
BRITO
Nem bem esquentou o proje-

to que dá Título de Cidadão Pira-
cicabano a Edvaldo Brito, na rede
social, já apareceu postagem enu-
merando supostos 34 processos
na Justiça que estariam sendo en-
frentados pelo homenageado. São
processos da área criminal, cível e
eleitoral. Com base na lei munici-
pal do assunto, a Comissão de Le-
gislação, Justiça e Redação, a CLJR,
terá que dar parecer. Já existe mui-
ta gente prometendo pressionar
os vereadores. Nada demais.

DEFASADOS
São constantes as reclamações

sobre o banco de dados do Ipplap
(Instituto de Planejamento e Pes-
quisa de Piracicaba). O problema é
que as informações estão defasa-
das, o que impede o trabalho de
empresários e estudantes. Detalhes
sobre transporte escolar, por exem-
plo, estão parados em dezembro de
2020. Cabe ao novo secretário ve-
rificar a situação. Fica a dica.

PT – I
O professor Adelino de Oli-

veira, pré-candidato a deputado
federal pelo PT, mostrará, ama-
nhã, 24, possíveis “dobradas de
campanha” ao lado de candida-
tos 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-candida-
tos 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 Professo-
ra 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-

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

COPLACAMPO – II
Vale registrar ainda que o pre-

feito chegou ao evento mancando
e, por diversas vezes, na solenida-
de de abertura, permaneceu senta-
do. Por isso, justifica-se o uso do
carrinho, à disposição para quem
quisesse visitar o local de exposi-
ções. Quem deu um puxão de ore-
lha 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 joe-
lho, pelo que parece o esquerdo.

INÉDITA – I
A OAB-SP criou uma comis-

são inédita entre as secionais do
país, motivando o Conselho Fede-
ral da OAB a desenvolver projeto
semelhante. Trata-se da Comissão
Especial de Observatório Eleitoral,
que será presidida por Maira Cali-
done Recchia Bayod. A proposta é
acompanhar candidaturas de mu-
lheres e membros de grupos mino-
ritários (indígenas, pessoas negras
e LGBTQIA+), além de profissionais
da advocacia que se alistarem na
corrida eleitoral. Por meio desses cin-
co núcleos, a comissão também fis-
calizará 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 di-
reito das mulheres votarem, po-
rém, notamos que a participação
feminina na política está longe de
ser plena. Muito embora essa
data comemorativa seja impor-
tantíssima, não podemos deixar
de destacar que as mulheres não
estão a contento nas esferas de
poder eletivas do país”, comentou.

INÉDITA – III
De acordo com a presidente, a

ocupação feminina no Congresso
Nacional é de 15% e, nas câmaras
municipais, há 16% de cadeiras ocu-
padas por mulheres. Contudo, ain-
da há cerca de mil cidades brasilei-
ras sem nenhuma vereadora, o que
expõe a necessidade de trabalho
institucional para a promoção de
políticas afirmativas de inserção de
candidaturas minoritárias.
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O presidente do PCdoB Piraci-
caba, Vilson Dorneles, iniciou
diálogo com a advogada Cleia
Moretti e o jurista Eduardo Spi-
nola, visando as eleições
2022. Especialistas em Direi-
to Eleitoral, o casal de advoga-
dos deve atuar ao lado dos
comunistas na assessoria ju-

rídica. Vilson, que defende uma
frente ampla, não deve ser can-
didato a deputado estadual,
considerando o acordo de
Francys Almeida, seu vice-pre-
sidente, com a deputada esta-
dual Professora Bebel (PT), que
segue sendo uma unanimida-
de com seu mandato na Alesp.

POLÍTICA

Divulgação

Divulgação

Posicionamento Secretaria Municipal
de Saúde sobre restrição de atendimento

a pacientes SUS pelo HFC
A Secretaria de Saúde informa que a decisão do Hos-

pital Fornecedores de Cana em fechar as portas para aten-
dimento 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 pacien-
tes 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 aten-
dimento, 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.

NOTA OFICIAL
DA PREFEITURA

Para início imediato,
Estado anuncia as obras
de monotrilho a Guarulhos

Foi anunciado, ontem, 22,
o “início imediato” das obras
do monotrilho do Aeroporto
Internacional de São Paulo, lo-
calizado em Guarulhos, com
conclusão prevista para 2024.
“Este é um trabalho em conjun-
to da GRU Airport, do Gover-
no Federal e do Governo de São
Paulo, somando forças e tam-
bém 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. A conexão será pela
Linha 13-Jade da CPTM e o sis-
tema interligará trem e metrô
aos Terminais 1, 2 e 3 do aero-
porto, o maior da América do
Sul. Com investimento privado
estimado de R$272 milhões,
custeado com recursos da ou-
torga da concessionária GRU
Airport, o projeto de mobilida-
de é um esforço conjunto do
Governo de São Paulo e do Go-
verno Federal, por meio do Mi-
nistério da Infraestrutura. A6

OPERAÇÃO
“CARNAVAL”
Começa nesta sexta-fei-
ra (25) a Operação Car-
naval nas 12 rodovias
administradas pela Eixo
SP Concessionária de
Rodovias. Mesmo com
o cancelamento das fes-
tas em muitos municípi-
os paulistas em razão
da pandemia de Covid-
19, é esperado um au-
mento considerável na
movimentação de veí-
culos nas vias paulis-
tas, com estimativa de
cerca de 1,2 milhão de
veículos, aumento mé-
dio de 40% na movi-
mentação em compara-
ção a dias normais. A5

A15 a A1A15 a A1A15 a A1A15 a A1A15 a A177777

By Elson
de Belém

“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

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
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não aguentava mais de
tanto rir de um palha-
ço vindo do ocidente,
especificamente da Re-
pública de Bananas.

O líder soviético,
Vladmir Putin, falou
sobre um movimento
revigorado pelos valores
de 1917 a uma audiên-
cia de líderes de esquer-

da na presença de Jair Messias
Bolsonaro. Cartazes ostentavam a
proclamação do poeta Vladimir
Mayakovsky: “Lênin viveu, Lênin
vive, Lênin viverá para sempre!”

Logo, os antigos discursos
de Bolsonaro mudaram inteira-
mente. A submissão a sua der-
rota como puxa-saco de Donald
Trump parecia natural e inevi-
tável. O comunismo parecia ter
sido sempre seu aliado e reser-
vou definitivamente (Bolsonaro)
à “lata de lixo da História”.

A história mudou de novo.
A China e a Rússia exibem sím-
bolos de sua herança comunista
para fortalecer um nacionalismo
antiliberal, que é o regime ao qual
o presidente do Brasil está sub-
misso. No Ocidente, a confiança
no capitalismo de livre mercado
não se recuperou, desde o crash
financeiro de 2008. Novas for-
ças de extrema direita e de es-
querda ativista disputam popu-
laridade. A força inesperada do
socialista independe da vontade
de um imbecil ridículo que colo-
ca o Brasil em situação vexató-
ria na Diplomacia Internacional.

Por derradeiro, concluo: a li-
derança comunista no mundo por
ações diplomáticas e com cunho
fortemente nacionalista de Putin
está dando sinais de um ressurgi-
mento de base da esquerda. Na
Grã-Bretanha, o “Manifesto Co-
munista”, obra clássica escrita
por Marx e Engels em 1848, vol-
tará a ser um best-seller em 2022.

Somos testemunhas da Histó-
ria Mundial: Bolsonaro, neste mo-
mento de tensão mundial, em Mos-
cou, ajudou a renascer hurra do
comunismo! O comunismo remo-
delado para o século 21 renasceu.

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

José Osmir
Bertazzoni

“Ura! Ura! Ura!”
 percebido viva-
 mente o som

que se formou quando
soldados Russos mar-
chavam para saldar
seus heróis no “Monu-
mento ao Soldado Rus-
so Desconhecido.” E Jair Messi-
as Bolsonaro colocava, sobre o ja-
zigo, 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 corrup-
tas ou comunistas. “O cocô é
essa raça de corruptos e comu-
nistas”, 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 pes-
soas morrerem de Covid-19, sem
dar-lhes chance alguma de toma-
rem uma vacina que poderia sal-
var suas vidas, um presidente
que nomeou o comunismo como
seu inimigo para conseguir se ele-
ger como chefe da Nação. Esse
mentecapto agora arria as calças
para Vladimir Putin, contrarian-
do seus antigos aliados aos quais
ele jurou respeito, quando bateu
continência para bandeira norte-
americana 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 (Inglater-
ra); The New York Times (EUA);
The Times of India (Índia); The
Washington Post (EUA); The Wall
Street Journal (EUA); Chicago Tri-
bune (EUA); El País (Espanha); Fi-
nancial Times (Inglaterra); The Ti-
mes (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 ca-
beça por vergonha a uma fileira
de autoridades soviéticas, en-
quanto, no Mausoléu de Lênin, o
líder revolucionário morto pedia
para sair do seu sarcófago, pois

Se não temSe não temSe não temSe não temSe não tem
Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump?rump?rump?rump?rump?
vai de Vladimirvai de Vladimirvai de Vladimirvai de Vladimirvai de Vladimir
Putin mesmo!Putin mesmo!Putin mesmo!Putin mesmo!Putin mesmo!

Bolsonaro faz ressurgir
o comunismo
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Camilo Irineu
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Buster Keaton
foi um mestre
do cinema mu-

do com suas gags, cor-
ridas, fugas, quedas e
circunstâncias inusi-
tadas, num pastelão
que hoje somente se
fariam com dublê. Keaton era du-
blê, ator, diretor e nas cenas inu-
sitadas mantém a mesma expres-
são facial. Ficou conhecido como
o grande cara de pedra, sem ex-
pressão de rosto, olhar desfo-
cado e não reativo, incógnita.

Em seus filmes Keaton pas-
sa por circunstâncias de aciden-
tes (ou trapalhadas), dos quais
o público acompanha o perso-
nagem, cuja inexpressão facial
funciona tal um espelho ao es-
pectador que projeta suas aspi-
rações sentimentais, sensoriais
e morais, conhecido atualmen-
te como o Efeito Kuleshov.

Os estudiosos dizem que Ke-

aton preconcebeu intui-
tivamente a experiência
de Kuleshov. O cineasta
russo faz seu experi-
mento em sala de cine-
ma para um público co-
mum. Em primeiro pla-
no aparece o ator em clo-
se antes das cenas de um
prato de sopa, de uma
menina morta e, por úl-

timo, o close antes da cena de uma
mulher no divã. Embora em to-
das as montagens de cena o ator
estivesse com a mesma e única ex-
pressão no rosto, o público convi-
dado viu expressão de fome na
primeira cena com a sopa, na se-
gunda cena viram no ator expres-
sões de sofrimento e tristeza e, no
último close do ator, um desejo li-
bidinoso manifesto na face dele.

Hitchcock explica o uso do
close e recortes de cena na rea-
ção do público. Se aparece um
ator em close, sério, e depois cor-
ta para a cena de uma mulher
num jardim com uma criança e
volta ao close do ator, agora sor-

rindo, a conclusão é a de que o
ator em close é uma pessoa bon-
dosa. Porém, se aparecer o ator
em close antes, sério, e após uma
cena de jardim com uma mulher
se insinuando e fechar nova-
mente 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 dese-
jos, como demonstra Kuleshov.

Em Chaplin se percebe a in-
genuidade do seu personagem
Carlitos, que reage sempre que
sofre. Não é autômato, suas ma-
zelas estão à mostra e se confun-
dem com a sua humanidade de
miserável. Buster Keaton parece

apático, entretanto, o faz como
mestre, não por cinismo ou por-
que não tinha empatia, mas den-
tro de uma concepção técnica.

Esses recursos de imagem
farão parte das campanhas po-
líticas 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 des-
mantelamento do Estado brasi-
leiro? Inexpressivo? Não, creio
que diante dessas realidades até
mesmo o grande cara de pe-
dra do cinema mudo gritaria.

Não se confunda o ator Kea-
ton, com os caras de pau, cínicos,
os quais se deixam corromper nas
suas profissões ou na política, fin-
gindo a inexpressão ou dissimu-
lando no olhar de lado, alheios
às consequências perversas.

———
Camilo Irineu Quartaro-
llo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, histo-
rietas, artigos e livros
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Grupo Zona Norte Piracicaba-SP
Filipe Fernandes

Ser líder de uma as-
sociação, na atu-
alidade, em um

ambiente ágil e reple-
to de mudanças, é bas-
tante desafiador. É
muito importante que
os membros da equi-
pe, associação, sejam
transparentes uns
com os outros. E a palavra fun-
damental 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 confian-
ça na equipe, associação é identifi-
car e aproveitar cada vez mais as
competências individuais de cada
colaborador. Afinal, você está li-
dando 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 transpa-
recer essa confiança, você se
tornará mais paciente e um me-
lhor ouvinte. Depois, a longo
prazo, passa ficar grato pelas no-
vas experiências e relaciona-
mentos que serão construídos.

Seja comunicativo(a) com sua
equipe, Para conhecer as ideias,
atitudes ou preocupações da sua

equipe, é necessário ter
uma comunicação cons-
tante. Use cada oportu-
nidade que surgir para
interagir com eles e você
verá que irá descobrir
centenas de novas ma-
neiras de organizar seu
Grupo, sua associação
com mais sucesso.

Foque no empode-
ramento de sua equipe.

Supervisionar não significa
controlar todas as etapas, mas
sim, garantir que todas as ati-
vidades 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 proa-
tivos e ajudarem uns aos outros.

Saiba o que a sua equipe es-
pera 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, fee-
dbacks claros, desafios inspirado-
res, reuniões mais frequentes,
entender a missão da associação,
do grupo, entre outras. E, não po-

demos esquecer de uma das di-
cas de liderança mais importan-
tes: faça sua equipe te conhecer
melhor, isso colabora para conquis-
tar a confiança já mencionada.

Entenda o perfil de cada um.
Essa é uma das dicas de lide-

rança mais relevantes. Cada co-
laborador tem o seu perfil, o que
leva a diferentes desempenhos em
funções e tarefas diversas. Exis-
tem quatro tipos de perfis: Analí-
ticos, influenciados pela lógica e
dados objetivos; Empreendedo-
res, que gostam de um desafio;
Expressivos, têm um ideal criati-
vo e visionário e querem alcançar
e também se inspirar nas pesso-
as; e os Integradores, que ado-
ram integrar as pessoas e se re-
lacionam bem com todos da equi-
pe. Para cada um, pense em ta-
refas e desafios diferentes.

Dê o exemplo.
Caso exigir pontualidade, seja

o primeiro a chegar.  capacite a sua
equipe, se acredita que falta conhe-
cimento técnico no grupo, ofereça

um treinamento específico. Claro
que você não precisa dominar to-
dos esses assuntos, mas é para isso
que existe uma equipe multidisci-
plinar 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 gran-
de importância. Afinal, essa
troca de confiança gera um sen-
so de equipe muito forte, pois
faz com que todos “vistam a ca-
misa” do grupo, da associação.

# D i c a s  d e  l i d e r a n ç a ,
#Equipe de trabalho, #Ambi-
ente de trabalho

———
Filipe Fernandes, do
Grupo Zona Norte Pi-
racicaba-SP

Alexandre Padilha

Poder envelhecer
de maneira ativa
e saudável é, de

fato, um desafio de to-
dos e não apenas de
caráter individual.
Além das ações de ges-
tão no âmbito da saú-
de pública como direi-
to de todo cidadão brasileiro gra-
ças ao nosso Sistema Único de
Saúde (SUS), políticas públicas es-
pecíficas e de acompanhamento
funcionam e precisam ser enco-
rajadas, porque são imprescindí-
veis para que isso aconteça.

