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PSDB se vendeu, sempre, inclusive na cidade, como um partido
focado na austeridade. Coisas da
política. Alerta, nobre Kawai.

INELEGÍVEL? — I
O site Pirapop - Notícias, do
editor-chefe Edvaldo Brito, anuncia: “STF diz não e Barjas Negri dá
adeus à política por 8 anos”. Apesar do título alvissareiro do declarado opositor ao ex-prefeito, tratase de uma informação referente à
recente decisão do Supremo acerca do prazo de inelegibilidade,
que permanece de oito anos, e não
tem a ver com o mérito dos processos que o ex-prefeito enfrenta.
INELEGÍVEL? — II
Este Capiau sabe, desde os
tempos de quando jornal era feito
em tipos móveis e linotipo, que sensacionalismo vende jornal. Hoje
em dia, dá cliques. Então, é preciso ficar atento – cada vez mais!
– às informações. Dessa forma,
reafirma-se nesta coluna que o
problema da humanidade é comunicacional, longe de ser econômico, financeiro, social... Há muita discussão em torno do tema.
“SÉCULO 2022”
Ao criticar a manifestação
do cantor Caetano Veloso, realizada em Brasília, quinta-feira
(10), contra projetos que alteram
leis ambientais, como a possibilidade de aprovação da mineração em terras de povos originários, o vereador Fabrício Polezi (Patriota) questionou: “Quem acredita em Caetano Veloso no Século
2022?”. Nobre vereador, estamos
no Século 21. O ano que é 2022.
EX-AUSTERO?
Este Capiau, como sempre
destaca, é idoso e está cansado.
Mas não imaginei, nem nos meus
sonhos mais juvenis, que viveria
o suficiente para ver um respeitado político tucano, o vereador
Pedro Kawai (PSDB), a ser crítico
da austeridade. Na reunião de
quinta (10), criticou a reserva de
R$ 275 milhões anunciada pela
Prefeitura. “Reserva financeira
significa serviço a menos”, disse.
Pelo que este Capiau se recorda, o
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PERSEGUIDOR
O vereador Aldisa Marques,
o Paraná, alertou, durante a reunião de quinta-feira (10), que mães
com filhos matriculados na Escola Municipal Thales Castanho de
Andrade, no bairro Jardim Oriente, disseram a ele que “um cidadão, com bicicleta, está perseguindo crianças que estudam na unidade”. O parlamentar pede que a
Guarda Civil e a Polícia Militar
intensifiquem a ronda nas proximidades da escola. “As pessoas estão preocupadas”, disse.
PL – I
Na mesma reunião, o vereador Laércio Trevisan Jr. (PL)
destacou o crescimento da bancada do seu partido – o mesmo
do presidente, Jair Bolsonaro –
na Alesp (Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo). “Agora, somos a maior bancada no
parlamento paulista, com 14 deputados”, informou Trevisan Jr.
Em Piracicaba, diretório que é
presidente, o partido conta com
três vereadores, além de Trevisan,
Ana Pavão e Cássio “Fala Pira”.
PL - II
Trevisan Jr. também aproveitou a oportunidade para parabenizar a colega de plenário e de partido, Ana Pavão, pela articulação
para a obtenção de emendas parlamentares. “A nova gestão vem
chegando, as novas coisas acontecendo e isso é bom para o crescimento da cidade. Deixo aqui registrado os meus parabéns ao Partido Liberal e destaco a grande
possibilidade de se tornar o maior
partido no Congresso Nacional”,
projetou. Política é trabalhar pela
maioria. Quem disse que não?
DILIGÊNCIAS
A Polícia Federal informou
que realizou diligência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Piracicamirim, a fim de averiguar
denúncia apontando irregularidades na execução do contrato de
gestão por organização social contratada pela Prefeitura. A corporação destaca que foram realizadas dezenas de entrevistas para
subsidiar investigação em andamento que apura eventual desvio de recursos públicos federais
para o combate da Covid-19.

