembra que ao extrapolar o seu nível
normal, o Piracicamirim alagou "diversas ruas e casas, ocasionando

diversos prejuízos aos moradores de
bairros próximos ao ribeirão".
O requerimento pergunta,
então, se o Executivo municipal
monitora e mapeia o ribeirão Piracicamirim e, em caso positivo,
qual é o órgão competente e como
se dá esse procedimento. Em caso
negativo, a propositura questiona "o que impede em ser executado o monitoramento e mapeamento do nível do ribeirão".
Por fim, Kawai também pede
que sejam informados "quais são
os primeiros pontos de extravasamento do ribeirão Piracicamirim na
zona urbana do nosso município".

B OA E SPERANÇA

Condição de quadra de esportes
no bairro motiva requerimento
O vereador Cassio Luiz Barbosa, o Cassio Fala Pira (PL), questiona o secretário municipal de
Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Hermes Ferreira Balbino,
sobre as condições da quadra de
esportes situada na rua Cupuaçu, no Jardim Boa Esperança.
A manutenção do local havia sido solicitada pelo parlamentar na indicação 2.103/
2021. Em 4 de junho do ano
passado, em resposta a um ofício do vereador, o Executivo
informou que todos os aparelhos

DA

esportivos da cidade estavam passando por estudos com o intuito
de avaliar possíveis reformas.
"Ocorre que mais de sete meses já se passaram e não temos informações de estudo, nem notícias da reforma", cita Cassio. No requerimento 111/2022, aprovado
na 5ª reunião extraordinária, nesta segunda-feira (21), o vereador
pergunta, caso o estudo tenha
sido concluído, qual a previsão de
início e finalização dos serviços e
se já há previsão no Orçamento
para a implantação do projeto.

ÁGU
A B RANC
A
GUA
RANCA

Câmara aprova requerimento
sobre regularização de imóvel
Fabricio Polezi destaca que o objetivo foi intermediar conversas
entre a empresa e moradores dos condomínios Top Life 1, 2 e 3

Smads e Sebrae se unem para Simespi sedia em 14 de março
fortalecimento local e inclusão Fórum Político e Empresarial

A Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (Smads), em parceria
com o Sebrae, reuniu na sextafeira, 19, técnicos e representantes das Secretarias Municipais de Ação Cultural (Semac),
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo (Semdettur), Meio Ambiente (Sedema),
Semad e Secretaria de Assistência da cidade de Rio das Pedras para um encontro online
sobre o programa Fortalecimento Local e Inclusão Produtiva.
O programa realizado pelo
Sebrae-SP tem a proposta de
qualificação técnica e sensibilização dos atores locais para tornarem-se protagonistas da inclusão produtiva no município,
identificando as oportunidades
para a elaboração de projetos e
ações de empreendedorismo voltados à população em situação
de vulnerabilidade e risco social.

O vereador Zezinho Pereira
(DEM) endossou a campanha
salarial do funcionalismo municipal e disse que o prefeito Luciano Almeida (DEM) "precisa fazer uma avaliação com carinho",
já que os servidores estão há
anos sem reajustes e parte significativa deles tem tido envolvimento direto no combate à pandemia da Covid-19 em Piracicaba.
O parlamentar fez o apelo
nesta segunda-feira (21), durante a 5ª reunião extraordinária do
ano. Zezinho Pereira citou o aumento do contrato para o fornecimento da merenda escolar, que
ele classificou como "muito agressivo", como parâmetro que a Prefeitura deveria considerar também em relação ao funcionalismo.
"O Sindicato dos Municipais
vai fazer uma reunião para dis-

ALTOS

E VENTO

P ARCERIA

'Precisam de respeito', diz vereador,
sobre reajuste ao funcionalismo

Visando estreitar o relacionamento entre autoridades públicas
e empresas privadas, o Simespi sediará um Fórum Político e Empresarial. Reunindo empresários da indústria, varejo, gestores públicos e
políticos, o evento será realizado no
próximo dia 14 de março, no auditório da entidade, das 18h30 às 21h.
O Fórum Político e Empresarial
será composto por dois blocos temáticos. O primeiro painel empresarial
terá como tema: Retomada da economia, pós pandemia. Já o painel
político abordará: Preparação, para
eventuais próximas pandemias.
“Em vista de todo o cenário
negativo formado pelo covid19,
nos anos de 2020/2021, nunca
foi tão importante reunir autoridades públicas, que cercam
nossa cidade, e representantes
do setor produtivo para debaterem ideias atreladas a soluções
para os problemas, gerados pela
crise atual”, afirma Matheus
Esteves, organizador do evento.

Divulgação

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na sessão extraordinária desta segunda-feira (21), o
requerimento 106/2022 de autoria
do vereador Ary Pedroso Jr. (Solidariedade), sobre a regularização
do loteamento Altos da Água Branca. O parlamentar sustenta, no
documento, que os moradores
aguardam há vários anos a legalização do bairro, que possui cerca
de 60 casas, além de terrenos.

Ele conta que a comunidade
já recebeu melhorias na infraestrutura como pavimentação asfáltica, iluminação pública e coleta de lixo. Os moradores reivindicam ainda o acesso ao bairro
pela rua Buenos Aires e a nomenclatura oficial das vias públicas.
No requerimento, o vereador pede
informações sobre o processo de regularização do loteamento e qual a
previsão de legalização do bairro.