Classificar o envelhecimento
como “velhice” é denominar o tem-
po de vida de uma pessoa como
diagnóstico de doença, o que re-
força o estigma e o idadismo, que é
o preconceito de idade. Há cami-
nhos para que esse tipo de precon-
ceito seja reduzido, que é o que re-
comenda o Relatório Mundial so-
bre o Idadismo, de autoria da Or-
ganização 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 pos-
so me envolvo com a temática do
envelhecimento como direito.
Quando Ministro da Saúde, prio-
rizamos o incentivo ao envelheci-
mento ativo e saudável nos esta-
dos e municípios como com a im-
plantação do Programa Academia
da Cidade para estimular as ativi-
dades físicas, focadas no bem-es-
tar saudável, a ampliação das uni-
dades do programa Farmácia Po-
pular, que deu acesso gratuitamen-
te aos medicamentos de uso conti-
nuado aos idosos, e também o pro-
grama 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 regula-
menta a profissão de
gerontólogo. A aprova-
ção deles é fundamen-
tal para a reafirmação
do direito da pessoa
idosa. Estamos lutan-

do para que eles sejam aprova-
dos o mais rápido possível tanto
na Câmara quanto no Senado.

Sou membro da Comissão de
Direitos da Pessoa Idosa na Câ-
mara e iremos convocar uma au-
diência pública sobre a necessi-
dade do Brasil aderir e endossar
a convenção pan-americana de
defesa dos direitos da pessoa ido-
sa. 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 Enve-
lhecimento Saudável”, precisa-
mos de políticas afirmativas que
foquem no cuidado e na promo-
ção do envelhecimento saudá-
vel, sem estigma e preconceito.

———
A l e x a n d r e  P a d i l h a ,
m é d i c o ,  p r o f e s s o r
universitário e depu-
tado federal (PT-SP)

Envelhecimento é
direito e conquista
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Almir Pazzianotto
Pinto

Advogados, soció-
logos, acadêmi-
 cos, jornalistas

especializados, se dedi-
cam à tarefa de dese-
nhar o modelo do novo
sindicalismo. O que te-
mos ainda hoje é resul-
tado de mudanças su-
perficiais da estrutura implantada
por Getúlio Vargas a partir do De-
creto nº 19.770, de 1931, modifica-
do 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 italia-
no Benito Mussolini, aprovada em
abril de 1927. Basta comparar o
Artigo III do documento fascis-
ta com o Art.138, da Carta Cons-
titucional de 10/11/1937, para
que as dúvidas desapareçam.

A Organização Sindical cor-
porativo-fascista, levada ao Títu-
lo 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 patro-
nais e profissionais, presentes aos
trabalhos da Assembleia Nacio-
nal Constituinte (1987-1988).

A ReformaA ReformaA ReformaA ReformaA Reforma
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O Novo Sindicalismo
A Reforma Traba-

lhista de 2017 desfe-
chou golpe mortífero na
estrutura vigente há
mais de 70 anos. Trans-
formou em voluntária a
Contribuição Sindical
obrigatória, da qual de-
pendiam milhares de
entidades. Súmulas de
Jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal

e do Tribunal Superior do Traba-
lho já haviam atingido duramente
uma das fontes de receita, sobre-
tudo das entidades de primeiro
grau, quando desobrigaram
não associados de arcarem com
o pagamento da taxa assisten-
cial e outras do mesmo gênero.

A debilidade da estrutura sin-
dical arcaica resulta da crescente
automatização e robotização de ati-
vidades administrativas, industri-
ais, financeiras, comerciais. Os pri-
meiros robôs, importados por in-
dústrias automotivas chegaram a
São Bernardo e São Caetano na
década de 1970. Inicialmente usa-
dos em caráter experimental nos
serviços insalubres de solda e pin-
tura, rapidamente ganharam espa-
ço nas linhas de montagem, para
substituir milhares de operários. Si-
tuação semelhante já se verificava
na agroindústria, onde o trabalha-
dor volante, conhecido como “boia-
fria”, era desalojado pela utilização

de tratores, máquinas plantado-
ras, cultivadoras e colheitadeiras.

Há muitos anos pensadores
norte-americanos e europeus se
deram conta das mudanças. Des-
de a década de 1970 publicam-se
livros que tratam do desapareci-
mento do emprego nas economias
desenvolvidas e em vias de desen-
volvimento. O cobrador de ôni-
bus sumiu substituído pelo car-
tão eletrônico carregado em ca-
sas lotéricas, vigilantes e portei-
ros deram lugar às portarias ele-
trônicas. Dentro de algum tempo
veremos drones procedendo à en-
trega domiciliar de encomendas.

A Constituição utópica de 1988
introduziu no artigo 7º o inciso
XXVII, com o objetivo de assegu-
rar aos assalariados “proteção em
face da automação na forma da lei”.
O dispositivo permanece à espera de
regulamentação que não virá, por-
que supõe ser possível e inteligente
impedir a marcha do progresso.

As universidades e as acade-
mias devem entender que sindica-
tos não surgem por geração espon-
tânea, tampouco resultam de elu-
cubrações cerebrinas. Nascem da
necessidade.  Assim aconteceu na
Inglaterra, na Alemanha, na Fran-
ça, na Itália, com a primeira Revo-
lução Industrial, como ensinam os
historiadores. No Brasil, o apareci-
mento do movimento sindical não
se deu de forma diferente. Na pri-
meira metade do século passado,
doutrinado por imigrantes anar-
quistas, anarco-sindicalistas, soci-
alistas, comunistas, o proletariado

conheceu nas organizações sindicais
os instrumentos aptos a defendê-
los contra brutal exploração do ca-
pitalismo em fase de gestação. Pro-
curem conhecer o livro de Everardo
Dias, História das Lutas Sociais no
Brasil, e as obras de Edgard Caro-
ne 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. Dan-
te Pellacani, Hércules Corrêa, Clo-
dismidt 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 movimen-
to sindical exige novas lideranças e
recursos financeiros para custeá-
lo, voluntariamente proporciona-
dos pelos associados. É impossível
a restauração do Imposto Sindical
num passe de mágica, ou com sim-
ples 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 assala-
riado contribuinte compulsório
para entidades sindicais que,
com o tempo, se revelaram in-
capazes de entender e acompa-
nhar a marcha do progresso.

A legisladores, professo-
res, doutores e acadêmicos,
apresento a sugestão de deixa-
rem a questão sindical por con-
ta das classes trabalhadoras.

———
Almir Pazzianotto Pin-
to, advogado, foi minis-
tro do Trabalho, presi-
dente do Tribunal Su-
perior do Trabalho
(TST); autor dos livros
A Falsa República e 30
Anos de Crise 1988-2018



Ciclofaixa na Nova Piracicaba:
Enfim, uma boa notícia!
Barjas Negri

Dentro do plane-
jamento de do-
tar algumas

áreas públicas em cen-
tros de lazer e recrea-
ção foi nos apresenta-
da a proposta de utili-
zar e transformar a
orla do rio Piracicaba,
ao longo da avenida Cruzeiro do
Sul, na Nova Piracicaba, num Par-
que Linear, envolvendo investi-
mentos na implantação de uma
pista de caminhada, ciclovia, aca-
demia de ginástica, melhoria na
vegetação e na iluminação, essa
para garantir mais segurança.

Para detalhamento da pro-
posta foram envolvidos técnicos
das secretarias de Meio Ambiente
(Sedema), Esportes (Selam), Insti-
tuto de Planejamento (Ipplap), ve-
readores e representantes do bair-
ro Nova Piracicaba. Tudo para
ouvir sugestões e aprimorar o fu-
turo 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 calcu-
lado os seus custos, as obras fo-
ram programadas para serem
executadas em três anos (2008/
2010), claro, devido ao alto custo
do investimento. Assim tem iní-
cio a implantação do primeiro
Parque Linear de Piracicaba, ao
qual foram agregados boa infra-
estrutura: lixeiras, bancos de
madeira, mesas de jogos, bebedou-
ros, equipamentos de ginástica de
eucalipto, suportes para bicicle-
tas, sinalização e iluminação com
lâmpadas de vapor metálico.

Durante três anos, a Prefei-
tura se empenhou e, em maio de
2010, foi entregue o Parque Li-
near da Nova Piracicaba, com ci-
clovia e pista de caminhada, am-
bas numa extensão de 3 km. Por
iniciativa do vereador Ary de Ca-
margo Pedroso Júnior, a ciclo-
via 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 intensifi-
cou durante a pandemia de 2020-
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2021, quando a Prefei-
tura suspendeu as ati-
vidades do Parque da
Rua do Porto devido às
restrições sanitárias
impostas pela Covid-19.
Nesse período de pan-
demia, as poucas alter-
nativas de passeio e ca-
minhada nessa região
da cidade ficaram res-

tritas ao Parque Linear da aveni-
da Cruzeiro do Sul e também ao
Parque do Pelourinho, denomi-
nado “Professor Eduardo Geró-
lamo João (Turcão)”, iniciativa
do vereador Capitão Gomes.

Em dezembro do ano passa-
do, li com muita satisfação a maté-
ria publicada pela Tribuna de que
“Prefeitura vai implantar uma ci-
clofaixa de 2,3 km na avenida Pau-
lista, no bairro Nova Piracicaba”.
Também foi destacado na mes-
ma notícia que “as ciclofaixas anun-
ciadas contemplam projetos que já
existiam na Secretaria Municipal de
Trânsito e Transportes (Semuttran)
que agora foram viabilizados”.
Agora, essa região da Nova Pi-
racicaba 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 cum-
primentos pela continuidade da
execução. Enfim, uma boa notí-
cia no meio de tantas outras ne-
gativas em 2021, como o fecha-
mento de vários equipamentos
sociais: Lar das Ruas para mora-
dores de rua, Albergue Noturno,
Pinacoteca, Observatório Astro-
nômico entre outros. Com o tem-
po, vamos perceber que continu-
ar boas políticas públicas sempre
beneficiam a população, ao con-
trário de sua descontinuidade.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba
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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 no-
vos implementos para o pro-
grama Patrulha Agrícola, que
visa auxiliar o trabalho de pe-
quenos agricultores de Piracica-
ba com a locação de máquinas
e implementos agrícolas para
uso em terrenos produtivos.

A licitação, realizada em ou-
tubro do ano passado, possibili-
tou a compra de sete implemen-
tos, 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 hidráuli-
ca; 1 arado subsolador; 1 enxada
rotativa com encanteirador e 1 per-
furador de solo com três brocas.

Com a chegada dos novos
implementos, a secretária da
Sema, Nancy Thame, tem a ex-
pectativa de ampliar e fortalecer
as ações da Patrulha Agrícola. “A
intenção é intensificar os traba-
lhos para atender a demanda cres-
cente e oferecer novas operações,

Implementos chegaram na última sexta-feira, 18

Thais Passos/Sema

como o preparo de covas para sis-
tema de agrofloresta ou reflores-
tamento e recomposição de ma-
tas ciliares”, explica a secretária.

Para o agricultor familiar e
presidente do Comder (Conselho
Municipal de Desenvolvimento
Rural), Marcelo Ferezini, o pro-
grama Patrulha Agrícola é de
grande relevância, principalmen-
te aos pequenos agricultores fa-
miliares 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 se-
mestre mais um trator agrícola
e quatro implementos provenien-
tes da emenda parlamentar do
deputado estadual Roberto Mo-
rais. 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.

A secretária Nancy Thame
também enfatiza que a equipe está
dedicada em acelerar os proces-
sos de compra para ter todos os
implementos e realizar a manuten-
ção preventiva completa nos tra-
tores até o início do segundo se-
mestre, época que a Patrulha Agrí-
cola costuma ser mais demanda-
da pelos produtores por conta do

período tradicional de plantio e
preparação de solo das culturas.

O valor para solicitar os servi-
ços da Patrulha Agrícola é cobra-
do por hora/máquina e abaixo do
valor de mercado, para ser mais
acessível aos produtores. Os interes-
sados devem comparecer à Sema (Av.
Dr. Paulo de Moraes, 2113 - Paulis-
ta) ou ligar para (19) 3437-4000.
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Pré-candidatos a deputado debatem
políticas de combate ao racismo

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, nes-
ta quinta-feira, 24. O evento é or-
ganizado pelo professor Adelino
de Oliveira, pré-candidato a de-
putado federal pelo PT, e tem
como proposta produzir uma
pauta comum e uma carta de
compromissos a serem defendi-
dos por todos os concorrentes.

O evento será realizado no Sin-
dicato dos Bancários de Piracica-
ba, 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 ra-
ciais, tendo como pano de fundo o
programa dos direitos humanos.

Além do professor Adelino,
o encontro terá as presenças de
quatro concorrentes à Assem-
bleia Legislativa de São Paulo,
todos do PT: as vereadoras Pao-
la Miguel, de Campinas, e Thai-
nara Faria, de Araraquara; o ex-
deputado 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 Racis-
mo do partido Thiago Soares.

A programação terá início
com uma roda de conversa entre
os pré-candidatos, com a partici-
pação também de lideranças lo-
cais convidadas, para que o gru-
po aprofunde o debate sobre a si-
tuação atual do racismo no Brasil
e as políticas públicas necessárias
ao seu efetivo enfrentamento.

Em seguida, os pré-candida-
tos participam, a partir das 11
horas, de um painel online, com
transmissão pelo Facebook, so-
bre o tema “Mandatos a Servi-
ço 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 vi-
sita, na hora do almoço, à Socieda-
de Beneficente Treze de Maio, uma
das instituições mais antigas do
Estado de São Paulo ligadas à cul-
tura negra. A entidade foi funda-
da em 19 de maio de 1901 e inte-
gra a Rota Afro de Piracicaba.

Divulgação

Evento é organizado pelo professor Adelino de Oliveira

O vereador Laércio Trevisan
Jr (PL) afirmou, durante a 5ª
reunião extraordinária deste
ano, realizada nesta segunda-
feira (21), que os devedores do
Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto) apontados pela CPI (Co-
missão Parlamentar de Inquéri-
to) da Câmara, que apura possí-
veis 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 dist intas.
Acima está a saúde que é

p r e s t a d a  à  p o p u l a ç ã o ,
ainda mais nesse momento de
pandemia", afirmou.

Trevisan também afirmou
que está preocupado com os ru-
mos da CPI. "Não se pode con-
fundir entidade com pessoa físi-
ca. Não se deve fazer isso. Que fi-
que clara essa situação, que as en-
tidades são isentas", acrescentou.

Segundo Trevisan, o proble-
ma está nos vazamentos subter-
râneos que são mais de 50%, na
falta de manutenção e de um tra-
tamento de esgoto adequado.
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Vereador defende isenção
de entidades e hospitais

O Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto) realizou melhorias,
como adequações elétricas, tubu-
lações e instalação dos novos pai-
néis elétricos, no reservatório ele-
vado do Boa Esperança. Os servi-
ços foram concluídos hoje e o in-
vestimento da autarquia foi de
aproximadamente R$ 200 mil.