Trecho da av. Rui Teixeira Mendes que será recapeado fica entre a av. Jaime Pereira (Estrada do Bongue) e a alameda Alcindo Lopes Lucas

Prefeitura de Piracicaba anuncia
R$ 9,9 mi em obras de infraestrutura
“Há mais de 10 anos essas vias apresentam problemas de drenagem da água
da chuva e na malha asfáltica”, lembra titular da Semob, Paulo Ferreira
Com investimentos que
chegam a R$ 9,9 milhões, a Secretaria Municipal de Obras
anuncia um pacote de obras de
infraestrutura, que envolve repasses do Governo do Estado
de São Paulo e com contrapar-

tida da Prefeitura de Piracicaba. No pacote está o recapeamento asfáltico e revitalização
do sistema de captação de
águas pluviais e de sinalização
viária de trechos das avenidas
Cristóvão Colombo e Rui Teixei-

ra Mendes e da avenida Thales
Castanho de Andrade. Essas
obras já tiveram projeto técnico aprovado recentemente e
aguardam aprovação orçamentária para elaboração da minuta do convênio e assinaturas

para, então, iniciar o processo
licitatório. “Há mais de 10 anos
essas vias apresentam problemas de drenagem da água da
chuva e na malha asfáltica”, lembra o secretário da Semob, Paulo Sérgio Ferreira da Silva. A4
Guilherme Leite

Divulgação

EM BUSCA DE APOIO
ENCONTRO COM PROFESSORA BEBEL – Lideranças de Águas de
São Pedro destacaram o importante trabalho desenvolvido pela
deputada estadual Professora Bebel (PT) em encontro na última quintafeira, 10. O encontro foi organizado pelo ex-prefeito de Águas de São
Pedro, Marcelo Pato e pela sua esposa, Maria Ely, e realizado no
restaurante do Hotel Estância, reunindo empresários, lideranças da
cidade, professores, ex-vereadores, além dos vereadores Valdir Gibim,
que está licenciado do mandato para ocupar a Secretaria de Segurança
de Águas de São Pedro, e o vereador Nelinho Noronha, que destacaram
o importante trabalho realizado pela deputada Bebel, tanto na Assembleia
Legislativa de São Paulo como buscando recursos para toda região,
beneficiando diretamente a cidade de Águas de São Pedro. A12

Famílias de crianças e adolescentes com autismo
procuraram a Câmara Municipal de Piracicaba para
buscar apoio no atendimento na rede pública. Na
manhã de quinta-feira (10), o vereador Cássio Luiz
Barbosa, o Cássio “Fala Pira” (PL), recepcionou mães

que relataram dificuldades para, principalmente, ter
acesso a um neuropediatra. “Já faz um ano e meio
que estou tentando e não consigo”, diz Edilaine Moraes, mãe de João Victor, de 8 anos, com autismo de grau
leve, e de Antoni Miguel, 4, com nível moderado. A11

Divulgação

PARCERIA CONTRA A DENGUE
A Secretaria Municipal de Saúde firmou parceria com a CPFL
Paulista para uma nova ação
de combate à dengue no município. A partir de segunda-feira, 14, os leituristas da concessionária de energia começam
a dar orientações sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença,
e entregar folhetos educativos

do PMCA (Programa Municipal
de Combate ao Aedes), programa do município, nas residências. “Como os leituristas fazem visita aos imóveis, eles
vão aproveitar essa visita para
conversar com os moradores
e fazer orientações sobre a
dengue”, explica Sebastião
Amaral Campos, o Tom, coordenador do PMCA. A10
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Combustível: estamos
pagando em dólar
o que produzimos
José Osmir
Bertazzoni