B AIRRO V ERDE

Esposa de fundador de igreja
receberá homenagem
O projeto de decreto legislativo 50/21, do vereador Aldisa Vieira Marques (Cidadania), o Paraná, que concede título de cidadã piracicabana à Maria Gimenes Pereira Gomes, foi aprovado durante a
5ª reunião extraordinária de 2022,
realizada nesta segunda-feira (21).
Natural de Charqueada, aos
12 anos veio para Piracicaba e aos
22 anos se tornou membro da Igreja

“Nunca foi tão importante
reunir autoridades públicas",
diz Matheus Esteves

União Pentecostal. Algum tempo
depois, seu marido fundou o seu
próprio ministério, hoje denominada Igreja Evangélica Primitiva Universo Para Cristo, com sede própria, localizada no Bairro Verde.
Sempre auxiliou seu esposo
nos trabalhos de evangelismo,
dando suporte nas questões religiosas, aconselhamentos, trabalhos sociais e grupos de louvores.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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“TRANSFORMANDO

O MUNDO”

Rotary Internacional completa 117 anos
Entidade celebra, neste 23 de fevereiro, a constituição de uma rede global de líderes comunitários

O Rotary é uma rede global de
líderes comunitários, amigos e vizinhos que veem um mundo onde
as pessoas se unem e entram em
ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas
comunidades e no mundo todo.
Para resolver problemas reais,
é preciso compromisso, visão e pessoas que entram em ação. Com dedicação, energia e inteligência, os
associados do Rotary ajudam a
humanidade há 117 anos. Por meio
de projetos sustentáveis em diversas áreas, como alfabetização, paz,
saúde recursos hídricos, saneamento e desenvolvimento econômico e comunitário e meio ambiente sempre procurando maneiras
de criar um mundo melhor.
A Missão do Rotary International é servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa
vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de
boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários.
São 1,2 milhão de rotarianos
em todo o mundo, distribuídos em
36.914 clubes. Em Piracicaba são sete
clubes, o Rotary Club de Piracicaba,
Rotary Club de Piracicaba-Engenho,
Piracicaba Paulista, Piracicaba Luiz
de Queiroz, Piracicaba Povoador,
Piracicaba São Dimas e Piracicaba, e três Rotaract Club, Rotaract
Piracicaba, Rotaract AEON e Rotaract Luiz de Queiroz que tem
associados jovens acima de 18
anos. Tem ainda 2 Interact Club,
Interact Cidade Alta e Interact Luiz
de Queiroz com jovens entre 12 e 18
anos. Todos têm reuniões semanais
onde desenvolvem vários projetos
em prol da nossa comunidade.

O ingresso no Rotary se dá por
meio de um convite, mas pessoas
que tem o espírito solidário e quiserem fazer parte dessa instituição
mundial e se tornar um cidadão do
mundo, pode procurar os contatos
nas mídias sociais dos clubes (facebook, Instagram, sites) ou através
de um rotariano. Os valores do Rotary são: Companheirismo, Integridade, Diversidade, Serviços Humanitários e Liderança. O Lema: DAR
DE SI ANTES DE PENSAR EM SI.
JUNTE-SE A LÍDERES Atividades, eventos sociais e projetos dos clubes são excelentes oportunidades de networking pessoal e
profissional. E os rotarianos podem
ampliar essas redes de contato por
meio de visitas a Rotary Clubs de
outros países. Os programas do
Rotary, que não são apenas para
seus associados, ajudam a capacitar a próxima geração de líderes,
contribuem para um mundo melhor
e fazem da paz uma prioridade.
PROGRAMAS DO ROTARY: Bolsas de Estudos Rotary Pela
Paz; Intercâmbio de Jovens; Prêmios Rotários de Liderança Juvenil; Intercâmbio de Serviços a Novas Gerações; e subsídios da Fundação Rotária para projetos globais
e locais. O Rotary também luta contra malária, HIV/Aids, pólio (Pólio
Plus), corona vírus e muitas outras doenças. Além disso nossa comunidade de Piracicaba, Distrito
4621, sempre se beneficia com ações
do Rotary, do Rotaract e do Interact através do Banco de Equipamentos Ortopédicos, Coleta Permanente de Lixo Eletrônico, Coleta de
Lacres de Metal, doações para instituições (máscaras cirúrgicas, más-

Divulgação

Fotos: Divulgação

caras reutilizáveis, cobertores, alimentos, roupas, equipamentos que
geram rendas, etc), campanha de
identificação de hepatite C, campanha de doação de sangue, valorização e homenagem à profissionais
que se destacam em suas áreas de
atuação, banco de leite humano, desenvolvimento de liderança juvenil,
campanha de vacinação, principalmente contra a paralisia infantil, etc.
PARABÉNSAOROTARYPELOS
117 ANOS DE SERVIÇOS
PRESTADOS AO MUNDO!
“O Rotary é uma força de integração num mundo onde as
forças de desintegração estão
prevalecendo, esse é o nosso papel, a nossa missão, integrar as
forças do mundo” (Paul Percy
Harris, fundador do Rotary).
SAIBA MAIS – www.rotary.org;
Facebook – @rcluizdequeiroz.
@rotaractclub.lqonline e
@clubpiracicabaluizdequeiroz; Instagram –@rotarypiralq,
@rotaractlqonline, @rotaractpiracicaba e @rotaractaeon.