Foram realizadas novas
entradas de força, substitui-
ção de tubulações, conexões,
cabos elétricos, dois conjuntos
de motobomba foram substi-
tuídos, além de dois painéis
elétricos. Para a realização dos
serviços, foi necessária a para-

lisação do abastecimento da re-
gião do Boa Esperança por 3h.

“Esses novos painéis elétricos
são do tipo soft-starter, com siste-
ma de partida e parada suave, com
ondulação de vazão, que proporci-
onam a redução do consumo de
energia elétrica e o aumento da
vida útil dos motores elétricos, além
de promover maior confiabilidade
ao sistema operacional, minimi-
zando, assim, transtornos ao
abastecimento em vários bairros
da cidade”, esclareceu Denival
Santim, chefe de divisão do Depar-
tamento de Instalação e Manuten-
ção Eletromecânica (DMIEM).
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Semae realiza melhorias
no reservatório do bairro
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Bebel visita escolas e
convida os professores
para webconferência
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 (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT), voltou a visi-
tar escolas estaduais em Piracica-
ba, na tarde desta última segun-
da (21), quando defendeu o ma-
gistério e a educação pública de
qualidade. Bebel esteve nas E.E.
“Hélio Penteado de Castro”, “Ca-
tharina Casale Padovani”, “Luiz
Gonzaga de Campos Toledo”, e
“João Chiarini” quando dialogou
com os professores e colocou a ca-
tegoria ao par da proposta do go-
vernador de São Paulo, João Do-
ria, que acaba com a carreira do
magistério, inclusive convidou a
todos para a webconferência, que
a Apeoesp, promoverá nesta quar-
ta (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/TVApeo-
esp.  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 quin-
quênio e todos os adicionais. Esta
proposta nasceu no Espírito San-
to e foi implantada também no

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

Rio Grande do Sul e em Minas
Gerais, onde o ex-governador
Fernando Pimentel (PT) acabou
por extingui-la por ser muito pre-
judicial aos professores”, contou.

Na visita, ainda, a presiden-
ta da Apeoesp reforçou a impor-
tância da mobilização dos profes-
sores para defender a manuten-
ção 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 pró-
ximo dia 16 de março, no vão li-
vre do Masp, na avenida Paulis-
ta, em São Paulo.  É hora de unir-
mos a nossa força e dizer não a
esta nova carreira. Queremos,
sim, a nossa carreira sendo res-
peitada, até porque os 73% de re-
ajuste 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 quinquê-
nio, sexta-parte, 13º salário, além
de dificultar futuros reajustes à
categoria, uma vez que os profes-
sores passarão a receber subsídio,
como ocorre com  quem ocupa
cargo eletivo, como é o caso de
deputados, prefeitos, vereado-
res.... “Além disso, a evolução dos

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

tende aos aposentados. Vamos
trabalhar, mais uma vez, com afin-
co para tentar barrar esta propos-
ta indecente”, enfatizou a parla-
mentar e presidenta da Apeoesp.

Fotos: Divulgação

Desde o início do ano, a con-
cessionária Mirante – empresa res-
ponsável pelo esgotamento sanitá-
rio da área urbana de Piracicaba
por meio de uma Parceria Público-
Privada (PPP) com o Semae, regis-
trou maior incidência de furtos de
equipamentos, cabos e materiais
em suas instalações - estações ele-
vatórias e estações de tratamento
de esgoto. Somente no primeiro bi-
mestre desse ano, houve o regis-
tro de 10 ocorrências de furtos.

A Mirante observa que os
equipamentos furtados com-
põem a infraestrutura necessá-
ria para a execução dos servi-
ços de qualidade de esgotamen-
to sanitário da cidade, missão
que, vem exercendo desde 2012.

“Mais do que os danos mate-
riais, a Mirante salienta que as
unidades furtadas são bens públi-
cos e os constantes furtos ocorri-
dos nas instalações da empresa
prejudicam sobretudo a coletivida-
de de Piracicaba. Ou seja, a popu-
lação, as empresas e os serviços
públicos são diretamente afetados
com o comprometimento dos
serviços de esgotamento sanitá-
rio”, enfatiza o gerente de Opera-
ções da Mirante, Rodrigo Leitão.

Vale ressaltar que essas ins-
talações contêm materiais eletri-
ficados, havendo riscos de feri-
mentos graves e até óbito se manu-
seado de forma inapropriada, sem
os devidos equipamentos de prote-
ção e treinamento adequados.

Divulgação

Furto pode comprometer serviços de esgotamento sanitário
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Mirante registra furtos
de equipamentos
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Voto de congratulações
é entregue a ex-atleta
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Unidades estarão fechadas
durante feriado de Carnaval

Homenageado é dono de mais de 60 medalhas e três cinturões

A Câmara aprovou nesta se-
gunda-feira (21), durante a 5ª
reunião extraordinária, o reque-
rimento 109/2022, que solicita a
realização de reunião solene em
comemoração ao “Dia do Cate-
quista”. A autoria é do vereador
Pedro Kawai (PSDB). Na justifi-
cativa, o parlamentar ressalta que
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O vereador Laércio Trevisan
Júnior (PL) entregou, ontem, 22,
voto de congratulações ao ex-atle-
ta piracicabano Vitor Wagner de
Mesquita Barros, estabelecido pelo
requerimento 58/2022. O homena-
geado estreou na carreira de trei-
nador e foi convocado pela CBKB
(Confederação Brasileira de Kick-
boxing) para atuar como auxiliar
técnico no Campeonato Sul-Ame-
ricano, 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 pas-
sou 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 gra-
mado 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 ca-
poeira, 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 luta-
dor. Na carreira de treinador co-
meçou com o pé direito; em dezem-
bro do ano passado, 'Mangue Seco'
foi convocado pela CBKB para atu-
ar como auxiliar técnico no Cam-
peonato Sul-Americano, disputado
em Cascavel (PR).

Ao lado do treinador carioca
Valmir da Silva, o piracicabano
contribuiu para as duas medalhas
conquistadas pelo jovem conterrâ-
neo Isac Lucca, que foi ouro no low
kicks e a prata no kick light, ambos
pela categoria 63,5 kg.

“o calendário oficial de solenida-
des desta Casa de Leis, conforme
decreto legislativo 23/2011, insti-
tui 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 comemo-
ração do “Dia do Catequista”.
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Reunião solene na Câmara vai
celebrar "Dia do Catequista"

Os postos do Poupatempo es-
tarão fechados para o atendimen-
to presencial nos dias 28 de feve-
reiro e 1º de março. A medida
atende ao decreto que estabele-
ceu ponto facultativo nas repar-
tições públicas do Estado na se-
gunda 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 habitual-
mente para o atendimento pre-
sencial, mediante agendamen-
to prévio de data e horário.

O agendamento pode ser fei-
to pelos canais digitais do pro-
grama, onde também estão dis-
poníveis mais de 190 serviços
eletrônicos, para que o cidadão
acesse quando e onde quiser.

Entre as opções mais procura-
das, estão a renovação da CNH,
Carteira de Trabalho Digital, Se-
guro-desemprego, licenciamento
de veículos, carteira de vacina-
ção 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 Pou-
patempo são realizados somente
para serviços que dependem da
presença do cidadão para serem
concluídos, como os de RG (primei-
ra via e renovação com alteração
de dados), transferência interes-
tadual e mudança nas caracterís-
ticas de veículos, por exemplo.

O vereador Paulo Henrique
Paranhos (Republ icanos)
esteve em reunião na manhã
desta terça-feira (22), na
sede do Ministério das Rela-
ções Exteriores, em Brasília
(DF),  com Elaine Hum-
phreys, subchefe da asses-
soria especial de Relações
Federat ivas e com Paulo
Henrique Zerbinati, asses-
sor especial de Relações
Federativas. A agenda tem

como objetivo em apresen-
tar a campanha de “Comba-
te à Pedofilia”. Na ocasião, o
parlamentar apresentou um
projeto para divulgar a cam-
panha em todas as embai-
xadas e consulados do Bra-
sil no mundo. Paulo Henri-
que apresentou materiais da
campanha, como cartazes,
adesivos e cartilhas sobre
combate à exploração sexual
de crianças e adolescentes.

BRASÍLIA
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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 mui-
tos municípios paulistas em ra-
zão da pandemia de Covid-19, é
esperado um aumento considerá-
vel 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 com-
paração aos dias normais, de
acordo com Marcelo Jazra, geren-
te 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 es-
perados 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 coloca-
rá 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

Eixo SP, Paulo Balbino, reforça a
recomendação de verificar os prin-
cipais itens de segurança, como sis-
tema de freios, calibragem de
pneus, nível do óleo, da água e sis-
temas 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 veícu-
lo, parar no acostamento somen-
te em caso de emergência, com
pisca alerta ligado e triângulo dis-
tante 100 metros antes do veícu-
lo, fazer pausa para descanso em

locais seguros, como as bases dos
Serviços de Apoio ao Usuário
(SAU), que a Eixo SP oferece ao lon-
go 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) estabe-
lece tolerância zero para o consu-
mo de bebida alcóolica e impõe
punições pesadas para motoris-
tas 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 nova-
mente 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 ad-
ministrado pela Eixo SP nos perí-
odos de maior movimentação de
veículos. A exceção ficará por con-
ta 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 usu-
ários. Informações sobre as con-
dições de tráfego serão exibidas
nos painéis eletrônicos instalados
ao longo do trecho. A concessio-
nária também coloca à disposição
os serviços de guincho e equipes
de resgate para atendimento pré-
hospitalar, além de bases de aten-
dimento com sanitários, água e
equipe de apoio. O serviço de aten-
dimento ao usuário pode ser acio-
nado pelo telefone 0800 170 8998.

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, rea-
lizada nesta segunda-feira (22).

De acordo com a propositu-
ra, Kawai encaminhou indicações
ao Executivo solicitando corte de
mato e limpeza de calçada em al-
guns locais da cidade. Em respos-
ta, o secretário municipal de De-
fesa do Meio Ambiente, Alex Gama
Salvaia, informou que “não há
contrato em vigor na Prefeitura
que contemple a execução do refe-
rido serviço”, informando ainda,
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Prefeitura está sem contrato
com empresa para corte de mato

“que a atual gestão iniciou estu-
dos de viabilidade orçamentária
para uma possível abertura de li-
citação que contemple o serviço”.

Desta forma, Kawai questi-
ona quando se findou o contra-
to com a empresa que anterior-
mente executava serviços de cor-
te 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 em-
presa; se existe alguma previsão
para ocorrer a contratação de
nova empresa para realizar o ser-
viço e em que estágio se encon-
tra os estudos de viabilidade or-
çamentária para a contratação.
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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 (Re-
publicanos), autora do projeto de
decreto legislativo 52/2021, apro-
vado nesta segunda-feira (21), na
5ª reunião extraordinária.

Vanessa nasceu em São Pau-
lo (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 funda-
mental no Colégio Anglo Cidade
Alta e o ensino médio no Colégio
Liceu Terras do Engenho. É ba-
charel em ciências jurídicas pela

Unimep (Universidade Metodis-
ta de Piracicaba), com pós-gra-
duação em direito do trabalho e
previdenciário pela Unopar (Uni-
versidade Norte do Paraná).

A advogada tem certificados
profissionais em bem-estar animal,
em saúde animal e em direito ambi-
ental pela Fasul e é membro da Co-
missão Estadual de Proteção e De-
fesa 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 Prote-
ção dos Animais da OAB de Piraci-
caba, que tem como objetivo fazer
as legislações federais, estaduais e

municipais relativas à proteção e
defesa dos animais sejam respeita-
das e implementadas. Atualmente,
por meio da comissão, desenvolve
trabalho com a Guarda Civil Mu-
nicipal para a criação de um proto-
colo interno no atendimento das
ocorrências de denúncias de crimes
de maus-tratos a animais.

"Vanessa acompanhou inú-
meras denúncias de crimes de
maus-tratos e abandono de ani-
mais e, por meio da comissão,
também contribuiu para a cons-
trução 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 Pi-
racicaba, e do projeto de lei 9/
2020, que criou o Conselho Mu-
nicipal 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 Munici-
pal e com protetores independen-
tes, organizações não-governamen-
tais e a população, além de estabele-
cer parceria com o Ministério Públi-
co, para acompanhamento de de-
núncias de crimes contra animais.
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Roberto Morais garante veículos para a região em programa
O deputado estadual Rober-

to Morais conquistou por meio
do Programa “Nova Frota – SP
não para”, anunciado hoje pelo
Governo do estado de São Pau-
lo, a liberação de veículos e equi-
pamentos para prefeituras e en-
tidades da região de Piracicaba.
Foram contempladas com ambu-
lâncias as cidades de Leme e Ra-
fard. A cidade de Rio Claro rece-
be uma Van para a área da Saú-
de e a prefeitura de Joanópolis e
o Centro de Reabilitação de Pi-
racicaba recebem um veículo van
acessível cada. As prefeituras de
Saltinho e Águas de São Pedro
foram contempladas com um Ca-
minhão Basculante cada. Santa
Maria da Serra e São Pedro fo-

ram contemplados com um Ca-
minhão Pipa para cada cidade.
Para Charqueada foi destinado
um equipamento Pá Carregadei-
ra. 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 fortalecen-
do. Vamos continuar trabalhan-
do muito, como Deputado Esta-
dual, buscando cada possibilida-
de de recursos e suporte. A Re-
gião Metropolitana de Piracica-
ba sabe que pode contar com
meu trabalho junto ao Governo
do estado”, conclui o deputado. Programa “Nova Frota - SP não para” foi anunciado ontem pelo Estado

Divulgação
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Vereador critica secretaria de Defesa do Meio Ambiente
O vereador Aldisa Vieira Mar-

ques – o Paraná (Cidadania) – está
insatisfeito com o atendimento da
Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente). Foi o
que ele manifestou durante o dis-
curso no tempo regimental na ses-
são extraordinária desta segunda-
feira (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 ár-
vores na rua Floriano Peixoto, que
atrapalham a passagem dos ôni-
bus, além de outra no bairro Santo
Antônio, no cruzamento entre as
ruas Marino Garcia e Capitão Ri-
cardo 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 ago-
ra 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 aten-
dia. Somos nós que saímos nas
periferias, saímos nas ruas, cum-
primentando a população sofri-
da, pedindo voto na época das
eleições. O secretário não sai pe-
dindo 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 acon-
tecer com a nossa cidade. Os lixos,
entulhos, galhos de árvores estão nos
cantos da cidade, próximo às resi-
dências da população, entrando rato,
barata e escorpião na casa da popu-
lação e não é tomada uma atitude
por essa secretaria”, colocou.

De autoria do vereador Pe-
dro Kawai (PSDB), foi aprovado
nesta segunda-feira (21), na 5ª
reunião extraordinária, o reque-
rimento 103/2022, que solicita
informações ao Executivo sobre
estudos técnicos, visando a cons-
trução de Centro Comunitário
em terreno localizado na rua
Sofia, no bairro Costa Rica.

No texto, o parlamentar des-
taca que protocolou em 6 de agos-
to de 2021, a indicação de nº
3157/2021, que solicitava estudos
técnicos visando a construção de
Centro Comunitário no bairro.
“Conforme justificado na indica-
ção, o terreno é de propriedade
do Poder Executivo Municipal e
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Vereador questiona estudo
para centro comunitário

que, tendo em vista que a insta-
lação de um centro comunitário
no local, poderia ser destinado
para organização de eventos, reu-
niões e promoção de lazer aos mu-
nícipes daquela região, é que suge-
ri ao Executivo a sua construção”,
destaca trecho da propositura.