A

Ucrânia revelou
atrasos e erros
da política energética em nosso país
cujo dolarização foi iniciada por Michel Temer
e concluída por Jair
Messias Bolsonaro,
mas também na política agrícola
que hoje é afetada negativamente
por conflitos e mudanças climáticas causadas pelas queimadas na
Amazônia e envenenamento no
Pantanal. A Rússia anunciou
esta semana o fim da venda de
trigo, antes de Bolsonaro tínhamos um grande desenvolvimento da produção nacional de trigo
no Rio Grande do Sul, devido à
política do atual desgoverno totalmente abandonada, regredimos para servir outros países e
nos sujeitarmos aos elevados preços do mercado internacional.
Aos patriotas essa insegurança afetará certamente nossos soberanos em razão da dependência de importação de
grãos e fertilizantes, tudo o que
antes já estávamos produzindo,
abandonados por uma política
internacional comandada pelos
ruralistas gananciosos e afetarão sua soberania energética e
alimentar. A loucura da guerra
encurralou irresponsavelmente
os compromissos e promessas
feitos por nações ao redor do
mundo para combater as mudanças climáticas que todos os
dias caminham para um ponto
sem retorno para a humanidade, conforme relatado pelo mais
recente e dramático relatório de
cientistas da ONU do IPCC.
Por que a Ucrânia é tão desejada pelos Russo de Putin? Ela tem
as maiores reservas de urânio da
Europa igual a 46.000 toneladas,
carvão para 34 bilhões de toneladas (sétima do mundo), que se
encontram principalmente no
Donbass, o território disputado
por Moscou, tem campos de gás
por mais de 1, 1 trilhão de metros cúbicos dos quais se encontram principalmente no Dnieper-Donetsk, 27 bilhões de toneladas de reservas de minério
de ferro e os maiores depósitos
de titânio. A Ucrânia também tem
uma posição mundial significativa na agricultura e é capaz de atender às necessidades alimentares
de 600 milhões de pessoas.
Por consequência, se a Rússia assumir o controle dos territórios da Ucrânia, juntamente com
os países sobre os quais exerce uma
esfera de influência, como o Cazaquistão e o Azerbaijão, controlará
uma parte extremamente significativa das fontes de energia, como
gás, petróleo, carvão, urânio e produção de cereais com que hoje se
alimenta a economia mundial.
O Brasil é autossuficiente na
produção de petróleo e ocupa 4%
das exportações mundiais, sua
dolarização diante do enfraquecimento da moeda brasileira (Real)
diante do Dólar americano nos
deixam impotentes no mercado
interno distribuidor ao tempo que
o desgoverno Bolsonaro aproveita
os reflexos e a atenção no conflito

para majorar de forma
irresponsável o produto nacional que deveria (digo aos patriotas)
nos trazer soberania.
O mundo está enfrentando seu pior
choque energético
desde a crise do petróleo da década de
1970. Na segundafeira, 7 de março, os preços da
energia de curto prazo subiram
para € 587,67 Mwh, enquanto
o custo do gás natural no mercado atacadista subiu para um
recorde de € 345 por Mwh, exatamente um ano atrás, vendido por apenas 15 Euros. Esses
preços são insustentáveis e levarão ao colapso econômico,
social e ecológico se o modelo
energético não for alterado.

O Brasil é
autossuficiente
na produção de
petróleo e ocupa
4% das exportações
mundiais
O erro foi não ter construído
uma diversificação de fornecedores e incentivado nossa indústria a
produzir bens de consumo, matéria prima, manufatura diversificando também nossa agricultura.
Não é apenas a guerra na Ucrânia
que coloca preços elevadíssimos em
nossos carburantes, mas o efeito
combinado das mudanças climáticas e da especulação internacional.
Entre outras razões, os aumentos nos últimos meses foram
gerados pela queda na colheita
de trigo no Canadá e nos Estados Unidos, que foram atingidos
no verão de 2021 por uma seca
persistente e inundações na Europa central, somando-se que
Brasil jamais conseguiu a autossuficiência em relação a este cereal. Assim, a Argentina firmouse como um importante fornecedor de trigo para o país. Essa realidade ganhou força com a consolidação do MERCOSUL a partir de 1991 deixando grande
parte do fornecimento deste cereal para a importações da Ucrânia e Rússia em menor escala.
O atual governo brasileiro,
desde o início do seu mandato já
havia praticamente eliminado os
subsídios ao setor tritícola, assim
como deixou de comprar e estocar
o produto, fazendo do mercado o
elemento decisivo para o desenvolvimento da cultura no País, o que
contribuiu para desestimular a
produção tritícola nacional. Este
conjunto de fatos colocou em xeque a sobrevivência da triticultura no Brasileira, particularmente, no Paraná e no Rio Grande do Sul, historicamente os dois
principais Estados produtores.
A pandemia e a guerra estão demonstrando que a globalização extrema falhou, e por
isso é necessário trabalhar pela
soberania energética e alimentar
como pilares estratégicos para garantir a segurança e a paz.
———
José Osmir Bertazzoni é
advogado e jornalista. Email: osmir@cspb.org.br.
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Dramas da emigração: o sino da minha aldeia
Armando A.
dos Santos