PLC

R EQUERIMENTO

Veto à isenção de IPTU Vereador reivindica muro de
para psicultura é adiado arrimo no bairro Terrazul
Dentre os vetos que estavam
relacionados na pauta da sessão
extraordinária de segunda (21), o
que se refere ao projeto de lei complementar 14/2021, de autoria do
vereador Wagner Oliveira (Cidadania), foi adiado por uma reunião, a
pedido do próprio autor. A propositura prevê isenção de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano)
para os proprietários de imóveis
destinados à psicultura, para fins
comerciais, de desportos e de lazer.
Nas razões do veto total encaminhado à Câmara, o prefeito Luciano Almeida (DEM) sustenta que
o projeto inclui os imóveis que abri-

MANIFESTAÇÃO NO TCI
No último sábado (19), funcionários públicos de Piracicaba, em especial os funcionários da saúde e da
educação, se reuniram em
frente ao Terminal Central
de Integração no "Ato Saúde
na UTI e Educação na Escuridão". Eles reivindicam melhorias nas condições de trabalho, contra a terceirização

de serviços públicos, abertura de concursos para preenchimento de vagas, manutenção de abonos em caso
de afastamento motivado
pela Covid-19, entre outras
demandas. O ato contou
com o apoio do Sindicato
dos Municipais e dos vereadores Pedro Kawai (PSDB)
e Cássio “Fala Pira” (PL).

gam a atividade de pesqueiros, o
que não configuraria a possibilidade de isenção do tributo. A justificativa diz ainda que a legislação
prevê o benefício para atividades
agrícolas desenvolvidas na área
urbana, o que não seria o caso, já
que se trata de uma atividade de
lazer. Além disso, o prefeito argumenta que não foi apresentada
medida compensatória para a renúncia de receita, o que fere a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
O pedido de adiamento foi
aprovado pelos vereadores e o veto
à matéria deve voltar ao plenário
da Casa no prazo regimental.

Com o objetivo de evitar
prejuízos aos moradores do
bairro Terrazul, o vereador
Acácio Godoy (PP) apresentou
o requerimento 112/2022, para
reivindicar a construção de um
muro de arrimo no local. O documento foi aprovado na sessão extraordinária desta segunda-feira (21). A providência é solicitada para a rua Adenildo Neves dos Santos, atrás
do local reservado para a construção de creches e postos de
saúde, atrás da rua Zelinda Detoni Borges, no bairro Terrazul.
Segundo o vereador, cons-

tantemente há alagamentos e invasão da água de chuva nas casas que rodeiam o local, causando prejuízo aos moradores. Ele
salientou que já fez a solicitação
por meio da indicação de n°
1417/2021 para a resolução do
problema, mas não teve retorno.
No requerimento, ele quer saber o motivo de o serviço não ter
sido realizado, qual o prazo para
que a providência seja tomada e por
que não teve retorno para a indicação. Ele ainda questiona como o
Poder Executivo vai proceder se
houver mais alagamentos no local por causa da falta da obra.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento 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 vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL
NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288
com Tadeu.

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play ground, área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO NO 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. Aumento de score. Tel: (11) 95126-6610.
-----------------------------------------MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. Av.: Renato Wagner, 770. Telefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

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

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

SR. SIDNEY ANTONIO CASSIERI faleceu ontem, nesta cidade,
contava 61 anos, filho do Sr. Orlando Cassieri ja falecido e da
Sra. Adilce Beissmann Cassieri, era casado com a Sra. Roseneia Aparecida Rodrigues Cassieri, deixa o filho: Leonardo
Madson Cassieri. Deixa irmão, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala “08”, para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. SANDRA APARECIDA TAVARES PETERLEVITZ faleceu
ontem, nesta cidade, contava
57 anos, filha da Sra. Rosely
Tavares, era viúva do Sr. Samuel Leslie Peterlevitz; deixa
os filhos: Matheus Peterlevitz
e Henrique Guilherme Peterlevitz. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. WILMA CANDIDA DE OLIVEIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha
dos finados Sr. Pedro Lahr e
da Sra. Sabastiana Lahr, era
viúva do Sr. Francisco Ignacio
de Oliveira; deixa os filhos: Valentim Geraldo de Oliveira, casado com a Sra. Madalena
Costa de Oliveira e Valdir Aparecido de Oliveira, casado com
a Sra. Ana Dias de Oliveira.
Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Ce-

mitério Municipal de Charqueada/SP para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SP para o Cemitério Municipal
da Saudade de São Pedro/SP
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. NEUSA FERREIRA SANTANA MAFALDO faleceu ontem, na cidade de São Pedro/
SP, contava 70 anos, filha dos
finados Sr. Jose Francisco
Santana e da Sra. Dulcineia
Ferreira Santana, era viúva do
Sr. Airton Irineu Mafaldo; deixa
o filho: Airton Irineu Mafaldo
Junior, casado com a Sra. Rosi
Marilda Giacomini Mafaldo.
Deixa irmãos, sobrinhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro
às 14h00 da sala “A” do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ESTER MARIA GARCIA DA
SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. Antenor Justiliano Garcia e da Sra. Iraides
Lucas Garcia, era casada com
o Sr. Maxuel da Silva; deixa os
filhos: Marcelo Rodrigo Garcia
da Silva, casado com a Sra. Valeria Santos; Maxlaine Garcia
Santos, casada com o Sr. Evanio Euzebio dos Santos; Monique Suellen da Silva e Priscilla Charon da Silva. Deixa as
netas: Isabella, Lais e Livia;
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, às 15h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA CECILIA CHESSINE faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos
finados Sr. Pedro Chessine e
da Sra. Tereza Medina Chessine; deixa os filhos: Dauglis Daniel Chessine Gioliatti e Denis
Ariel Chessine Gioliatti. Deixa
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala “07”, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. PEDRO ANTONIO MARCELINO faleceu ontem, na cidade
de São Pedro/SP, contava 56
anos, filho do Sr. João Marcelino, já falecido e da Sra. Umbelina. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do
Velório Municipal de São Pedro/