Pelo requerimento, o verea-
dor busca saber se foi realizado
estudo de viabilidade e planeja-
mento para a construção do Cen-
tro Comunitário e, em caso posi-
tivo, 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.

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 asfal-
to na cidade foi o tema do reque-
rimento 151/2022, aprovado em
regime de urgência na noite de
segunda (21) durante a 5ª reunião
extraordinária de 2022 da Câma-
ra Municipal de Piracicaba.

De autoria do vereador Gus-
tavo Pompeo (Avante), a propo-
situra pergunta ao presidente da
autarquia de água e esgoto se hou-
ve "alguma irregularidade contra-
tual na prestação do serviço no pe-
ríodo de 2018 até a presente data"
e, em caso positivo, pede que to-
das as notificações e autuações às
empresas sejam apresentadas. O
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Requerimento questiona
contratos de recuperação
asfáltica da autarquia

requerimento também pede a có-
pia dos contratos e de todos os
aditamentos a partir de 2018.

Gustavo Pompeo ainda soli-
cita informações sobre quantas
equipes e caminhões são disponi-
bilizadas para realização dos ser-
viços contratados e quais são os
equipamentos por eles utilizados.
O vereador também questiona se
"houve alguma licitação para re-
alização dos serviços no período
de 2020 a 2022" e, em caso posi-
tivo, pede que sejam enviadas có-
pias dos editais, termos de refe-
rência e das licitações realizadas.

De acordo com a Lei Orgânica
do Município de Piracicaba, o Exe-
cutivo municipal, após receber o
protocolo, tem prazo de 15 dias para
se manifestar sobre requerimentos.

Foi aprovado em regime de
urgência, o requerimento 148/2022
que solicita informações ao Execu-
tivo, através do Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto), so-
bre os serviços de reparos na pavi-
mentação asfáltica. A propositura
é de autoria do vereador Laércio
Trevisan Júnior (PL) e foi votada
nesta segunda-feira (21), na 5ª reu-
nião extraordinária da Câmara.

Pelo requerimento, o parla-
mentar questiona qual é a empre-
sa responsável pela prestação de
serviços de reparos na pavimen-
tação asfáltica quando se faz ne-
cessário algum serviço do Semae
em via pública, como por exem-
plo, uma nova ligação de água.
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Serviços de reparos
motivam requerimento

Trevisan também pergun-
ta qual é o prazo para execução
dos serviços de reparos na pa-
vimentação 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 repa-
ros na pavimentação asfáltica.

O vereador pede ainda que
seja esclarecido o motivo pelo
qual os serviços de reparos no
pavimento não terem sido exe-
cutados 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 Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou, na sessão extraor-
dinária desta segunda-feira (21),
voto de congratulações para a pro-
tetora de animais Tatiana de Frei-
tas Siviero. O requerimento 145/
2022, apreciado em regime de
urgência, é de autoria do verea-
dor Paulo Campos (Podemos).

A protetora já atuou no res-
gate de vários animais e, além

GM PGM PGM PGM PGM PETETETETET

Câmara aprova homenagem
para protetora de animais

disso, foi a responsável pela cri-
ação do projeto GM Pet em 2014,
que foi na época o segundo pro-
jeto do país em que a guarda
municipal passou a atender de-
núncias de maus tratos. Recen-
temente ela foi voluntária no
caso das búfalas de Brotas, que
ganhou repercussão nacional.

A data de entrega da hon-
raria ainda será definida.

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou, na sessão extraor-
dinária desta segunda-feira (21), a
moção de aplausos 24/2022 à Pa-
róquia Sagrado Coração de Jesus,
pelos 55 anos de fundação. O au-
tor da honraria é o vereador Thia-
go Ribeiro (PSC). Conhecida como
Igreja dos Frades, a paróquia foi
criada em 1967, em razão do des-
membramento da Paróquia Santo
Antônio (Sé Catedral) e uma parte

AAAAAPLAUSOSPLAUSOSPLAUSOSPLAUSOSPLAUSOS

Paróquia Sagrado Coração
de Jesus será homenageada

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 re-
nomados e imagens históricas, além
do púlpito de madeira datado de
1900 e os altares laterais como des-
taques. A entrega da homenagem
será em data a ser definida.
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Doria anuncia início imediato
das obras do monotrilho
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 ime-
diato das obras do monotrilho do
Aeroporto Internacional de São
Paulo, em Guarulhos, com conclu-
são prevista para 2024. A conexão
será pela Linha 13-Jade da CPTM
e o sistema interligará trem e me-
trô aos Terminais 1, 2 e 3 do aero-
porto, o maior da América do Sul.

“Este é um trabalho em con-
junto da GRU Airport, do Gover-
no Federal e do Governo de São
Paulo, somando forças e também
com o aval na ANAC (Agência
Nacional de Aviação Civil). Des-
de o início foi assim que nós con-
duzimos o processo, inclusive
com a fiscalização do Tribunal de
Contas da União”, disse Doria.

Com investimento privado es-
timado de R$272 milhões, custea-
do com recursos da outorga da
concessionária GRU Airport, o pro-
jeto 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 se-
cretário de transportes metropoli-

Governo do Estado

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

tanos, Alexandre Baldy, para dizer
que o Governador João Doria es-
tava querendo disponibilizar para
São Paulo um sonho antigo, o de
ter uma ligação rápida, confortá-
vel 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 con-
cessionária 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 minu-
tos. Os trens são automáticos e sus-
tentáveis, movidos a ar, com capa-
cidade de transportar até quatro
mil pessoas por hora. Para o con-
forto 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, prin-
cipalmente, passageiros e funcioná-
rios do aeroporto. A expectativa é
que, após seis meses da inaugura-
ção, mais de 50 mil passageiros se-
jam transportados por dia. O tre-
cho entre a Linha 13-Jade da
CPTM e os terminais 1, 2 e 3 do
aeroporto será gratuito.

Alex de Madureira participou
na manhã desta terça-feira (22)
do lançamento da plataforma di-
gital 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 ser-
viços aos cidadãos. “Estive presen-
te para apoiar essa nova ferra-
menta que foi desenvolvida para
promover a autonomia e estimu-
lar a economia dos municípios
paulistas”, afirmou o deputado.

Ação do Governo de São
Paulo, a iniciativa desburocrati-
za 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 cri-
térios técnicos, garantir que as

prefeituras tenham igualdade de
oportunidade para participar”,
completou o deputado estadual.

Por meio do novo canal, os
prefeitos dos 645 municípios pau-
listas poderão solicitar, ao Esta-
do, máquinas e outros veículos.
O site disponibiliza diversas op-
ções como ambulâncias, vans, ca-
minhões de coleta seletiva e ca-
minhões pipa, além de máquinas
pesadas como tratores, motoni-
veladoras, triturador de galho, re-
troescavadeiras, entre outras.

O programa será coorde-
nado pelas secretarias de De-
senvolvimento Regional (SDR)
e de Governo, juntamente com
a Casa Civil,  e conta ainda
com a parceria das Secretari-
as de Agricultura e Abasteci-
mento,  Direitos da Pessoa
Com Deficiência, Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente e Saúde.

Evento foi no Palácio dos Bandeirantes com a presença do governador

Aldo Guimaraes

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA

Alex de Madureira participa
de lançamento do Nova Frota

RRRRRANKINGANKINGANKINGANKINGANKING

Docente da Esalq figura entre os principais cientistas de matemática

MMMMMANDANDANDANDANDAAAAATTTTTOOOOO     COLETIVCOLETIVCOLETIVCOLETIVCOLETIVOOOOO

Requerimento pede informações
sobre regularização fundiária

De autoria da vereadora Sil-
via Morales (PV), do mandato
coletivo ‘A Cidade É Sua’ foi
aprovado nesta segunda-feira
(12), o requerimento 121/2022,
que solicita informações ao Exe-
cutivo sobre loteamentos irregu-
lares na zona rural e procedimen-
tos de regularização fundiária.

No texto, a parlamentar des-
taca que o município apresenta uma
conjuntura atual que caracteriza,
além de altos índices de déficit ha-
bitacional, a existência de aproxi-
madamente 252 núcleos urbanos
irregulares, em ambas as modali-
dades de interesse social e interes-
se específico, tanto no perímetro
urbano, quanto na zona rural, re-
velando, portanto, uma grande
demanda por regularização fundi-
ária, cuja adequada implementa-
ção tem por objetivo ampliar o aces-
so à terra urbanizada pela popula-
ção de baixa renda; garantir o di-
reito social à moradia digna e às
condições de vida adequadas; bem
como prevenir e desestimular a for-
mação 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 ambien-
tais, econômicos e sociais, uma
vez que se direciona a resolver as
problemáticas das ocupações ir-
regulares, inclusive quanto a re-
gularização 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 realo-
quem em outras áreas e impedir a
formação de novos núcleos infor-
mais, sendo imprescindível, por-
tanto, a fiscalização de áreas ocio-
sas suscetíveis à ocupações.

Pelo requerimento, a verea-
dora busca saber informações re-
lativas ao parcelamento do solo e
a respectiva situação legal dos lo-
teamentos situados na zona ru-
ral, inclusive a disponibilização de
planilha atualizada, contendo: lo-
calização dos loteamentos; iden-
tificação dos lotes ou proprieda-
des, bem como de seus proprietá-
rios; período em que os loteamen-
tos foram implantados; existên-
cia de inquéritos policiais e/ou
processos judiciais pertinentes à
questão; fotos dos loteamentos
em situação irregular; mapea-
mento, se possível georreferenci-
ado, dos referidos loteamentos.

Silva também pergunta
como está sendo executada a dis-
tribuição de atribuições e com-
petências aos órgãos do Poder
Público para o processamento
dos projetos de regularização
fundiária e, considerando que
em casos de judicialização, a Pre-
feitura Municipal pode figurar no
polo passivo em razão de sua res-
ponsabilidade solidária, qual o
procedimento adotado pela Pre-
feitura ao identificar um lotea-
mento irregular, se é encami-
nhada notificação ao Ministério
Público do Estado de São Paulo.

O professor Edwin Moises
Marcos Ortega, do departamento
de Ciências Exatas da Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Quei-
roz (Esalq/USP), figura em 5º lu-
gar entre os melhores pesquisado-
res 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 ofere-
ce desde 2014 dados sobre as con-
tribuições científicas nessa área.

O ranking tem como base o h-
index, que considera publicações re-
levantes e o impacto a partir de cita-
ções. 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 cri-
térios de inclusão dos acadêmicos a
serem considerados no ranking dos
melhores cientistas baseiam-se no

índice h da disciplina, na propor-
ção das contribuições feitas den-
tro da disciplina em questão, além
dos prêmios e outras realizações.

Sobre o reconhecimento, o do-
cente expressa sua satisfação e
agradece aqueles que estão ao seu
lado durante sua jornada na aca-
demia. “Estou muito feliz com esse
reconhecimento e gostaria de agra-
decer a Esalq por ter me dado todo
suporte necessário para o desen-
volvimento das minhas pesquisas,
assim como agradecer os meus par-
ceiros de pesquisa, reconhecer o
trabalho incansável dos meus alu-
nos de mestrado e doutorado no
desenvolvimento de pesquisas em
estatística e matemática no Bra-
sil. Agraço também aos funcioná-
rios e secretários do meu departa-
mento por todo apoio e finalmen-
te agradeço a minha família por
me apoiar incondicionalmente”. Edwin Moises é professor do departamento de Ciências Exatas
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Reunião solene
ocorrerá em abril

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba (SP) aprovou nesta segun-
da-feira, durante a 5ª reunião ex-
traordinária do ano, o requerimen-
to 108/2022, de autoria do verea-
dor Pedro Kawai (PSDB), que ga-
rante a realização da solenidade do
Dia do Escoteiro, atendendo ao
decreto legislativo 06/2011 que ins-

tituiu a data. De acordo com o re-
querimento aprovado, a reunião
solene está prevista para acontecer
na data de13/04/2022, a partir das
19h. Serão confeccionados para o
evento, convites folders, forneci-
mento de fotos, além de transmis-
são ao vivo pela TV Câmara - ca-
nal 11.3 UHF e 4 da NET/Claro.

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou durante a 5ª
reunião extraordinária de 2022
o requerimento 146/20222, que
concede Voto de Congratulações
a Helenice de Jesus Santos, mo-
radora do bairro Bosques do
Lenheiro, pelo trabalho volun-
tário por ela desenvolvido.

"Guerreira e com muita
vontade de fazer a diferença,
logo despertou como voluntária
nos bairros periféricos, assistin-
do 80 famílias que necessitavam
de pessoas dispostas a ajudar a
população carente de toda re-
gião", traz o texto da proposi-

tura, que é de autoria do verea-
dor Paulo Campos (Podemos).

O requerimento ainda destaca
que Helenice "ficou reconhecida pe-
los moradores por sua vontade
imensa e toda garra para ajudar e
resolver problemas sociais, desen-
volvendo trabalhos comunitários,
porta a porta" e que "não mede es-
forços para ajudar as pessoas da co-
munidade e que hoje é referência a
todos os que procuram, não somen-
te por necessidade físicas, mas tam-
bém pelo apoio pessoal e pela evan-
gelização no coração das pessoas".

O Voto de Congratulações será
entregue em data a ser definida.
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Moradora é reconhecida
por trabalho voluntário

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, “au-
torizando Piracicaba a desincorpo-
rar área de sua propriedade, no
Conjunto Habitacional Água Bran-
ca I, da classe de bens de uso co-
mum do povo e incorporar à classe
de bens patrimoniais do Municí-
pio, para posterior doação ao Esta-
do, visando a implantação de uni-
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Câmara aprova área para
construção de escola

dade escolar ”, foi aprovado du-
rante 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 rema-
nescente será doado ao Governo do
Estado de São Paulo, regularizan-
do, com isso, as propriedades e pos-
sibilitando que novos investimentos
sejam feitos em ambas as áreas.

A Câmara Municipal de
Piracicaba aprovou na noite
desta segunda-feira (21) o re-
querimento 113/2022, que con-
cede Voto de Congratulações à
Igreja Pentecostal Ministério
El Shaddai pelo seu primeiro
ano de funcionamento.

De autoria do vereador
Acácio Godoy (PP), a proposi-
tura traz que a igreja foi inau-
gurada no dia 14 de janeiro de
2021 e está localizada na rua
José Assad Hellau, 295. "Hoje a
igreja conta com mais de 40 pes-
soas fixas", diz o requerimento.

"A Igreja Pentecostal Minis-
tério El Shaddai se inicia com a
morte da mãe do pastor Alex San-
dro Alves de Almeida e ocorre

AAAAANIVERSÁRIONIVERSÁRIONIVERSÁRIONIVERSÁRIONIVERSÁRIO

Igreja Pentecostal receberá
voto de congratulações

com a confirmação de Deus atra-
vés de profecias (...) quem está à
frente da Igreja Pentecostal mi-
nistério El Shaddai é o pastor Alex
Sandro Alves Almeida, e como se-
gundo o pastor Francisco José",
traz o texto da propositura.