T

ratei, no meu
último artigo,
das jovens recém-casadas que, na
Ilha da Madeira, viam
seus maridos partirem rumo ao desconhecido poucos dias
depois do casamento e por anos
e décadas a fio ficavam à espera
do retorno do cônjuge, ou pelo
menos de notícias dele. Trata-se,
sem dúvida, de um pungente
drama existencial o dessas numerosas “viuvinhas”. Recordo
que certa ocasião eu estava fazendo uma conferência sobre o
Arquipélago da Madeira e sua
influência no povoamento de São
Paulo quando, de passagem, me
referi ao drama dessas viuvinhas. Um dos assistentes, um
senhor português, comoveu-se
com o que ouvia e começou a
chorar. Era um homenzarrão
corpulento, de idade madura,
com enormes bigodes negros,
mas chorava soluçando como
uma criança, e dizia: “Sou mesmo uma manteiga derretida...”.
De fato, as “viuvinhas da
Madeira” constituem um dos
mais pungentes “dramas da emigração”. Mas há muitos outros.
É sempre traumático ver-se alguém transplantado, de repente, do torrão natal, dos ambientes e círculos sociais a que está
acostumado, para uma terra
nova, povoada por desconhecidos e com hábitos e cultura
completamente diferentes.
Vou recordar hoje um episódio que li há muitos anos. Não
recordo o autor. Nem sequer me
lembro se era o relato de um fato
realmente acontecido, ou se era
um texto ficcional de conto ou
romance. Todos esses pormenores se perderam nos desvãos da
minha memória. Mas o episódio

em si, conservo-o bem
presente no espírito. E
aqui o relato aos meus
leitores, deixando
bem claro que sou
apenas retransmissor
de uma lembrança remota proveniente de
leitura antiga. Não me
pretendo autor, pois.
O episódio teria
ocorrido em Buenos Aires, num
bairro popular muito pobre, praticamente uma favela. Um sacerdote foi chamado a atender um moribundo, que desejava confessarse e receber os Sacramentos antes
de morrer. Ao entrar no casebre,
viu que tudo era pobre, era muito
pobre, mas havia, junto ao leito do
enfermo, um objeto contrastando
com tanta pobreza: um monumental relógio de pé, com caixa de
madeira envernizada, pêndulos
dourados protegidos por fino
cristal bisoté, o mostrador com os
ponteiros muito bonitos, de metal trabalhado. Sem dúvida, era
um artigo de alto luxo. Por que
estaria ali, naquele local, um objeto digno de figurar no salão
nobre de qualquer residência apalaceada da aristocracia portenha?
O sacerdote cumpriu seu dever. Atendeu o moribundo. Ouviu-o em confissão, consolou-o,
absolveu-o, ungiu-o com os Santos Óleos. Mas, enquanto cumpria
zelosamente todas essas etapas do
seu ministério, não podia deixar
de se interrogar acerca do relógio. Do misterioso relógio, tão
deslocado naquele ambiente.
Afinal, depois de cumpridos
todos os ritos, já ia retirar-se quando, notando que o enfermo ainda
conseguia falar com relativa facilidade, não resistiu mais e perguntou que relógio era aquele. - É o
sino da minha aldeia!, respondeu
o homem. - O sino da sua aldeia?
Como assim?, indagou o padre.
O homem, então, contou a
história do relógio. Era uma his-