SR. SANTO GRACIANO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados
Sr. Marcelo Graciano e da Sra.
Nadalina Avance, era viúvo da
Sra. Aparecida de Oliveira Graciano; deixa os filhos: Rogeria
Aparecida Graciano Pennachioni; Marcelo Luiz Graciano e
Marcial Francisco Graciano.
Deixa genro, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 02, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO CARLOS ARAGÃO OLIVEIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 56
anos, filho dos finados Sr. Agnelo Santos Oliveira e da Sra.
Floripes Aragão Oliveira; deixa

as filhas: Gisele e Ana. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
15h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ARLETE DE LARA DE
SOUZA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 67 anos,
filha da Sra. Leoni de Lara, já
falecida, era viúva do Sr. Firmino Quirino de Souza; deixa
os filhos: Reginaldo Quirino de
Souza; Leticia de Lara de Sousa, casada com o Sr. Paulo
Cesar Vidotti; Francinaldo de
Lara de Souza, casado com a
Sra. Erica Alessandra da Silva
Souza e Franciele de Lara Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da
sala 02 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ANA MARIA CANDIDO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos
finados Sr. Candido Sebastião e da Sra. Sebastiana Lazara; deixa os filhos: William
Benedito Candido de Moraes,
casado com a Sra. Cristina Ap.
Conceição de Moraes e Luciane Candido de Moraes Petrini, casada com o Sr. Luis
Fernando Petrini. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 06, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. HENRIQUE GOMES NETO
faleceu anteontem na cidade
de Porto Feliz, aos 73 anos de
idade e era casado com a Sra.
Aparecida do Carmo Rodrigues Gomes. Era filho do Sr.
Renato Gomes e da Sra. Julieta Lopes Ribeiro, ambos falecidos. Deixa o filho: Flavio
Henrique Angarten Gomes.
Deixa ainda demais parentes
e amigos. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre
para a cidade de Piracicaba e
o seu sepultamento deu-se
ontem as 10:30 hs, no Cemiterio Municipal da Vila Rezende, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. CRISPIM BATISTA DE SOUSA faleceu anteontem na cidade de Rio das Pedras, aos 78
anos de idade e era casado
com a Sra. Ivanildes Almeida
de Sousa. Era filho do Sr. Jose
Batista de Sousa e da Sra. Bertolina Santana Sousa, falecidos. Deixa também demais parentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 14:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras seguindo para o Cemiterio Parque da Paz naquela localidade, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. AYRTON JOSE RODRI-

GUES faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 85 anos
de idade e era casado com a
Sra. Constança Rossi Rodrigues. Era filho do Sr. Roberto
Rodrigues de Oliveira e da
Sra. Lidia Joaquina Rodrigues, ambos falecidos. Deixou os filhos: Magali Aparecida Rodrigues, falecida que foi
casada com Sergio Candido
Tedesco, Marli da Conceição
Rodrigues Pena casada com
Luis Antonio Pena, Marcos
Roberto Rodrigues casado
com Claudia R. M. S. Rodrigues, Marta Liliana Rodrigues
e Marcilia das Graças Rodrigues Carvalho casada com
Ricardo Jose O. Carvalho.
Deixa ainda netos, bisnetos e
demais parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade

– Sala 08, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. NIVALDO DA CRUZ SILVA
faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era filho do Sr. Luiz da Cruz
Silva e da Sra. Olivia da Silva,
falecidos. Deixa os filhos: Bruna Cristina Torrezan da Silva
casada com Rodrigo Fernando dos Santos, Angélica Torrezan da Silva Oliveira casada
com Oseas Alves de Oliveira e
Nivaldo da Cruz Silva Júnior.
Deixa também netos. O seu sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade –
sala 07, para o Cemitério da
Saudade, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- 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
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LANE E NÉLE MELO: MARANHENSES ARRETADAS EM BUSCA DO AUTOCONHECIMENTO
Lane e Néle são duas Maranhenses, daquelas “arretadas”
que levam o movimento de mudança por onde passam. Há mais de
20 residindo em Piracicaba, estão
à frente da Casa de Luz – espaço
terapêutico que atende um público bem diversificado, atuando
com diversas ferramentas voltadas para a autocura e autoconhecimento.
Rigerlane de Melo Ramos, 44
- a Lane – Fisioterapeuta, Acupunturista, Mestra em Reiki (dentre várias outras formações), começou
cedo sua preocupação em cuidar
do próximo:
“Sempre me preocupei com os
outros, mas antes isso acontecia
de maneira inconsciente. Aos 12
anos iniciei minha jornada ao fazer a primeira massagem de reflexologia, sem saber o que realmente estava fazendo. Senti o
chamado e após o relato das pessoas falando que haviam se sentido melhor, percebi algo de especial nesse toque, que a princípio
parecia apenas um carinho.
Aos 20 anos fiz meu primeiro
curso de massagem e em seguida
mergulhei profundo nas diversas
técnicas. Em maio de 1998, com
uma maca e alguns cremes, atendi o primeiro paciente oficialmente. Isso hoje é motivo de
muita alegria, por saber que desde então nunca parei meu aprendizado.
Por diversas vezes me questionei se estava no caminho certo
e em cada indecisão vinha uma
resposta positiva, para que eu não
desistisse. Já são quase 25 anos
de uma jornada que, eu acredito
estar apenas começando.