O requerimento diz ainda
que "compete ao Poder Legisla-
tivo de Piracicaba, legítimo re-
presentante do povo no poder
constituído, registrar e realçar
perante a sociedade a ação rele-
vante dos organismos sociais,
esportivos e pessoas físicas e ju-
rídicas e instituições Educacio-
nais que se destacam na cidade
de Piracicaba" e, assim, solicita
a concessão da honraria à igreja
pelo seu primeiro aniversário.

Na quinta reunião extraor-
dinária desta segunda-feira (21),
o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) destacou o projeto
"Mais Segurança no Trânsito"
da Semuttran (Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes). A inicia-
tiva prevê o recuo de vagas para
motos nos semáforos, de modo que
os motociclistas saiam primeiro do
que os motoristas a partir do mo-
mento que o sinal ficar verde.

O parlamentar disse que as

SSSSSEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRANEMUTTRAN

Gustavo Pompeo destaca projeto
"Mais Segurança no Trânsito"

tentativas de se implantar as fai-
xas de recuo eram antigas, pois não
havia sido regulamentadas pelo
CTB (Código de Trânsito Brasilei-
ro). "Com a regulamentação ficou
mais fácil. Esse projeto ajuda o mo-
tociclista na saída do semáforo, di-
minuindo o risco de acidentes, além
disso as faixas não atrapalham o
trânsito", argumentou Pompeo.

O vereador concluiu que o pro-
jeto já se mostrou eficiente em ou-
tros municípios, "evitando conflitos
entre motos e carros no trânsito".
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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

Última reunião do Parlamento Metropolitano em 2021 aconteceu em Limeira

Assessoria Parlamentar

Saúde e manutenção de ro-
dovias são dois dos temas que de-
vem 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 ca-
nais 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 presiden-
te o vereador Gilmar Rotta (Ci-
dadania), também chefe da Casa
de Leis piracicabana. Desde a
aprovação pela Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo, em
agosto do ano passado, da cria-
ção 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.

Compõem a Região Metropo-
litana de Piracicaba 24 municípi-
os: Águas de São Pedro, Analân-
dia, Araras, Capivari, Charquea-

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

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

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba, por intermédio da ve-
readora Ana Pavão (PL), na
moção de aplausos 225/2021,
entregue em ato solene, na últi-
ma quinta-feira (17) à diretora
Ana Fischer Angeli enaltece a
Maple Bear, pelos cinco anos de
atuação, contribuindo para o de-
senvolvimento de nosso município.

No teor da moção, a parla-
mentar enfatiza que a Maple
Bear nasceu em North Vancou-
ver, 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 multicultu-
ralismo e a capacidade de inte-
grar 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 es-
tudantes em diversas regiões de
nosso país, com sua primeira uni-
dade aberta em 2006, crescendo
rapidamente, após conquistar es-
paço com seu modelo inovador e
um atendimento humanizado.
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Vereadora enaltece escola
que foca o multiculturalismo

Assessoria Parlamentar

Vereadora enaltece escola canadense que foca o multiculturalismo

A escola chegou a Piracica-
ba em setembro de 2016, se loca-
liza no bairro da Vila Rezende,
sendo uma das poucas escolas
que trabalham com a metodolo-
gia de imersão na língua ingle-
sa. Iniciou suas atividades, com
74 alunos, atendendo apenas o
ensino infantil, alternativa, que
possibilitou seu desenvolvimen-
to progressivo, ao longo desses
anos de história, alcançou cerca
de 240 alunos neste ano letivo.

A prática de início das ativi-
dades com atendimento reduzido
tem o intuito de manter a qualida-
de 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 par-
lamentar também considera que
vale lembrar, que todas as evolu-
ções da instituição colaboram para
a diminuição no índice de desem-
prego municipal, uma vez que seu
desenvolvimento colabora para a
geração de empregos e renda. A
escola conta com 59 colaboradores,
entre professores, prestadores e ter-
ceirizados. Além das ações educa-
cionais, a organização também
atua em apoio a instituições que
desenvolvem projetos sociais.

FFFFFINANÇASINANÇASINANÇASINANÇASINANÇAS

Comissão avalia cumprimento
de Metas Fiscais em audiência

A Comissão de Finanças e Or-
çamento da Câmara Municipal de
Piracicaba realiza hoje, 23, às 14h,
audiência pública para demons-
tração e avaliação do cumprimen-
to das metas fiscais do terceiro
quadrimestre do exercício-finan-
ceiro de 2021. A comissão, com-
posta pelos vereadores André
Bandeira (PSDB), presidente;
Acácio Godoy (PP), relator; e
Paulo Campos (Podemos), mem-
bro, 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 quadri-
mestre. “Basicamente estamos fe-
chando a avaliação do ano de
2021, tudo aquilo que a Prefeitu-
ra arrecadou ao longo do ano e
como aplicou esses recursos”, ex-
plicou 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 orçamen-
to municipal no fechamento de
2021, sobre a disponibilidade finan-
ceira de caixa, a previsão inicial das
receitas e despesas, a previsão atu-
alizada e o quantitativo do que foi
executado por cada secretaria, in-
cluindo órgãos da administração
direta e indireta e ainda eventual
superávit ou déficit no período.

Conforme determinação do
Ato da Presidência 2/2022, a audi-
ência será realizada em formato on-
line, seguindo regras de prevenção
à Covid-19. A população pode
participar enviando perguntas
aos membros da comissão e ao
secretário pelos canais de comu-
nicação da Câmara. A audiência
será transmitida pela TV Câma-
ra, nos canais 11.3 em sinal digi-
tal (TV aberta), 4 da Claro/NET e
9 da Vivo/Fibra, com retransmis-
são nas mídias sociais oficiais do
Legislativo, no Facebook e no
YouTube, e ainda no site oficial
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

LLLLLIMPEZAIMPEZAIMPEZAIMPEZAIMPEZA

Vereador cobra, pela segunda vez,
implantação de lixeiras na Paulista

Em 2 de agosto do ano passa-
do o vereador Pedro Kawai (PSDB)
protocolou a indicação 3081/2021,
que solicitava a instalação de lixei-
ras na área de trailers da Praça
Antônio Francisco Pizzinatto (es-
tacionamento da Paulista), no bair-
ro Paulista. No mesmo mês, o par-
lamentar protocolou outra indica-
ção – a 3270/2021 – que cobrava
do município a instalação de lixei-
ras na avenida Dr. João Concei-
ção, entre as ruas Benjamim Cons-
tant e Rosário, no mesmo bairro.

Na ocasião, o secretário da
Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente), Alex
Gama Salvaia, informou ao par-
lamentar que as lixeiras estão em

processo de compra pela empre-
sa Piracicaba Ambiental, mas
não forneceu outros detalhes.

Na reunião extraordinária
desta segunda-feira (21), foi apro-
vado o requerimento 102/2022, do
parlamentar, questionando à Ad-
ministração 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 li-
xeiras para consulta pública.

O vereador Fabrício Polezi (Pa-
triota), acompanhado de assesso-
res parlamentares, promoveu reu-
nião no último sábado (19) junto à
população, em evento que contou
com a participação de pais de alu-
nos e professores da rede de ensi-
no público de Piracicaba. O tema
abordado foi o PECIM (Programa
de Escola Cívico-Militar), que po-
derá ser implantado no município.

“De início, gostaria de infor-
mar que houve registro de um pe-
queno grupo de sindicalistas, que
vieram para tentar provocar e inti-
midar as pessoas que se dirigiam
para nossa reunião, porém a Polí-
cia Militar foi chamada bem como
a Guarda Civil, para manterem a
ordem e os agitadores antidemo-
cráticos que não querem que as
pessoas dessa cidade saibam a ver-

CCCCCÍVICOÍVICOÍVICOÍVICOÍVICO-M-M-M-M-MILITILITILITILITILITARARARARAR

Vereador promove reunião para discutir programa
Assessoria Parlamentar

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

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 públi-
ca com pais de alunos e professo-
res da escola selecionada. Essa
reunião teve como foco a apre-
sentação do tema. O deputado es-
tadual Tenente Coimbra (PSL/
SP), precursor do programa no
estado de São Paulo participou de
forma remota e abordou o assun-
to e principalmente respondeu às
perguntas pertinentes ao PECIM,
que foram levantadas no evento.

Polezi, que vem empenhando
seus esforços como idealizador des-
se programa em Piracicaba, ressal-
tou que “acredita que esse evento
foi um ganho positivo para a escola,

pais, alunos e professores. Os próxi-
mos passos serão continuar as reu-
niões tirando dúvidas da popula-
ção.  "Mesmo que esse pessoal que

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

A vereadora Rai de Almei-
da (PT) defendeu na noite des-
ta segunda-feira (21) em seu
discurso como líder de bancada
durante a 5ª reunião extraordi-
nária de 2022 da Câmara Muni-
cipal de Piracicaba, a prerroga-
tiva 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 ins-
talações públicas é inconstitucio-
nal. Eu gostaria de perguntar

RRRRRAIAIAIAIAI     DEDEDEDEDE A A A A ALMEIDALMEIDALMEIDALMEIDALMEIDA

Vereadora defende prerrogativa de fiscalização sem aviso prévio
aqui, publicamente, onde é que
está escrito que é inconstitucio-
nal?", questionou a parlamentar.

Rai de Almeida ainda disse
que foi justamente com a prerro-
gativa fiscalizatória que os parla-
mentares foram eleitos, e que de-
limitar que fiscalizações só pos-
sam ocorrer quando avisadas
previamente frustraria a verifi-
cação das reais condições dos
prédios e espaços públicos: "Você
já viram alguma instituição, al-
guma 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 si-
tuação e nós não identificarmos
aquilo que está por trás", disse.

Em seu discurso, a parla-
mentar, 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 vei-
culada na imprensa local sobre

inadimplementos de entidades e
empresas referentes às tarifas de
água e esgoto, ao que ela cha-
mou de "questão seríssima".

Rai ainda disse que as ta-
xas de esgoto, mesmo que não
pagas pelos usuários, são re-
passadas 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".

DDDDDEMANDAEMANDAEMANDAEMANDAEMANDA

Transportes internos da Prefeitura
conta com poucos mecânicos

MMMMMARIAARIAARIAARIAARIA F F F F FIGUEIREDOIGUEIREDOIGUEIREDOIGUEIREDOIGUEIREDO

Primeira presidenta da OAB-SP
receberá voto de congratulações

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou na noite des-
ta segunda-feira (21) durante a
5ª reunião extraordinária de
2022, o requerimento 107/22,
que propunha voto de congra-
tulações a Maria Patricia Van-
zolini Figueiredo, advogada cri-
minalista eleita no final de 2021
para  presidir a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) São Pau-
lo. Eleita para o mandato 2022-
2024, essa é a primeira vez que uma
mulher preside a instituição.

De autoria do vereador Zezi-
nho Pereira (DEM), a propositura
menciona a determinação e pro-
fissionalismo da advogada, e diz
que a homenageada "sempre se
constituiu como uma mulher for-
te, determinada, aguerrida, com-
petente e muito dedicada ao seu
trabalho profissional, e por esta
razão esta mulher nobre, é mere-
cedora desta justa homenagem".

O requerimento também
cita em seu texto a trajetória aca-
dêmica de Maria Patrícia Van-
zolini Figueiredo, que é gradu-
ada, mestre e doutora em Di-
reito pela Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo e, atu-
almente, leciona na Universida-
de Presbiteriana Mackenzie e no
Complexo Educacional Damásio
de Jesus, além de ser professo-
ra convidada da Escola Superi-
or da Magistratura e da Escola
Superior do Ministério Público.

A homenageada, de acor-
do com a propositura, é autora
do livro "Manual de Direito Pe-
nal", preside a Comissão esta-
dual da mulher Advogada da
ABRACRIM-SP, é diretora ad-
junta do Instituto M133 e só-
cia do escritório "Brito e Van-
zolini Advogados Associados".

A data de entrega da hon-
raria ainda será definida.

Foi aprovado com urgên-
cia o requerimento 149/22, de
autoria do vereador Laércio
Trevisan Jr (PL), que solicita
informações ao Executivo sobre
a gestão administrativa, opera-
cional, financeira e logística da
Semutri (Secretaria Municipal
de Transportes Internos)

Trevisan esteve recentemen-
te no local. "A situação que eu
encontrei é muito delicada. É
preciso reorganizar totalmente
essa secretaria, que hoje acumula
com outra secretaria. Ela é estra-
tégica na cidade. Todos os trato-
res, ônibus, ambulâncias passam
por ela. Não é possível que conti-
nue sem um gestor", afirmou.

Segundo ele, é necessário
contratar pelo menos quatro
mecânicos. "E tem que nome-
ar um gestor para dar conta
daquela situação. Dezenas de
máquinas paradas e isso não

pode acontecer. Tem que aten-
der a população", afirmou.

No documento, Trevisan
questiona quantos servidores (efe-
tivos e comissionados) atuam na
Semutri; quantos mecânicos de
veículos leves e quantos de veícu-
los pesados prestam serviços atu-
almente na secretaria; quando foi
realizado o último concurso pú-
blico para contratação de mecâni-
cos e qual é a previsão para con-
tratação de novos mecânicos.

Trevisan também quer sa-
ber quantas licitações foram re-
alizadas para aquisição de pe-
ças e demais acessórios, neces-
sários para o conserto de veícu-
los da frota municipal, no perí-
odo de janeiro a dezembro de
2021 e nos meses de janeiro e
fevereiro de 2022 e quantos ve-
ículos estão “parados” aguar-
dando manutenção/conserto,
entre outros questionamentos.
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EXISTE SOLUÇÃO?EXISTE SOLUÇÃO?EXISTE SOLUÇÃO?EXISTE SOLUÇÃO?EXISTE SOLUÇÃO?
A situação do Semae é com-

plicada e complexa. Veremos
claramente isso quando a CPI for-
mada por vereadores entregar o
parecer final em maio. Contrato
mal feito com a empresa Miran-
te, isenções e inadimplência,
devem inviabilizar a autarquia
municipal. Solução? Somente
com uma mudança radical.

RESPOSTRESPOSTRESPOSTRESPOSTRESPOSTA CERTA CERTA CERTA CERTA CERTAAAAA
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 provi-
dências e anunciar uma data para
a reabertura. Rapidamente.

BEM BRASILEIROBEM BRASILEIROBEM BRASILEIROBEM BRASILEIROBEM BRASILEIRO
Data oficial do carnaval

chegando e o que veremos é
uma situação que mostra direi-
tinho como as coisas aconte-
cem em nossa querida pátria:
desfiles foram transferidos para
abril; comércio atenderá nor-
malmente, e os bancos mante-
rão os feriados tradicionais de
segunda e terça, dias 28 feve-
reiro e 1 de março, ou seja, não
haverá expediente. Sempre é
bom lembrar que oficialmente
não existe feriado no carnaval.

AAAAATRASO JUSTIFICÁVELTRASO JUSTIFICÁVELTRASO JUSTIFICÁVELTRASO JUSTIFICÁVELTRASO JUSTIFICÁVEL
A piscina municipal do

Complexo Aquático Dr. Samuel
de Castro Neves, fechada em
2018, pode ser finalmente li-
berada entre março e abril. Por
três vezes não aprovada (refor-
ma) pelo atual governo munici-
pal de Piracicaba, a explicação
é simples por parte do governo
Luciano Almeida: obra imper-
feita tem que ser refeita.