Sem máscaras
Rafa Zimbaldi

A

o longo de quase
dois anos todos
nós fomos obrigados a usar máscaras
de proteção para redobrarmos os cuidados
contra o contágio na
pandemia de covid-19.
Os anos de 2020 e 2021
foram pesados para o
Brasil e para o mundo. Milhares
de pessoas perderam a vida para
essa doença que abalou a saúde
pública global. Desde a última
quarta-feira (9), o uso das máscaras foi dispensado em locais públicos abertos, mas a exigência
continua para locais fechados.
A liberação para não usar
máscaras em locais abertos é um
alívio e é resultado da união de
cada uma das pessoas que seguiram as regras para a nossa segurança durante a pandemia. Em
São Paulo a liberação ocorre porque a vacinação chegou a mais de
100 milhões de pessoas, o que significa alcance de 90% da meta da
população elegível para a vacinação, conforme determina a Organização Mundial da Saúde (OMS).
O decreto que libera o uso de
máscaras é válido para ruas, praças, parques, pátios de escolas, estádios de futebol, centros abertos
de eventos e autódromos. Nesses
locais, ao ar livre, o uso de máscara não será mais obrigatório.
Há ainda a possibilidade de
que o uso de máscaras seja dispensado a partir do dia 23 de
março, mas isso ainda depende
de estudos do Comitê Científico do Governo do Estado.
Importante ressaltar que a
liberação do uso das máscaras
contra covid-19 é efeito também
da redução das internações e
mortes por conta da doença.
Apesar dessa liberação,
não podemos dizer que estamos
livres da pandemia. Ela continua, mas estamos vacinados e
isso reduz os riscos a que todos
nós estávamos submetidos.
É importante dizer que as vacinas não evitam que sejamos infectados pelo vírus, mas nos protege dos piores impactos como vimos em milhares de brasileiros,
principalmente em 2021 e 2022.

Quem acreditaria,
de fato, há dois anos,
que entraríamos no terceiro ano de pandemia e
com variações diversas
deste vírus implacável?
Nesses três anos o
mundo aprendeu diversas formas de seguir
em frente, o desemprego bateu à porta de milhares de famílias, a
pobreza aumentou e muitas pessoas foram para as ruas vender
balas para garantir algum dinheiro para levar para casa no
final do dia. Aprendemos a usar
mais a tecnologia à favor de muitas coisas, como reuniões, trabalhar em home office e até
mesmo fazer consultas médicas.

A liberação
para não usar
máscaras em
locais abertos
é um alívio
Durante a pandemia, a vida
que conhecíamos antes de fevereiro de 2020 passou por mudanças enormes e que já fazem parte
do nosso cotidiano atual, como
as máscaras por exemplo.
É importante esclarecer que
as pessoas com sintomas gripais
devem continuar usando a máscara em qualquer situação e em
qualquer lugar e isso serve para
as pessoas não vacinadas, assim
como as pessoas imunodeprimidos e com doenças crônicas.
Estamos em um momento que
devemos comemorar: a dispensa
do uso de máscaras em locais abertos, mas devemos nos cuidar e cuidar do próximo. Esse é o conceito,
ou seja, proteger-nos e proteger o
outro caso estejamos infectados.
Agora vamos em frente, continuar
dando nossa contribuição para que
a pandemia possa ser extinta.
———
Rafa Zimbaldi, deputado estadual pelo PL. Foi
vereador por quatro
mandatos em Campinas
e foi reeleito presidente da Câmara Municipal. Também é graduando em Relações Internacionais pela Uninter

Um homenzarrão
corpulento, de
idade madura,
com enormes
bigodes negros,
chorava como
uma criança
tória muito bonita, muito tocante,
que tocava a fundo no seu drama
existencial. Contou que nascera
numa pequenina aldeia de Portugal, onde havia uma igrejinha que
sempre tocava o sino cada vez que
um dos moradores entrava em
agonia. Era um toque dobrado que
todos conheciam. Todos também
se conheciam, no minúsculo povoado, cada doença de um aldeão
era conhecida e acompanhada por
todos como se se tratasse de um
acontecimento na própria família.
Quando o sino da agonia começava a tocar, não havia dúvida, todos sabiam “por quem os sinos
dobram” - para usar a bem conhecida expressão que deu nome
ao romance de Ernest Hemingway, em 1940, e três anos depois
ao filme clássico de Sam Wood,
com Gary Cooper, Ingrid Bergman e Akim Tamiroff no elenco.
Contou que saíra de Portugal ainda moço e se dirigira à capital da Argentina, na esperança
de fazer fortuna e retornar à aldeia para que, quando chegasse
sua derradeira hora, também
partisse desta terra ouvindo aqueles badalos do sino da aldeia e
sentindo a consolação de saber
que todos os vizinhos, àquela
hora, estavam rezando por ele.
Infelizmente, a vida não lhe
tinha sido fácil na Argentina. Fracassara nos negócios e, embora
trabalhando com afinco, nunca
saíra da pobreza. Desistindo do
sonho de ficar rico, começou a
juntar suas parcas economias,
para poder retornar a Portugal.
Mas as economias eram parcas