Hoje sou grata por saber que
cada detalhe desse espaço, chamado hoje de Casa de Luz, foi criado e idealizado por mim.
Não é uma tarefa fácil se manter no mercado por tanto tempo em
um projeto. Porém é um privilégio
muito grande ser reconhecida pelo
empenho e carinho que dedico a
esse lugar de luz, que só me
traz alegria e realizações.”
Rigisnele de Melo Alves, 35 – a
Néle - Jornalista por formação, veio
para Piracicaba aos 15 anos e mal
sabia o que o destino reservava:
“No ano de 2008, conclui minha formação em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo
pela UNIMEP, mas atuei pouco tempo nessa área.
Antes de fazer a faculdade eu
já havia feito alguns cursos na área
da estética e trabalhado dois anos
na clínica como auxiliar da Lane nos
atendimentos.
A minha relutância, comum de
todo adolescente, em seguir o caminho da irmã mais velha, foi o principal motivo que me levou a não
escolher um curso superior na área
da saúde.
Mas, a Faculdade de Jornalismo não foi em vão – assim como
nada na vida é. Ela abriu a minha
visão para o campo da comunicação, me fez ver com outro olhar, o
que antes passava despercebido. E
é como base nesse conhecimento
que hoje faço toda a parte de comunicação e coordenação dos trabalhos na Casa de Luz.
No início de 2018 retornei meus
trabalhos como Massoterapeuta e
fiz cursos na área de Naturopatia.
Hoje sou Mestra Reikiana, me especializei em Manipulação de

faz as amarras do medo, abrindo o
Caminho para o Autoconhecimento.

Ervas, Cuidados Fitoterápicos e Fitoenergéticos e sempre tenho buscado me aprimorar nas novidades
do mercado.
Me encontrei e ressignifiquei
muita coisa nessa jornada, olhando
para mim e para o outro, tentando ajudar a quem precisa a também fazerem suas transformações internas.”
A MISSÃO
Nossa missão é baseada no
compromisso que assumimos em
desenvolver pessoas para uma vida
melhor, cheia de amor e paz. Trazendo uma visão ampla da vida atual e um despertar para o novo, respeitando e valorizando o que Fomos,
Somos e Temos.

Através de atendimentos individuais ou em grupos, cursos, palestras, workshops, trabalhamos
para ajudar a todos que precisam
de cura e autoconhecimento.
Dentro desse compromisso, a
Nossa Missão, de fato, é despertar
o AMOR entre todos que nos procuram e acender a chama para iluminar a escuridão da ignorância que
nos prende em armadilhas criadas
pela mente.
Para nós, despertar no AMOR
significa abrir-se para uma nova realidade, sem disputas, sem vaidade, sem ego, sem medo, fora das
limitações de tempo e de espaço.
O AMOR nos Desperta, Transforma, Eleva, Cura, Liberta e des-

O SISTEMA UNIFICADO
DE TERAPIAS (SUT)
O SISTEMA UNIFICADO DE TERAPIAS (SUT), foi criado para trazer um tratamento completo e mais
adequado, de acordo com a necessidade de cada ser. Tendo como
base a psicologia, fisiologia humana, medicina tradicional chinesa,
yoga, medicina natural, comunicação não violenta, linguagem do corpo, expressão corporal, além de
conceitos de teologia e teosofia,
utilizando a energia Qi e de vários
arquétipos dentro desse universo.
Esse trabalho foi desenvolvido
ao longo de 24 anos, através de várias pesquisas, em parceria com
ONGs, comunidades e pacientes
clínicos, visando sempre atender
àqueles que necessitaram de uma
ajuda específica em seus tratamentos.
Aplicando técnicas como Reiki, massagem, acupuntura e psicoterapia, que ajudam pessoas com
diversas patologias de uma forma
consciente, e que a medicina convencional não explica, abre-se um
despertar para uma nova visão de
vida, de que nós somos o que pensamos, sentimos e desenvolvemos.
Diante de todos os estudos e
conceitos, acreditamos que “nós desenvolvemos nossas doenças, mas
temos também a capacidade de nos
curar”.
OS TRABALHOS
Através de muito estudo e da
junção de diversas técnicas e ferramentas, criamos alguns trabalhos
e cursos de formação, para quem

deseja se desenvolver – seja para
a autocura ou mesmo para também atuar como terapeuta, ajudando outras pessoas:
Reativação do Eu
Sintonia Sagrada
Reconexão de Casais
Curso de Reiki USUI
Curso de Reiki Xamânico
MA’HEO’O
Curso CAMN – Conhecimento
Antigo da Medicina Natural
Além desses, sempre temos
diversos workshops abertos ao
público, conduzidos inclusive por
parceiros e pessoas que se formaram conosco.
ATENDIMENTOS
FRATERNOS DE REIKI
Um dos atendimentos da casa
voltados para comunidade é a aplicação de Reiki todas às quartasfeiras, das 19h30 às 20h30.
Temos uma equipe grande e
nos revezamos todas as semanas para atender todos aqueles
que buscam por auxílio.
Para quem quiser conhecer
esse trabalho, o endereço é Rua
Mal. Mascarenhas de Moraes, 152
– Nova Piracicaba.
Os atendimentos são gratuitos, mas como damos assistência
para algumas famílias e instituições da cidade, pedimos, a quem
puder, que traga alimentos para
doação.
Para mais informações:
WhatsApp: (19) 982798846
Instagram: @lane_casadeluz
Site: https://
www.lanecasadeluz.com.br
Youtube: Lane Casa de Luz

CURTIDINHAS

* Ivan Teixeira, diretor cultural de São
Pedro prestigiou a apresentação do espetáculo de rua “Mário e as Marias” produzido pela Cia Lúdicos. A montagem contou com a presença especialíssima da
“Princesa” (cão) como figurante.