EVENTEVENTEVENTEVENTEVENTO MOO MOO MOO MOO MOVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTVIMENTADOADOADOADOADO
Roberto Morais recepcionou

segunda-feira (21), o presidente
estadual do Cidadania, Arnaldo
Jardim (quarto mandato como
deputado federal por São Pau-
lo), quando da abertura da oita-
va edição da Coplacampo. Am-
bos viveram um dia agitado. Ar-
naldo Jardim foi muito festejado
pelo bom trabalho em Brasília em
favor do agro, e Roberto Morais
recebeu muitos cumprimentos
pelo eficiente e belo trabalho jun-
to ao governo paulista em busca
de investimentos para rodovias
da nossa região. Seis autoestra-
das foram beneficiadas (8 mil
km), com um investimento da
ordem de 6,9 bilhões de reais.

DOIS SEGUIDOSDOIS SEGUIDOSDOIS SEGUIDOSDOIS SEGUIDOSDOIS SEGUIDOS
Quem quer o acesso não

pode perder pontos em casa
como aconteceu com o XV, sá-
bado (19), diante do Oeste. Sá-
bado (26) e na próxima quarta
(2), dois compromissos seguidos
em Piracicaba, com o XV enfren-
tando o Red Bull Brasil e São
Caetano. Com oito rodadas já re-
alizadas, o time piracicabano

O XV de Piracicaba deve estar entre os oito melhores para a segunda
fase do Campeonato Paulista (Série A-2). Longe do impossível. Con-
tudo, a não ser que  Roberto Cavalo consiga surpreender, dificilmen-
te o nosso alvinegro será feliz na sequência. Contratações equivoca-
das, carências de bons jogadores, a necessidade de um grande za-
gueiro, mais um meio campista e um atacante decisivo, comprome-
tem 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.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

Jairinho de Mattos, criador do
programa Comentaristas da Edu-
cadora, foi muito atencioso e
generoso na semana passada,
citando nosso trabalho na Tribu-
na Piracicaba (Notícias +), e ga-
nhando espaço na emissora que
faz sucesso diariamente das 12
às 13hs30 com Valdir Guima-
rães, Pedro Marcílio e Luis Bel-
trame, mais o Paulo Eduardo
Carlim (ancora), além do Jairi-
nho, diretor da emissora, com
produção de Maurício Furlan.
Debate na mídia, desde que im-
parcial e com plena liberdade,
torna-se a atração maior e in-
dispensável do jornalismo. Um
programa de grande audiência
onde existe espaço para descon-
tração, mas sempre mirando a seriedade. Grato e sucesso sem limites.

João Saldanha foi um dos mais famoso e polêmicos cronistas do
Brasil, com brilho especial no Rio de Janeiro. Crítico, briguento, deci-
dido, não levava desaforo para casa. Jornalista e radialista, foi co-
mentarista 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 porca-
ria na mão. Joga isso fora e venha para a briga”. O português corpu-
lento atirou o cassetete ao chão, no que o João Saldanha, com
rapidez e agilidade, pegou-o e partiu para cima do lusitano enchen-
do-o de pancada, mandando-o para o Hospital da Barra da Tijuca.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

jogará mais quatro vezes no “Ba-
rão” e três fora. Esta noite (23),
no Canindé (Portuguesa de Des-
portos), uma bela pedreira.

VVVVVAI ENCAI ENCAI ENCAI ENCAI ENCANTANTANTANTANTARARARARAR
Quem conhece (o projeto)

com detalhes, garante que o En-
genho e o Mirante formarão um
conjunto digno de aplausos. A
nova Pinacoteca terá dois an-
dares, mezanino, elevador, es-
cola de artes, área para café, e
amplo espaço para exposição.
Mais: restaurante do teatro mu-
nicipal e o Parque do Mirante
totalmente revitalizado. A área
passaria a ser um dos lugares
obrigatórios para quem gosta e
aprecia cultura, educação e tu-
rismo. Prefeito Luciano Almeida
diz que o cidadão (ã) se sentirá
orgulhoso de um lugar identifi-
cado com a raiz piracicabana.

VAI OU NÃOVAI OU NÃOVAI OU NÃOVAI OU NÃOVAI OU NÃO
Ainda em fase de planeja-

mento uma possível mudança
da sede da rádio Educativa FM
(municipal 105,9) para o Enge-
nho. A ideia é interagir com o
público e até mesmo providen-
ciar o seu canal de televisão.

AVISO INSISTENTEAVISO INSISTENTEAVISO INSISTENTEAVISO INSISTENTEAVISO INSISTENTE
Por várias vezes, antes do

início do atual campeonato, aler-
tamos sobre a necessidade (in-
dispensável) de arrumar o gra-
mado do estádio municipal “Ba-
rão da Serra Negra”. Impossível
exigir qualidade jogando no mes-
mo. Também difícil entender a
diretoria aceitar que seus atle-
tas possam atuar nessas condi-
ções, correndo sérios riscos.
Esse pseudo gramado vai propor-
cionar muitas dores de cabeça.

PRÓXIMO ANOPRÓXIMO ANOPRÓXIMO ANOPRÓXIMO ANOPRÓXIMO ANO
O secretário municipal da

Cultura Adolpho Queiroz imagi-
na inaugurar a nova Pinacoteca
Municipal (Miguel Dutra) no má-
ximo até agosto. Os móveis es-
tão sendo comprados. Quanto a
Biblioteca Municipal (Ricardo
Ferraz de Arruda Pinto), atual-
mente na rua Saldanha Marinho,
só irá para o Engenho em 2023.

QUINZE INDICAÇÕESQUINZE INDICAÇÕESQUINZE INDICAÇÕESQUINZE INDICAÇÕESQUINZE INDICAÇÕES
Na manhã de ontem (22), no

Palácio do Governo de São Pau-
lo, foram anunciadas as prefeitu-
ras municipais que receberão no-
vos veículos (Nova Frota SP). As
indicações são de responsabilida-
de dos parlamentares, e na opor-
tunidade, o deputado estadual
Roberto Morais (Cidadania) apon-
tou quinze (15) cidades que se-
rão comtempladas com ambulân-
cias, vans, caminhões (pipa e bas-
culante), Kit Patrulha Agrícola,
Pá-carregadeira e Retroescavadei-
ra. Municípios beneficiados: Pira-
cicaba (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.
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IIIIIMUNOSSUPRESSÃOMUNOSSUPRESSÃOMUNOSSUPRESSÃOMUNOSSUPRESSÃOMUNOSSUPRESSÃO     GRAGRAGRAGRAGRAVEVEVEVEVE

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)

O vereador Zezinho Pereira
(DEM) endossou a campanha
salarial do funcionalismo muni-
cipal e disse que o prefeito Luci-
ano Almeida (DEM) "precisa fa-
zer uma avaliação com carinho",
já que os servidores estão há
anos sem reajustes e parte signi-
ficativa deles tem tido envolvi-
mento direto no combate à pan-
demia da Covid-19 em Piracicaba.

O parlamentar fez o apelo
nesta segunda-feira (21), duran-
te a 5ª reunião extraordinária do
ano. Zezinho Pereira citou o au-
mento do contrato para o forne-
cimento da merenda escolar, que
ele classificou como "muito agres-
sivo", como parâmetro que a Pre-
feitura deveria considerar tam-
bém em relação ao funcionalismo.

"O Sindicato dos Municipais
vai fazer uma reunião para dis-

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; mui-
tos estão aí e precisam de respei-
to. Não precisa dar 100% igual
na merenda, mas o prefeito preci-
sa fazer uma avaliação com cari-
nho. O prefeito vai embora daqui
três anos, mas eles continuam."

Zezinho aproveitou para cri-
ticar 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, te-
mos que estar atentos a isso."

ZZZZZEZINHOEZINHOEZINHOEZINHOEZINHO P P P P PEREIRAEREIRAEREIRAEREIRAEREIRA

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

A busca por informações so-
bre os órgãos responsáveis por
monitorar e mapear o volume de
água do ribeirão Piracicamirim,
que transbordou na última quin-
zena de janeiro em decorrência de
fortes chuvas que atingiram a re-
gião, 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 relem-
bra que ao extrapolar o seu nível
normal, o Piracicamirim alagou "di-
versas ruas e casas, ocasionando

PPPPPIRACICAMIRIMIRACICAMIRIMIRACICAMIRIMIRACICAMIRIMIRACICAMIRIM

Monitoramento do ribeirão
motiva requerimento

diversos prejuízos aos moradores de
bairros próximos ao ribeirão".

O requerimento pergunta,
então, se o Executivo municipal
monitora e mapeia o ribeirão Pi-
racicamirim e, em caso positivo,
qual é o órgão competente e como
se dá esse procedimento. Em caso
negativo, a propositura questio-
na "o que impede em ser executa-
do o monitoramento e mapea-
mento do nível do ribeirão".

Por fim, Kawai também pede
que sejam informados "quais são
os primeiros pontos de extravasa-
mento do ribeirão Piracicamirim na
zona urbana do nosso município".

O projeto de decreto legislati-
vo 50/21, do vereador Aldisa Viei-
ra Marques (Cidadania), o Para-
ná, que concede título de cidadã pi-
racicabana à Maria Gimenes Perei-
ra 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

BBBBBAIRROAIRROAIRROAIRROAIRRO V V V V VERDEERDEERDEERDEERDE

Esposa de fundador de igreja
receberá homenagem

União Pentecostal. Algum tempo
depois, seu marido fundou o seu
próprio ministério, hoje denomina-
da Igreja Evangélica Primitiva Uni-
verso Para Cristo, com sede pró-
pria, localizada no Bairro Verde.

Sempre auxiliou seu esposo
nos trabalhos de evangelismo,
dando suporte nas questões reli-
giosas, aconselhamentos, traba-
lhos sociais e grupos de louvores.

BBBBBOAOAOAOAOA E E E E ESPERANÇASPERANÇASPERANÇASPERANÇASPERANÇA

Condição de quadra de esportes
no bairro motiva requerimento

O vereador Cassio Luiz Bar-
bosa, o Cassio Fala Pira (PL), ques-
tiona o secretário municipal de
Esportes, Lazer e Atividades Mo-
toras, Hermes Ferreira Balbino,
sobre as condições da quadra de
esportes situada na rua Cupua-
çu, no Jardim Boa Esperança.

A manutenção do local ha-
via sido solicitada pelo parla-
mentar na indicação 2.103/
2021. Em 4 de junho do ano
passado, em resposta a um ofí-
cio do vereador, o Executivo
informou que todos os aparelhos

esportivos da cidade estavam pas-
sando por estudos com o intuito
de avaliar possíveis reformas.

"Ocorre que mais de sete me-
ses já se passaram e não temos in-
formações de estudo, nem notíci-
as da reforma", cita Cassio. No re-
querimento 111/2022, aprovado
na 5ª reunião extraordinária, nes-
ta 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.

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou, na sessão extraor-
dinária desta segunda-feira (21), o
requerimento 106/2022 de autoria
do vereador Ary Pedroso Jr. (Soli-
dariedade), sobre a regularização
do loteamento Altos da Água Bran-
ca. O parlamentar sustenta, no
documento, que os moradores
aguardam há vários anos a legali-
zação do bairro, que possui cerca
de 60 casas, além de terrenos.

AAAAALLLLLTTTTTOSOSOSOSOS     DDDDDAAAAA Á Á Á Á ÁGUGUGUGUGUAAAAA B B B B BRANCRANCRANCRANCRANCAAAAA

Câmara aprova requerimento
sobre regularização de imóvel

Ele conta que a comunidade
já recebeu melhorias na infraes-
trutura como pavimentação as-
fáltica, iluminação pública e cole-
ta de lixo. Os moradores reivin-
dicam ainda o acesso ao bairro
pela rua Buenos Aires e a nomen-
clatura oficial das vias públicas.
No requerimento, o vereador pede
informações sobre o processo de re-
gularização do loteamento e qual a
previsão de legalização do bairro.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), abre amanhã, quar-
ta-feira, 23/02, agenda para vaci-
nar com a 3ª dose (1ª dose adicio-
nal) os adolescentes de 12 a 17 anos
com alto grau de imunossupres-
são. As vagas serão liberadas às
11h. Esse grupo poderá agendar a
3ª dose após oito semanas da apli-
cação da 2ª dose. No VacinaPira,
o agendamento deve ser feito no
botão “Para agendar a 3ª dose cli-
que AQUI”. Essa fase da vacina-
ção 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 gra-
ve; II - Quimioterapia para cân-
cer; III - Transplantados de ór-
gão 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 predniso-
na, ou equivalente, por =14 dias;
VI - Uso de drogas modificado-

ras da resposta imune (Metotre-
xato; Leflunomida; Micofenola-
to de mofetila; Azatiprina; Ciclo-
fosfamida; Ciclosporina; Tacro-
limus; 6-mercaptopurina; Bioló-
gicos em geral (infliximabe, eta-
nercept, humira, adalimumabe,
tocilizumabe, Canakinumabe, go-
limumabe, certolizumabe, abata-
cepte, Secukinumabe, ustekinuma-
be); Inibidores da JAK (Tofaciti-
nibe, baracitinibe e Upadacitini-
be));  VII- Autoinflamatórias, do-
enças intestinais inflamatórias;
VIII - Pacientes em terapia renal
substitutiva (hemodiálise); e  IX -

Pacientes com doenças imunome-
diadas inflamatórias crônicas.

DOCUMENTOS – Para se
vacinar contra a Covid-19, é ne-
cessário apresentar documento
de identificação com foto, CPF e
comprovante de residência em
Piracicaba (não necessariamen-
te 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 vacina-
ção com as doses já recebidas.

VVVVVOOOOOTTTTTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Câmara acata veto a projeto que alterava regularização fundiária
Com 10 votos favoráveis, a

Câmara de Piracicaba acatou o
veto total do Executivo ao proje-
to de lei complementar 16/2021,
do vereador Laércio Trevisan
Júnior (PL), que alterava o re-
gramento para regularização
fundiária de núcleos rurais e
urbanos na cidade. A votação em
discussão única aconteceu du-
rante a 5ª reunião extraordiná-
ria nesta segunda-feira (21).

O projeto permitia, dentre os
proponentes da regularização, a
apresentação de qualquer docu-
mento que comprovasse a existên-
cia do núcleo informal em data
anterior a dezembro de 2016, ou
seja, antes do marco legal estabele-
cido 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 fotográ-
fico. Outra alteração prevista no

projeto era a introdução do instru-
mento de legitimação de posse.

Foram computados 11 votos
contrários ao veto. No entanto,
para que o mesmo fosse derruba-
do, 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 prefei-
to Luciano Almeida (DEM) colo-
cou que o projeto abria margem
para a apresentação de “docu-
mentos de gaveta”, que poderi-
am 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 comprova-
ção da existência do núcleo seria
mesmo o registro fotográfico.

VETOS ADIADOS – Ou-
tros dois vetos totais a projetos de
lei complementar aprovados pela
Câmara estavam na pauta da reu-

nião desta segunda-feira, mas fo-
ram adiados por uma sessão. Um
deles é o PLC 14/2021, de autoria
do vereador Wagner Alexandre de
Oliveira (CID), que trata da deso-
brigação do recolhimento do IPTU
aos imóveis utilizados para a pis-
cicultura, que foi adiado a pedi-
do 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 tam-
bém foi adiado a pedido do autor.