demais e o sonho de retornar à
Pátria perdida cada vez mais
distante. Os anos foram passando e, cada vez mais, tornava-se
claro que o pobre homem jamais conseguiria recursos para
retornar à aldeia. Isso o afligia
sobremaneira: como morrer,
sem ouvir o sino da aldeia?
Certo dia, enquanto caminhava por uma rua central de
Buenos Aires, ouviu o sino de
sua aldeia. Era o mesmo som, o
mesmo timbre, sem a menor
dúvida. Espantadíssimo, não
sabia de onde vinha aquele som
milagroso. Não podia crer, mas
afinal descobriu. Vinha de uma
relojoaria de luxo. Entrou, viu
o magnífico objeto e perguntou
o preço. Era alto, alto demais.
Mas os anos que economizara
bastavam para pagar a maior
parte do objeto. Sem hesitar,
entregou todas as suas economias e contraiu uma dívida, que
depois escrupulosamente, mês
a mês, com imenso sacrifício foi
saldando até pagar por inteiro.
- Foi muito difícil, senhor
padre, mas não me arrependi.
Estou morrendo longe de onde
nasci. Mas morro feliz, ouvindo
o sino da minha aldeia - concluiu.
Nesse momento, o relógio
imponente começou a dar suas
badaladas. O moribundo fechou os olhos... e nunca mais
os abriu. O sacerdote ministrou
uma última absolvição, deu
uma última bênção e depois
saiu, com os seus olhos inteiramente banhados em lágrimas.
———
Armando Alexandre dos
Santos, licenciado em
História e em Filosofia,
doutor na área de Filosofia e Letras, membro
da Academia Portuguesa da História e dos Institutos Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Diagnóstico e tratamento de
câncer no Brasil em risco
Alexandre Padilha

O

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
(IPEN), órgão de pesquisa técnico-científica, desenvolvimento
tecnológico e responsável pela garantia do
direito à saúde através da produção de radiofármacos para diagnóstico e tratamento de câncer, está sendo sufocado pelo governo Bolsonaro.
O IPEN é uma autarquia do
governo do estado de SP e sua
gestão é feita por um convênio
com a Comissão Nacional de
Energia Nuclear do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações e
está sendo desmontado pelo governo federal que cortou recursos, tentou aprovar mudança na
Constituição para transferir para
o setor privado a produção e, na
recente porém não última presepada, exonerou o diretor da instituição sem consultar o governo
do estado de SP, a direção do órgão e os seus pesquisadores.
Solicitei ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, através de um requerimento, informações a respeito da exoneração do
diretor de Instituto, sobre qual justificativa e por que o Ministério ignorou o estabelecido no convênio
com o governo do estado de SP, que
prevê que o ocupante do cargo seja
nomeado após passar pela avaliação do Conselho Superior do Instituto e pelo governador do estado.
A falta de recurso federal
fez com que o órgão suspendesse a produção no ano passado,
prejudicando milhares de pacientes que tiveram seus tratamentos de câncer interrompidos.
O governo federal quer
destruir uma instituição pública que por mais de 60 anos nunca faltou com oferta de produtos e medicamentos que são necessários para o diagnóstico e
tratamento de câncer no Brasil.
O IPEN garante, inclusive,
a preços infinitamente meno-

res do que o setor
privado a produção e
entrega desses insumos para os hospitais de todo o país.
Além disso, o órgão, por esse serviço
que presta aos hospitais e pacientes, consegue garantir também a formação e
qualificação de técnicos e pesquisadores em radiofármacos
para produção desse conhecimento que é muito importante
para diagnóstico e tratamento.