* O skeitista, grafiteiro, barbeiro e tatuador
Felipe malagueta será homenageado pela
Câmara de Vereadores de Piracicaba com voto
de congratulações concedido pela vereadora
Silvia Morales do Mandato coletivo “A cidade
é sua” junto a Pablo Carajol e Jhoão Scarpa, como reconhecimento ao seu talento.

* Adriana Azzolino, presidente da Academia de letras de Limeira fez uma visita técnica ao Museu Catavento, espaço dedicado ao aprendizado e conhecimento cientifico, aproveito e postou uma foto ao lado de
suas supostas colegas pesquisadoras.

* Lalbelly Askkovitty esbanjando sensualidade a beira da piscina chamou atenção
dos seus seguidores pela plástica e beleza. Ela que está sempre marcando presença e arrasando com suas performances nos
eventos LGBTQIA+.

* Debora Locateli e sua banda estão comemorando as diversas apresentações
em cerimonias de casamentos, proporcionando felicidades aos noivos e convidados através do repertorio musical da banda.

* Mama África e o Grupo Batuque de Umbigada de Piracicaba entre outros artistas
estiveram presentes no Sesc Consolação
em São Paulo para apresentações dentro
do Projeto Sesc Verão 2022.

* Carmelina de Toledo Piza se prepara
para mais uma exposição, desta vez será
no formato de desenhos sobre perfis de
mulheres em comemoração ao dia internacional da mulher que já está agendada para
março na Casa do médico.

* Edegar Agostinho relembrou sua fase
quando criança por admirar a banda Mamonas assassinas o qual virou referência na
sua profissão como comediante que decola
para outros espaços como Brasília DF onde
se apresentou recentemente.

* Fábio Conceição integrante da banda
Mississipi Jazz se apresentou em São Pedro no último final de semana e demonstrou
grande satisfação por iniciar a semana com
música.

* Lucas Duarte aproveitou sua passagem por São Pedro que comemorou 141
anos dia 22 para declarar seu amor por
seus pais Isael e Luciana. O cantor se
apresentou no coreto da praça ao lado de
sua Karina e grandes músicos.

* J.J. Ortiz, o grande maestro, pianista e
professor de música postou uma foto consertando seu piano e informou aos seus
seguidores que conhece muito bem o instrumento e quem tiver interesse em “arrumar” o seu, ele está à disposição.

* Juca Ferreira e Pablo Carajol Delvage
divulgaram o vídeo clip “Alegria de carnaval” para o carnaval de 2022 do Cordão do
Mestre Ambrósio que fará parte da programação do evento de carnaval do SESC
Piracicaba.

* Rosangela Camolese participou da gravação do Pod cast “Canal do Frota” apresentado pelo político e ator Alexandre Frota em São Paulo. Ela esteve acompanhada
da Edna Martins, presidente estadual do
PSDB Mulher.

* Gabriel Avila, junto a Bruna Epiphânio,
Rober Caprecci e Cris Mendes, do Coletivo Cena 14 – Rede de Produtores Audiovisuais Independentes, estiveram no gabinete da vereadora Silva Morales, do Mandato coletivo “A cidade é sua” (Jhoão Scarpa e Pablo Carajol Delvage), para debater sobre o projeto de lei que institui a Cota
de Tela Municipal.

* Tais Helena Lacerda, líder do World Creativity Day 2022 Piracicaba já está se preparando para mais uma edição do maior festival colaborativo de criatividade do mundo que
acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de abril.

INTROITO
CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES
Iniciamos a publicação enfatizando as comemorações em 2022 dos 10 anos da Coluna Pirarazzi no cenário regional.
As personalidades em destaque desta edição são
as maranhenses Lane e Nele Melo que a duas décadas
chegaram a Piracicaba e se consolidaram como divulgadoras da cultura nordestina e do autoconhecimento através de seus trabalhos como terapeutas. Além das curtidinhas, agenda semanal, colaboração textual de Deivison
Oliveira, #TBTAZZI, entre outros assuntos culturais.
Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna
Pirarazzi. Faça como a fotografa Nanah D‘ Luize, e a
atriz Viviane Souza, que já foram destaques nas edições anteriores, promova sua imagem e destaque se
no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora 10
anos de existência, lançamos uma proposta para você
dar mais visibilidade ao seu trabalho num conceituado
jornal, A Tribuna Piracicabana, especificamente na mais
prestigiada coluna da região, a Pirarazzi. Conquistamos

credibilidade dos nossos leitores e somos vistos por renomadas personalidades e empresas do cenário local. o
presente que estamos oferecendo é a sua participação
no perfil da coluna, onde você terá MEIA PÁGINA para
publicar seus trabalhos e com direito a uma ilustração
confeccionada por renomados caricaturistas da região,
Pergunte nos como através do WhatsApp (19)
99663 9903 ou no email pirarazzi@gmail.com
Artistas parceiros:
Erasmo Spadotto
Carmelina de Toledo Piza
PIRARAZZI 10 ANOS
PROMOVENDO
VISIBILIDADE ARTISTICA
Edição 143 fevereiro/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz

“Autoestima renovada e sigo
cada dia mais impressionada
com o trabalho da Rebeca
e Talita Bispo
Larissa Piero - jornalista
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PIRARAZZI E RÁDIO METROPOLITANA NA COBERTURA DO SHOW DA ALCIONE EM PIRACICABA
Era grande a expectativa do público que lotou o Clube Saudosista de Piracicaba para mais uma mega promoção do empresário Felipe Bragion e seus parceiros. Antes mesmo do show as pessoas já estavam
cantarolando as músicas do repertorio da Marrom que subiu ao palco por volta das 23 h para delírio de todos. A cada canção um coro de vozes exaltava a trajetória da cantora que estará comemorando em 2023
meio século de carreira. A apresentação da cobertura ficou por conta da Fiofhó de Belém e Zuleyde Oliveira, na captação de imagens e técnica Danilo Telles, imagens fotográficas de Ricardo Roberto Raya.

CORTEJO TURÍSTICO
PERFORMÁTICO “ELIS VIVE”.
CONCRETIZA SONHO
DE PRODUTOR CULTURAL
O Cortejo Turístico Performático “Elis Vive” parte do pressuposto de que música, corpo, performance e turismo podem
caminhar juntos, ocupando espaço e sensações antes não
vivenciadas pelo simples fato de somente caminhar pelo espaço. O projeto nasce da vontade de unir turismo local e arte,
oferecendo aos visitantes uma nova forma de interação com
o espaço, permitindo corpo sentir a estrutura viva que pulsa
ao lado desse Rio que corta a cidade. As ações culturais acontecerão através de três encontros (oficinas), as quais contarão com:
1 - Roda de Conversa: será exposto aos participantes curiosidades e histórias que caminham por esses espaços, dando
abertura para trazer novos significados, com a guiança de
Julia Madeira.
2 – Música: seleção de canções de Elis Regina que farão o
corpo atuar/dançar com o ambiente, juntando a história de
Piracicaba com o passado vivo retratado por Elis em suas
canções, músicas interpretadas por Patrícia Ribeiro.
3 – Performance: a cada oficina, uma canção e uma ação
performática no espaço escolhido, conduzidas por Frank Tavanti e Samuel Zanatta.
Serão ao todo, 3 oficinais, cada qual abordando um ou dois
espaços diferentes, fechando ao final um Cortejo com 6 paradas performáticas que ocorrerá em um quarto encontro.
Para participar, tanto da Oficina, quanto do Cortejo é necessária a inscrição pelo link: https://forms.gle/aoxPyPpgaApgtPmt8
Lembrando que é obrigatório o uso de máscara.
Projeto apoiado pela Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/
2020
Fonte assessoria de imprensa

RESULTADO DAS AUDIÇÕES DOS
NOVOS MUSICOS DA ORQUESTRA
SINFÔNICA DE PIRACICABA
A OSP (Orquestra Sinfônica de Piracicaba) torna público o resultado
das audições para preenchimento de vagas de violino, viola, oboé/corne inglês e trompete, cuja análise esteve aos cuidados dos maestros
Knut Andreas e Jamil Maluf, diretor artístico e regente titular e maestro emérito, respectivamente, além do diretor artístico associado André
Micheletti e dos chefes de naipe Samuel Lima, Luís Fernando
Fischer Dutra, Heleodoro Moraes, Jonas Góes e Michel Machado. Os aprovados obtiveram nota igual ou superior a 8 e cumprirão três
meses de estágio probatório de trabalhos com a Orquestra para a efetivação no cargo. Eles receberão a agenda anual de trabalho da OSP e,
antes do primeiro ensaio, no dia 23 de março, deverão tocar, presencialmente, o conteúdo que foi gravado nos quatro vídeos que serviram
para a seleção. Os ensaios do próximo concerto ocorrem ainda nos
dias 24 e 25, além do dia 26 (ensaio geral aberto ao público). Além do
preenchimento das vagas abertas, a OSP divulga ainda a lista de suplentes, que poderão ser convocados para as apresentações em caso
de ausência de algum músico. A classificação obtida pelos suplentes
nos testes de fevereiro é válida por um ano após o processo seletivo,
sem necessidade de nova audição.
Violino
Ricardo Camatari Pavaneli
Natália Regina da Silva Brito
Giliard Tavares Reis
Suplentes
Carlos Henrique de Paula Ribeiro
Samuel Moreira de Mello
Ricardo Carvalho Galdino
Felipe de Matos Porsebon
Felipe Gustavo de Oliveira
Trompete
Ismael Celestino Brandao Neto
Suplentes
Felipe Pinheiro Roque
Jefferson Roberto Anastácio
Viola
Daniel Isaias Fernandes
Anderson Vargas Santos
Suplentes
Gabriel de Oliveira Carlin
Adriano Gabriel dos Reis
Oboé/corne inglês
Não houve candidato selecionado
Fonte: Pagina oficial da Orquestra no facebook
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ESPAÇO ÁPICE COMPANY BY DEIVISON OLIVEIRA
CONHECE A ROTA NEGRA? PARTE 2
Dando sequência a série sobre a
Rota negra referenciando a história
da cultura afro de Piracicaba, nesta
edição iremos abordar outros pontos da Rota Negra e sua história.
Entre 1750 e 1804 nos arredores
da cidade ficava o Quilombo de Corumbatahí, onde atualmente há um
parque com o mesmo nome. A cidade que recebeu os primeiros escravos na época de 1730, abrigou também vários centros de resistência.
Onde hoje está a Escola Estadual
Moraes Barros, na Rua Alferes José
Caetano, 600 ficava o cemitério dos
escravos. No Cemitério da Saudade, construído em 1860, o túmulo
de Gertrudes (1827-1872), uma escravizada que foi a primeira enterrada no local, se tornou símbolo da
conquista das pessoas negras podendo ser sepultadas no mesmo lugar que os brancos. A cidade abriga ainda a primeira ponte de concreto armado do Brasil, construída
em 1875 pelos irmãos André e José
Rebouças, engenheiros negros que
também atuaram em São Paulo.
Cultura negra
Já a Vila África/Vila Independência
é um conjunto de casas onde vivem
famílias negras desde 1950. O Sítio
São Pedro, da Família Soledade, é
outro marco da resistência negra na
cidade. A família negra habita o local desde o começo do século 20 e
que a partir de 1915 passa a ser
palco do Batuque de Umbigada. A