Os vereadores ainda adia-
ram por duas sessões, a pedido
do autor, a votação do parecer
contrário da Comissão de Legis-
lação, Justiça e Redação ao pro-
jeto 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 enchen-
tes e alagamentos na cidade.

A sessão extraordinária con-
tou também com a aprovação em
primeira discussão do projeto de
lei nº 242/21, de autoria do Poder
Executivo, que autoriza a desincor-
poração de área para implantação
de unidade escolar. Já o projeto de
lei nº 258/21, de autoria do Poder
Executivo, que estabelece penalida-
des administrativas para quem co-
mercializar, adquirir, transpor-
tar, estocar ou revender produ-
tos oriundos de ações criminosas,
foi adiado por três reuniões.

A reunião desta segunda-fei-
ra contou ainda com a aprova-
ção de dois projetos de decreto
legislativo que concedem títulos
de cidadão, uma moção de aplau-
sos, 13 requerimentos e outros
sete requerimentos que foram a
plenário com pedidos de urgência.

TTTTTUPIUPIUPIUPIUPI

Vereador visita empresa de transportes urbanos
Assessoria Parlamentar

Fabricio Polezi destaca que o objetivo foi intermediar conversas
entre a empresa e moradores dos condomínios Top Life 1, 2 e 3

O vereador Fabricio Polezi (Pa-
triota) esteve na manhã desta se-
gunda-feira (21) na Tupi (Trans-
portes Urbanos Piracicaba). O mo-
tivo da visita foi estreitar o relacio-
namento entre os moradores dos
condomínios Top Life 1, 2 e 3, loca-
lizados no entorno da empresa.

Segundo Polezi, os morado-
res 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 en-
trada e prontamente foi atendido
por responsável, que percorreu as
dependências da empresa relatan-
do ao vereador as mudanças que
estão sendo realizadas para que pos-

sa proporcionar o menor desconfor-
to possível aos condôminos vizinhos.

Rafael Castellani, morador do
condomínio Top Life1, acompanhou
a visita e pôde também sugerir al-
gumas mudanças para melhorias.

A empresa reafirmou o com-
promisso 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 em-
presa como com os moradores,
esse foi meu papel aqui, estreitar
o relacionamento entre ambos,
para que as duas partes saiam
satisfeitas”, ressaltou Polezi.

EEEEEVENTOVENTOVENTOVENTOVENTO

Simespi sedia em 14 de março
Fórum Político e Empresarial

Visando estreitar o relaciona-
mento entre autoridades públicas
e empresas privadas, o Simespi se-
diará um Fórum Político e Empre-
sarial. Reunindo empresários da in-
dústria, varejo, gestores públicos e
políticos, o evento será realizado no
próximo dia 14 de março, no auditó-
rio da entidade, das 18h30 às 21h.

O Fórum Político e Empresarial
será composto por dois blocos temá-
ticos. O primeiro painel empresarial
terá como tema: Retomada da eco-
nomia, 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 auto-
ridades públicas, que cercam
nossa cidade, e representantes
do setor produtivo para deba-
terem ideias atreladas a soluções
para os problemas, gerados pela
crise atual”, afirma Matheus
Esteves, organizador do evento.

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

Divulgação

A Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (Smads), em parceria
com o Sebrae, reuniu na sexta-
feira, 19, técnicos e represen-
tantes das Secretarias Munici-
pais de Ação Cultural (Semac),
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo (Semdet-
tur), Meio Ambiente (Sedema),
Semad e Secretaria de Assistên-
cia da cidade de Rio das Pe-
dras para um encontro online
sobre o programa Fortalecimen-
to Local e Inclusão Produtiva.

O programa realizado pelo
Sebrae-SP tem a proposta de
qualificação técnica e sensibiliza-
ção dos atores locais para torna-
rem-se protagonistas da inclu-
são produtiva no município,
identificando as oportunidades
para a elaboração de projetos e
ações de empreendedorismo vol-
tados à população em situação
de vulnerabilidade e risco social.

Jacqueline Barros, coordena-
dora da Proteção Social Básica
da Smads explicou que este foi o
segundo encontro realizado para
a estruturação das oficinas pre-
senciais de formação técnica,
previstas para acontecerem en-
tre os meses de março e maio.

“Este é um momento impor-
tante para atuarmos com ações
relevantes para o público priori-
tário da Assistência Social; forta-
lecendo sua produtividade como
ferramenta de autonomia e ren-
da”, disse Euclidia Fioravante,
secretária municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social.

No encontro foram defini-
das as estratégias de capacita-
ção técnica, considerando a
elaboração de um plano de ação
de empreendedorismo local a
ser executado nos territórios
dos Cras (Centros de Referên-
cia de Assistência Social) de Pi-
racicaba e Rio das Pedras.

PPPPPARCERIAARCERIAARCERIAARCERIAARCERIA

Smads e Sebrae se unem para
fortalecimento local e inclusão
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O Rotary é uma rede global de
líderes comunitários, amigos e vi-
zinhos que veem um mundo onde
as pessoas se unem e entram em
ação para causar mudanças dura-
douras em si mesmas, nas suas
comunidades e no mundo todo.

Para resolver problemas reais,
é preciso compromisso, visão e pes-
soas que entram em ação. Com de-
dicação, energia e inteligência, os
associados do Rotary ajudam a
humanidade há 117 anos. Por meio
de projetos sustentáveis em diver-
sas áreas, como alfabetização, paz,
saúde recursos hídricos, sanea-
mento e desenvolvimento econô-
mico e comunitário e meio ambi-
ente sempre procurando maneiras
de criar um mundo melhor.

A Missão do Rotary Interna-
tional é servir ao próximo, difun-
dir a integridade e promover a boa
vontade, paz e compreensão mun-
dial por meio da consolidação de
boas relações entre líderes profissi-
onais, 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 Piracica-
ba, e três Rotaract Club, Rotaract
Piracicaba, Rotaract AEON e Ro-
taract 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.

“T“T“T“T“TRANSFORMANDORANSFORMANDORANSFORMANDORANSFORMANDORANSFORMANDO     OOOOO     MUNDOMUNDOMUNDOMUNDOMUNDO”””””

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

O ingresso no Rotary se dá por
meio de um convite, mas pessoas
que tem o espírito solidário e quise-
rem fazer parte dessa instituição
mundial e se tornar um cidadão do
mundo, pode procurar os contatos
nas mídias sociais dos clubes (face-
book, Instagram, sites) ou através
de um rotariano. Os valores do Ro-
tary são: Companheirismo, Integri-
dade, Diversidade, Serviços Huma-
nitários e Liderança. O Lema: DAR
DE SI ANTES DE PENSAR EM SI.

JUNTE-SE A LÍDERES -
Atividades, eventos sociais e proje-
tos dos clubes são excelentes opor-
tunidades 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 capaci-
tar a próxima geração de líderes,
contribuem para um mundo melhor
e fazem da paz uma prioridade.

PROGRAMAS DO ROTA-
RY: Bolsas de Estudos Rotary Pela
Paz; Intercâmbio de Jovens; Prê-
mios Rotários de Liderança Juve-
nil; Intercâmbio de Serviços a No-
vas Gerações; e subsídios da Fun-
dação Rotária para projetos globais
e locais. O Rotary também luta con-
tra malária, HIV/Aids, pólio (Pólio
Plus), corona vírus e muitas ou-
tras doenças. Além disso nossa co-
munidade de Piracicaba, Distrito
4621, sempre se beneficia com ações
do Rotary, do Rotaract e do Inte-
ract através do Banco de Equipa-
mentos Ortopédicos, Coleta Perma-
nente de Lixo Eletrônico, Coleta de
Lacres de Metal, doações para insti-
tuições (máscaras cirúrgicas, más-

caras reutilizáveis, cobertores, ali-
mentos, roupas, equipamentos que
geram rendas, etc), campanha de
identificação de hepatite C, campa-
nha de doação de sangue, valoriza-
ção e homenagem à profissionais
que se destacam em suas áreas de
atuação, banco de leite humano, de-
senvolvimento de liderança juvenil,
campanha de vacinação, principal-
mente contra a paralisia infantil, etc.

PARABÉNS AO ROTARY PELOS
117 ANOS DE SERVIÇOS

PRESTADOS AO MUNDO!

“O Rotary é uma força de in-
tegração num mundo onde as
forças de desintegração estão
prevalecendo, esse é o nosso pa-
pel, a nossa missão, integrar as
forças do mundo” (Paul Percy
Harris, fundador do Rotary).

SAIBA MAIS – www.rotary.org;
Facebook – @rcluizdequeiroz.
@rotaractclub.lqonline e
@clubpiracicabaluizdequei-
roz; Instagram –@rotarypiralq,
@rotaractlqonline, @rotarac-
tpiracicaba e @rotaractaeon.

Fotos: Divulgação

Divulgação

No último sábado (19), fun-
cionários públicos de Pira-
cicaba, em especial os fun-
c ionár ios da saúde e da
educação, se reuniram em
frente ao Terminal Central
de Integração no "Ato Saúde
na UTI e Educação na Escu-
ridão". Eles reivindicam me-
lhorias nas condições de tra-
balho, contra a terceirização

de serviços públicos, aber-
tura de concursos para pre-
enchimento de vagas, manu-
tenção 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 verea-
dores Pedro Kawai (PSDB)
e Cássio “Fala Pira” (PL).

MANIFESTAÇÃO NO TCI
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Veto à isenção de IPTU
para psicultura é adiado

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 do-
cumento foi aprovado na ses-
são extraordinária desta se-
gunda-feira (21). A providên-
cia é solicitada para a rua Ade-
nildo Neves dos Santos, atrás
do local reservado para a cons-
trução de creches e postos de
saúde, atrás da rua Zelinda De-
toni Borges, no bairro Terrazul.

Segundo o vereador, cons-

Dentre os vetos que estavam
relacionados na pauta da sessão
extraordinária de segunda (21), o
que se refere ao projeto de lei com-
plementar 14/2021, de autoria do
vereador Wagner Oliveira (Cidada-
nia), foi adiado por uma reunião, a
pedido do próprio autor. A propo-
situra prevê isenção de IPTU (Im-
posto Predial Territorial Urbano)
para os proprietários de imóveis
destinados à psicultura, para fins
comerciais, de desportos e de lazer.

Nas razões do veto total enca-
minhado à Câmara, o prefeito Lu-
ciano Almeida (DEM) sustenta que
o projeto inclui os imóveis que abri-

RRRRREQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTO

Vereador reivindica muro de
arrimo no bairro Terrazul

gam a atividade de pesqueiros, o
que não configuraria a possibilida-
de de isenção do tributo. A justifi-
cativa 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 argu-
menta que não foi apresentada
medida compensatória para a re-
núncia 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.

tantemente há alagamentos e in-
vasão da água de chuva nas ca-
sas que rodeiam o local, causan-
do 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 sa-
ber 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 indica-
ção. Ele ainda questiona como o
Poder Executivo vai proceder se
houver mais alagamentos no lo-
cal por causa da falta da obra.
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

FALECIMENTOS

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

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

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

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score
baixo, aumento. Sem entrada,
mesmo com o nome restrito no
SPC. Compro dívidas ou carro e
imóvel já financiado ou quitado,
pago a vista. Nome limpo no SPC
e Serasa. Tiramos certidões em
geral. (11) 9.5126-6610.
------------------------------------------
TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
------------------------------------------
EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil para
capital de giro, Antecipa seu FGTS,
Financiamento com ou sem entrada
para carro, caminhonete, caminhão
e trator. Analiso restrições. Aumen-
to de score. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
------------------------------------------
MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

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

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

FALECIMENTOS

SR. SIDNEY ANTONIO CASSIE-
RI faleceu ontem, nesta cidade,
contava 61 anos, filho do Sr. Or-
lando Cassieri ja falecido e da
Sra. Adilce Beissmann Cassie-
ri, era casado com a Sra. Rose-
neia Aparecida Rodrigues Cas-
sieri, deixa o filho: Leonardo
Madson Cassieri. Deixa ir-
mão, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o fére-
tro às 13h00 do Velório da
Saudade, sala “08”, para o
Cemitério Municipal da Sau-
dade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. SANDRA APARECIDA TA-
VARES PETERLEVITZ faleceu
ontem, nesta cidade, contava
57 anos, filha da Sra. Rosely
Tavares, era viúva do Sr. Sa-
muel Leslie Peterlevitz; deixa
os filhos: Matheus Peterlevitz
e Henrique Guilherme Peter-
levitz. Deixa neto, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala 01 do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. WILMA CANDIDA DE OLI-
VEIRA faleceu ontem, nesta ci-
dade, 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: Va-
lentim Geraldo de Oliveira, ca-
sado com a Sra. Madalena
Costa de Oliveira e Valdir Apa-
recido de Oliveira, casado com
a Sra. Ana Dias de Oliveira.
Deixa netos, bisnetos, tatara-
neto, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o fére-
tro às 10h00 do Velório do Ce-

mitério Municipal de Charque-
ada/SP para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. NEUSA FERREIRA SAN-
TANA MAFALDO faleceu on-
tem, 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, ne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro
às 14h00 da sala “A” do Velório
do Cemitério Parque da Res-
surreição para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA CECILIA CHESSI-
NE faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 67 anos, filha dos
finados Sr. Pedro Chessine e
da Sra. Tereza Medina Chessi-
ne; deixa os filhos: Dauglis Da-
niel Chessine Gioliatti e Denis
Ariel Chessine Gioliatti. Deixa
netos, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala “07”, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. PEDRO ANTONIO MARCE-
LINO faleceu ontem, na cidade
de São Pedro/SP, contava 56
anos, filho do Sr. João Marceli-
no, já falecido e da Sra. Umbe-
lina. Deixa irmãos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 16h30 do
Velório Municipal de São Pedro/

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

SRA. ESTER MARIA GARCIA DA
SILVA faleceu anteontem, nes-
ta cidade, contava 60 anos, fi-
lha dos finados Sr. Antenor Jus-
tiliano 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. Va-
leria Santos; Maxlaine Garcia
Santos, casada com o Sr. Eva-
nio Euzebio dos Santos; Moni-
que Suellen da Silva e Prisci-
lla Charon da Silva. Deixa as
netas: Isabella, Lais e Livia;
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, às 15h00 no Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. SANTO GRACIANO faleceu
anteontem, nesta cidade, con-
tava 88 anos, filho dos finados
Sr. Marcelo Graciano e da Sra.
Nadalina Avance, era viúvo da
Sra. Aparecida de Oliveira Gra-
ciano; deixa os filhos: Rogeria
Aparecida Graciano Pennachi-
oni; Marcelo Luiz Graciano e
Marcial Francisco Graciano.
Deixa genro, noras, netos, bis-
netos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi rea-
lizado ontem, tendo saído o fé-
retro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 02, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO CARLOS ARA-
GÃO OLIVEIRA faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 56
anos, filho dos finados Sr. Ag-
nelo 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 Re-
zende para a referida necrópo-
le 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. Fir-
mino Quirino de Souza; deixa
os filhos: Reginaldo Quirino de
Souza; Leticia de Lara de Sou-
sa, 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 Sou-
za. Deixa netos, demais famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem, ten-
do saído o féretro às 10h30 da
sala 02 do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ANA MARIA CANDIDO fa-
leceu anteontem, nesta cida-
de, contava 66 anos, filha dos
finados Sr. Candido Sebasti-
ão e da Sra. Sebastiana La-
zara; deixa os filhos: William
Benedito Candido de Moraes,
casado com a Sra. Cristina Ap.
Conceição de Moraes e Luci-
ane Candido de Moraes Pe-
trini, casada com o Sr. Luis
Fernando Petrini.  Deixa ne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 06, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

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 Rodri-
gues Gomes. Era filho do Sr.
Renato Gomes e da Sra. Juli-
eta Lopes Ribeiro, ambos fa-
lecidos. 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 Ce-
miterio Municipal da Vila Re-
zende, onde foi inumado em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. CRISPIM BATISTA DE SOU-
SA faleceu anteontem na cida-
de 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. Ber-
tolina Santana Sousa, faleci-
dos. Deixa também demais pa-
rentes. O seu sepultamento
deu-se ontem as 14:00 hs, sa-
indo a urna mortuária do Veló-
rio Municipal de Rio das Pe-
dras seguindo para o Cemite-
rio Parque da Paz naquela lo-
calidade, onde foi inumado em
jazigo da família.  (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. AYRTON JOSE RODRI-

GUES faleceu ontem na cida-
de de Piracicaba aos 85 anos
de idade e era casado com a
Sra. Constança Rossi Rodri-
gues. Era filho do Sr. Roberto
Rodrigues de Oliveira e da
Sra. Lidia Joaquina Rodri-
gues, ambos falecidos. Dei-
xou os filhos: Magali Apareci-
da 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. Rodri-
gues, Marta Liliana Rodrigues
e Marcilia das Graças Rodri-
gues Carvalho casada com
Ricardo Jose O. Carvalho.
Deixa ainda netos, bisnetos e
demais parentes. O seu se-
pultamento deu-se ontem as
10:30 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório da Saudade

– Sala 08, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

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

Lane e Néle são duas Mara-
nhenses, daquelas “arretadas”
que levam o movimento de mudan-
ça por onde passam. Há mais de
20 residindo em Piracicaba, estão
à frente da Casa de Luz – espaço
terapêutico que atende um públi-
co bem diversificado, atuando
com diversas ferramentas volta-
das para a autocura e autoconhe-
cimento.