O governo federal
quer destruir
uma instituição
pública que por
mais de 60 anos
nunca faltou
Os países do mundo que
contam com sistemas nacionais públicos compreendem a
produção de radiofármacos
como algo estratégico. A pandemia da Covid-19 nos mostrou que nós não podemos ficar dependentes da importação
de insumos essenciais para a
saúde e é isso que vai acontecer
caso o governo federal atinja seu
objetivo de destruir essa instituição, que é uma autarquia do
estado de SP e que atua em convênio com o governo federal.
Pacientes com diagnóstico e
tratamento de câncer no Brasil
inteiro sofrem com o enorme risco
de não terem acesso às terapias
pelo descaso, sufocamento e descompromisso do governo federal
com o Ipen e com os brasileiros.
———
Alexandre Padilha é
médico, professor universitário e deputado
federal (PT-SP). Foi
Ministro da Coordenação Política de Lula e
da Saúde de Dilma e
Secretário de Saúde na
gestão Fernando Haddad na cidade de SP
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No dia 16 de março, na avenida
Paulista, lutando por direitos

Prefeitura aumenta em
41,3% a taxa de coleta de lixo
Barjas Negri

A

Prefeitura de Piracicaba arrecada diretamente
quatro importantes tributos: IPTU, ISS, ITBI
e a taxa de coleta de
lixo. A maior parte do
ISS, por exemplo, é recolhido pelas empresas,
o ITBI se recolhe na
transferência de imóveis, o IPTU
é cobrado pelo valor do imóvel.
Em Piracicaba, o IPTU é progressivo, porque os imóveis (terrenos
e prédios) maiores e mais valorizados “pagam” mais imposto. Os
pequenos, menores e menos valorizados, localizados principalmente nos bairros mais distantes
do Centro, recolhem menos.
Por sua vez, a taxa de lixo,
instituída no Código Tributário,
foi para cobrir parte das despesas dos serviços de coleta e disposição final do lixo e, claro, para
melhorar o saneamento da cidade e a saúde pública. A sua cobrança é diferente e todos têm
que pagar por meio de uma pontuação, onde se recolhe lixo uma
vez por semana, paga menos.
Duas vezes por semana, paga um
pouco mais e assim por diante.
Ao contrário do IPTU, a
taxa de coleta de lixo é regressiva, pois na mesma área um imóvel com 300 m2 de construção e
que gera mais lixo, paga o mesmo valor de um imóvel de 50 m2
que, na prática, gera menos. Dito
de outra forma: quem tem mais
paga igual a quem tem menos.
Por essa razão e para fazer
justiça social, em geral as prefeituras não costumam cobrar por
todo o serviço de coleta e destinação do lixo recolhido nas cidades.
Com isso, elas subsidiam parte
desse importante serviço e aliviam a conta para as famílias de
mais baixa renda. Pode haver exceções, mais em geral essa é a regra e Piracicaba não é exceção.
A atual gestão apresentou à
Câmara Municipal projeto de lei
propondo aumento de 41,3% na

taxa de coleta de lixo,
retirando parte dos
subsídios. A proposta
foi rejeitada pelos vereadores. Diante da derrota, a Prefeitura de Piracicaba lançou a taxa
do lixo com os mesmos
41,3% de aumento já
rejeitado pelos vereadores. Essa questão
não foi bem explicada.

O resultado é
uma “cópia” da
atual política
de preços da
energia elétrica
A proposta aumenta mais
para os imóveis populares, principalmente aqueles implantados pela
CDHU, Cohab – Campinas, cooperativas habitacionais, programa
Minha Casa Minha Vida e diversos outros empreendimentos particulares. Muitas vezes, esses imóveis pagam a taxa de lixo maior
que o IPTU. Essa é uma política ao
contrário da boa política social,
que era executada até agora.
O resultado é uma “cópia” da
atual política de preços da energia
elétrica, do gás de cozinha, da gasolina, etanol e diesel, cujos preços subiram de 25% a 50% nos últimos anos, bem superior à inflação de 10,06% de 2021. Com o
IPTU aumentando 13,46% e a taxa
de lixo 41,3% boa parte dos carnês das habitações populares terão aumento entre 25% e 36%.
Por tratar-se de uma política
de saneamento básico, a coleta e
disposição final do lixo, a sua taxa,
agora aumentada em 41,3%, poderia contar com uma taxa social.
Por fim, faltou transparência por
parte da atual gestão municipal.
Não houve debate e explicação
para aumentar a taxa de lixo
nesta proporção e o próprio site
da Prefeitura omitiu essa informação da população. Por quê?
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Basta de desrespeito à mulher
Luiz Carlos Motta