famosa festa de São João realizada por lá acontece há mais de 100
anos e reúne centenas de pessoas, vindas inclusive de outras regiões. Outro ponto cultural é a Casa
do Hip Hop, que funciona no Centro
Cultural da Paulicéia, que promove
atividades comunitárias e ações na
periferia de Piracicaba. O Parque da
Rua do Porto e Largo dos Pescadores, por sua vez, recebem ensaios
do grupo de maracatu “Baque Caipira”, além rodas de capoeira e atividades ligadas à cultura negra. A
Sociedade Beneficente 13 de Maio,
fundada em 1901, tinha como objetivo proporcionar mecanismos de
ajuda e apoio ao lazer da população negra, semelhante ao que outras entidades promoviam com portugueses, italianos e espanhóis. Até
hoje é ponto de encontro da cultura
negra e fica localizada na Rua 13
de maio, 1118. Já o Centro de Documentação, Cultura e Política Negra,
criado em 1992, instalado no Parque do Engenho Central, local que
no passado foi uma usina de açúcar no passado, abriga documentos e ajuda na preservação da cultura negra da cidade, além de atuar
no combate ao racismo. Mas o próprio órgão já sofreu boicotes e chegou a mudar de sede.
O percurso da Rota Negra é um ótimo roteiro sobre a história negra em
São Paulo para o Dia da Consciência Negra. É uma oportunidade de

conhecer locais e a história da cidade de Piracicaba.
Colaboração: Deivison Oliveira do
Ápice Company
Foto Redes sociais
Instagram @eudeivisonoliveira
B
l
o
g
:
apicecompany.blogspot.com/
?m=0

SÉRIE APLAUSOS APRESENTA O TEATRO
MÁGICO - VOZ & VIOLÃO EM LIMEIRA - SP
O espetáculo Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico Voz & Violão é um convite para um encontro mais intimista, com
muita interação com o público, revisitando
as raízes, as referências e as faíscas criativas que deram origem à história desse
grupo icônico. No show que acontece no
Magic Pub, no dia 12 de março, serão apresentados clássicos e sucessos que não
podem faltar, como: “O anjo mais velho”,
“Pena”, “Camarada d’Água” e “Nosso pequeno castelo”, e também algumas canções
do novo álbum Luzente em primeira mão. E
ainda, há o ingresso promocional, com 50%
de desconto, mediante a doação de 1kg de
alimento não-perecível que será destinado
para o Fundo Social de Limeira.
Serviço:
Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico - Voz & Violão
12 de março de 2022 – 21h
Magic Pub – Limeira - SP
Ingressos disponíveis no
www.ingressomagico.com.br
Colaboração: Ariane Martins

#TBTAZZI
Fabio Cardoso Monteiro postou um registro histórico do ano de 1996 direto dos seus
arquivos e do túnel do tempo. Na foto: Alessandro dos Santos Penezzi, Silvio Caldas e Ari.
Foto reprodução redes sociais

APRESENTADO PROJETO ARQUITETÔNICO DA NOVA PINACOTECA
A Prefeitura de Piracicaba apresentou na última sexta feira através de um evento ocorrido no Engenho Central, o projeto arquitetônico da Nova Pinacoteca para
Todos Miguel Arcanjo Benício
d’Assumpção Dutra. O projeto,
desenvolvido e doado pelo arqui-

teto Marcelo Guidotti, visa proporcionar novas experiências
aos visitantes e maior visibilidade
aos artistas, com acessibilidade
e valorização do patrimônio histórico e cultural que é o Engenho
Central. Estima-se que 5.000 pessoas podem passar pelo comple-

xo aos fins de semana. O evento
de lançamento ocorreu no Armazém 14-A, do Engenho Central,
que passará por um processo de
restauro, e contou com a presença do prefeito Luciano Almeida, dos secretários da Ação Cultural (Semac), Adolpho Quei-

AGENDA CULTURAL #PirarazziIndicaEDaADica

roz; de Obras (Semob), Paulo
Sérgio Ferreira da Silva; e de
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur),
José Luiz Guidotti Junior.
Fonte:
www.facebook.com/
prefeituradepiracicaba/

“A força te transforma em
um guerreiro, a fé lhe transforma em um vencedor !!!”
Rodrigo Bottene – fotografo

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.
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