Rigerlane de Melo Ramos, 44
- a Lane – Fisioterapeuta, Acupun-
turista, Mestra em Reiki (dentre vá-
rias 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 fa-
zer a primeira massagem de re-
flexologia, sem saber o que real-
mente estava fazendo. Senti o
chamado e após o relato das pes-
soas falando que haviam se sen-
tido melhor, percebi algo de espe-
cial 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, aten-
di o primeiro paciente oficialmen-
te. Isso hoje é motivo de
muita alegria, por saber que des-
de então nunca parei meu apren-
dizado.

Por diversas vezes me ques-
tionei 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, cha-
mado hoje de Casa de Luz, foi cria-
do e idealizado por mim. 

Não é uma tarefa fácil se man-
ter 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 mi-
nha formação em Comunicação So-
cial com Habilitação em Jornalismo
pela UNIMEP, mas atuei pouco tem-
po 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 ca-
minho da irmã mais velha, foi o prin-
cipal motivo que me levou a não
escolher um curso superior na área
da saúde.

Mas, a Faculdade de Jornalis-
mo não foi em vão – assim como
nada na vida é. Ela abriu a minha
visão para o campo da comunica-
ção, me fez ver com outro olhar, o
que antes passava despercebido. E
é como base nesse conhecimento
que hoje faço toda a parte de co-
municação e coordenação dos tra-
balhos 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 espe-
cializei em Manipulação de

Ervas, Cuidados Fitoterápicos e Fi-
toenergéticos e sempre tenho bus-
cado me aprimorar nas novidades
do mercado.

Me encontrei e ressignifiquei
muita coisa nessa jornada, olhando
para mim e para o outro, tentando aju-
dar a quem precisa a também faze-
rem 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. Tra-
zendo uma visão ampla da vida atu-
al e um despertar para o novo, res-
peitando e valorizando o que Fomos,
Somos e Temos.

Através de atendimentos indi-
viduais ou em grupos, cursos, pa-
lestras, 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 pro-
curam e acender a chama para ilu-
minar a escuridão da ignorância que
nos prende em armadilhas criadas
pela mente.

Para nós, despertar no AMOR
significa abrir-se para uma nova re-
alidade, sem disputas, sem vaida-
de, sem ego, sem medo, fora das
limitações de tempo e de espaço.

O AMOR nos Desperta, Trans-
forma, Eleva, Cura, Liberta e des-

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

O SISTEMA UNIFICADO
DE TERAPIAS (SUT)
O SISTEMA UNIFICADO DE TE-

RAPIAS (SUT), foi criado para tra-
zer um tratamento completo e mais
adequado, de acordo com a neces-
sidade de cada ser. Tendo como
base a psicologia, fisiologia huma-
na, medicina tradicional chinesa,
yoga, medicina natural, comunica-
ção não violenta, linguagem do cor-
po, 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 vá-
rias pesquisas, em parceria com
ONGs, comunidades e pacientes
clínicos, visando sempre atender
àqueles que necessitaram de uma
ajuda específica em seus tratamen-
tos.

Aplicando técnicas como Rei-
ki, massagem, acupuntura e psico-
terapia, que ajudam pessoas com
diversas patologias de uma forma
consciente, e que a medicina con-
vencional não explica, abre-se um
despertar para uma nova visão de
vida, de que nós somos o que pen-
samos, sentimos e desenvolvemos.

Diante de todos os estudos e
conceitos, acreditamos que “nós de-
senvolvemos nossas doenças, mas
temos também a capacidade de nos
curar”.

OS TRABALHOS
Através de muito estudo e da

junção de diversas técnicas e fer-
ramentas, criamos alguns trabalhos
e cursos de formação, para quem

deseja se desenvolver – seja para
a autocura ou mesmo para tam-
bém atuar como terapeuta, aju-
dando 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 for-
maram conosco.

ATENDIMENTOS
FRATERNOS DE REIKI
Um dos atendimentos da casa

voltados para comunidade é a apli-
cação de Reiki todas às quartas-
feiras, das 19h30 às 20h30.

Temos uma equipe grande e
nos revezamos todas as sema-
nas 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 gratui-
tos, mas como damos assistência
para algumas famílias e institui-
ções 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

* Ivan Teixeira, diretor cultural de São
Pedro prestigiou a apresentação do es-
petáculo de rua “Mário e as Marias” pro-
duzido pela Cia Lúdicos. A montagem con-
tou 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 Scar-
pa, como reconhecimento ao seu talento.

* Adriana Azzolino, presidente da Acade-
mia de letras de Limeira fez uma visita téc-
nica ao Museu Catavento, espaço dedica-
do ao aprendizado e conhecimento cientifi-
co, aproveito e postou uma foto ao lado de
suas supostas colegas pesquisadoras.

* Lalbelly Askkovitty esbanjando sensu-
alidade a beira da piscina chamou atenção
dos seus seguidores pela plástica e bele-
za. Ela que está sempre marcando presen-
ça e arrasando com suas performances nos
eventos LGBTQIA+.

* Debora Locateli e sua banda estão co-
memorando as diversas apresentações
em cerimonias de casamentos, proporci-
onando felicidades aos noivos e convida-
dos através do repertorio musical da ban-
da.

* Mama África e o Grupo Batuque de Um-
bigada 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 interna-
cional da mulher que já está agendada para
março na Casa do médico.

* Edegar Agostinho relembrou sua fase
quando criança por admirar a banda Mamo-
nas 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 Pe-
dro no último final de semana e demonstrou
grande satisfação por iniciar a semana com
música.

* Lucas Duarte aproveitou sua passa-
gem 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 con-
sertando seu piano e informou aos seus
seguidores que conhece muito bem o ins-
trumento e quem tiver interesse em “arru-
mar” o seu, ele está à disposição.

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

* Rosangela Camolese participou da gra-
vação do Pod cast “Canal do Frota” apre-
sentado pelo político e ator Alexandre Fro-
ta 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 Co-
letivo Cena 14 – Rede de Produtores Audio-
visuais Independentes, estiveram no gabi-
nete da vereadora Silva Morales, do Man-
dato coletivo “A cidade é sua” (Jhoão Scar-
pa e Pablo Carajol Delvage), para deba-
ter sobre o projeto de lei que institui a Cota
de Tela Municipal.

* Tais Helena Lacerda, líder do World Cre-
ativity Day 2022 Piracicaba já está se prepa-
rando para mais uma edição do maior festi-
val colaborativo de criatividade do mundo que
acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de abril.

Iniciamos a publicação enfatizando as comemora-
ções em 2022 dos 10 anos da Coluna Pirarazzi no ce-
nário 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 divulga-
doras da cultura nordestina e do autoconhecimento atra-
vés de seus trabalhos como terapeutas. Além das curtidi-
nhas, 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 edi-
ções 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 re-
nomadas 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

INTROITO
CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES

LANE E NÉLE MELO: MARANHENSES ARRETADAS EM BUSCA DO AUTOCONHECIMENTO

“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.

A OSP (Orquestra Sinfônica de Piracicaba) torna público o resultado
das audições para preenchimento de vagas de violino, viola, oboé/cor-
ne inglês e trompete, cuja análise esteve aos cuidados dos maestros
Knut Andreas e Jamil Maluf, diretor artístico e regente titular e maes-
tro 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 Macha-
do. Os aprovados obtiveram nota igual ou superior a 8 e cumprirão três
meses de estágio probatório de trabalhos com a Orquestra para a efe-
tivação no cargo. Eles receberão a agenda anual de trabalho da OSP e,
antes do primeiro ensaio, no dia 23 de março, deverão tocar, presenci-
almente, 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 su-
plentes, 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

O Cortejo Turístico Performático “Elis Vive” parte do pressu-
posto de que música, corpo, performance e turismo podem
caminhar juntos, ocupando espaço e sensações antes não
vivenciadas pelo simples fato de somente caminhar pelo es-
paço. 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 acon-
tecerão através de três encontros (oficinas), as quais conta-
rão com:
1 - Roda de Conversa: será exposto aos participantes curiosi-
dades 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 Ta-
vanti e Samuel Zanatta.
Serão ao todo, 3 oficinais, cada qual abordando um ou dois
espaços diferentes, fechando ao final um Cortejo com 6 para-
das performáticas que ocorrerá em um quarto encontro.
Para participar, tanto da Oficina, quanto do Cortejo é necessá-
ria 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

CORTEJO TURÍSTICO
PERFORMÁTICO “ELIS VIVE”.

CONCRETIZA SONHO
DE PRODUTOR CULTURAL

RESULTADO DAS AUDIÇÕES DOS
NOVOS MUSICOS DA ORQUESTRA

SINFÔNICA DE PIRACICABA
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AGENDA CULTURAL #PirarazziIndicaEDaADica

Dando sequência a série sobre a
Rota negra referenciando a história
da cultura afro de Piracicaba, nesta
edição iremos abordar outros pon-
tos da Rota Negra e sua história.
Entre 1750 e 1804 nos arredores
da cidade ficava o Quilombo de Co-
rumbatahí, onde atualmente há um
parque com o mesmo nome. A cida-
de que recebeu os primeiros escra-
vos na época de 1730, abrigou tam-
bém 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 Sauda-
de, construído em 1860, o túmulo
de Gertrudes (1827-1872), uma es-
cravizada que foi a primeira enter-
rada no local, se tornou símbolo da
conquista das pessoas negras po-
dendo ser sepultadas no mesmo lu-
gar que os brancos. A cidade abri-
ga ainda a primeira ponte de con-
creto 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 lo-
cal desde o começo do século 20 e
que a partir de 1915 passa a ser
palco do Batuque de Umbigada. A

ESPAÇO ÁPICE COMPANY BY DEIVISON OLIVEIRA
CONHECE A ROTA NEGRA? PARTE 2

famosa festa de São João realiza-
da por lá acontece há mais de 100
anos e reúne centenas de pesso-
as, vindas inclusive de outras regi-
ões. 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 Pescado-
res, por sua vez, recebem ensaios
do grupo de maracatu “Baque Cai-
pira”, além rodas de capoeira e ati-
vidades ligadas à cultura negra. A
Sociedade Beneficente 13 de Maio,
fundada em 1901, tinha como obje-
tivo proporcionar mecanismos de
ajuda e apoio ao lazer da popula-
ção negra, semelhante ao que ou-
tras entidades promoviam com por-
tugueses, 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 Docu-
mentação, Cultura e Política Negra,
criado em 1992, instalado no Par-
que do Engenho Central, local que
no passado foi uma usina de açú-
car no passado, abriga documen-
tos e ajuda na preservação da cul-
tura negra da cidade, além de atuar
no combate ao racismo. Mas o pró-
prio órgão já sofreu boicotes e che-
gou a mudar de sede.
O percurso da Rota Negra é um óti-
mo roteiro sobre a história negra em
São Paulo para o Dia da Consciên-
cia Negra. É uma oportunidade de

conhecer locais e a história da ci-
dade de Piracicaba.

Colaboração: Deivison Oliveira do
Ápice Company
Foto Redes sociais
Instagram @eudeivisonoliveira
B l o g :
apicecompany.blogspot.com/
?m=0

#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

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

SÉRIE APLAUSOS APRESENTA O TEATRO
MÁGICO - VOZ & VIOLÃO EM LIMEIRA - SP

O espetáculo Fernando Anitelli apresen-
ta O Teatro Mágico Voz & Violão é um con-
vite para um encontro mais intimista, com
muita interação com o público, revisitando
as raízes, as referências e as faíscas cria-
tivas que deram origem à história desse
grupo icônico. No show que acontece no
Magic Pub, no dia 12 de março, serão apre-
sentados clássicos e sucessos que não
podem faltar, como: “O anjo mais velho”,
“Pena”, “Camarada d’Água” e “Nosso pe-
queno 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 Mági-
co - Voz & Violão
12 de março de 2022 – 21h
Magic Pub – Limeira - SP
Ingressos disponíveis no
www.ingressomagico.com.br
Colaboração: Ariane Martins

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.

APRESENTADO PROJETO ARQUITETÔNICO DA NOVA PINACOTECA
A Prefeitura de Piracicaba apre-
sentou na última sexta feira atra-
vés de um evento ocorrido no En-
genho Central, o projeto arquite-
tônico da Nova Pinacoteca para
Todos Miguel Arcanjo Benício
d’Assumpção Dutra. O projeto,
desenvolvido e doado pelo arqui-

teto Marcelo Guidotti, visa pro-
porc ionar novas exper iências
aos visitantes e maior visibilidade
aos artistas, com acessibilidade
e valorização do patrimônio his-
tórico e cultural que é o Engenho
Central. Estima-se que 5.000 pes-
soas podem passar pelo comple-

xo aos fins de semana. O evento
de lançamento ocorreu no Arma-
zém 14-A, do Engenho Central,
que passará por um processo de
restauro, e contou com a presen-
ça do prefeito Luciano Almei-
da, dos secretários da Ação Cul-
tural (Semac), Adolpho Quei-

roz; de Obras (Semob), Paulo
Sérgio Ferreira da Silva; e de
Desenvolvimento Econômico, Tra-
balho e Tur ismo (Semdettur) ,
José Luiz Guidotti Junior.

Fonte: www.facebook.com/
prefeituradepiracicaba/
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