O

mês de março é
dedicado às mulheres. Todos os
meses deveriam ser assim, com destaques sobre o que elas representam em casa, no trabalho e na sociedade. No
comércio, as mulheres
são maioria. Muitas
trabalham na área de vendas. Um
relatório do Fórum Econômico
Mundial, que se reúne tradicionalmente em Davos, na Suíça,
apontou um dado muito interessante: as mulheres tem um desempenho 84% superior aos homens
na mesma função de vendas.
A notícia é para ser comemorada. Mas em parte, isso
porque, mesmo tenho melhor
desempenho que os homens, as
mulheres continuam tendo
uma remuneração menor do
que a deles. Isso acontece em
praticamente todas as funções.
LUTAS - Essa é uma de minhas grandes lutas: estabelecer a
igualdade de salários e de condições de trabalho entre os gêneros.
Tenho atuado neste sentido, tanto no Congresso Nacional, como
nas entidades que presido. Em
uma luta paralela, também tenho
apoiado os projetos que visam dar
proteção à mulher, contra a misoginia, o machismo e o desrespeito.
Não podemos admitir que
ninguém, muito menos formadores de opinião, muitos deles, eleitos pelo povo, continuem ofendendo as mulheres. Devem ser penalizados para que o
mau exemplo não se repita.
“SHECESSION” - O relatório do Fórum revela ainda
que a pandemia da Covid-19
tem impactado o gênero feminino mais fortemente. Essa
constatação deu origem ao termo “shecession” (recessão feminina). No mundo, em média,
cinco por cento de todas as
mulheres perderam seus empregos até dezembro último, em
comparação com 3,9% de todos
os homens. No Brasil, estes números foram muito mais elevados.
O Fórum também apontou
que o número de mulheres empreendedoras vem crescendo. A maioria tem idades variando entre 33
e 44 anos de idade. E as que cuidam de investimentos, conseguem
retorno sobre o capital, 60% mai-

or do que o conseguido pelos colegas em
geral. O levantamento
foi feito em 156 países.
O Brasil está em 93º
lugar, caindo uma posição em relação ao levantamento de 2020.
MEDIDAS - Para
ter uma recuperação
econômica, que dê mais
oportunidades ao público feminino, o relatório sugere quatro medidas, que apoiamos integralmente: Assegurar a
paridade de gênero no mundo do
trabalho pós-COVID-19; Fechar
as lacunas de gênero na remuneração entre e dentro dos setores; Permitir a participação das
mulheres na força de trabalho; e
Ter mais mulheres ocupando
cargos de gestão e liderança.

Não podemos
admitir que
ninguém continue
ofendendo
as mulheres
COTAS? - Na política, a representatividade das mulheres
precisa melhorar. O portal da Câmara dos Deputados mostra que
as mulheres representam apenas
15% do total de cadeiras naquela
Casa de Leis. No Senado, a porcentagem é ainda menor: 12%.
Não creio que um sistema
de cotas resolva o problema. Defendo a equidade e uma campanha permanente de conscientização sobre a importância do
voto em mulheres e em candidatos que defendem seus direitos.
Com uma representação feminina mais expressiva, teremos ainda mais força para continuar lutando pela erradicação
dos assédios de toda ordem,
contra a violência e a discriminação entre outros crimes cometidos contra as mulheres em
todas as classes econômicas e
sociais. Ajude-nos a ampliar
essas lutas, debatendo o tema
e compartilhando este conteúdo em suas redes sociais!!!
———
Luiz Carlos Motta, deputado federal pelo PL
de São Paulo, presidente da Fecomerciários e
da Confederação Nacional dos Trabalhadores
no Comércio (CNTC)

Professora Bebel

E

sta é mais uma
semana de luta
para os profissionais da educação e
para todo o funcionalismo. O governador
do Estado enviou
para a Assembleia Legislativa projetos de
lei para reajuste salarial dos servidores públicos e à “nova carreira” do magistério, que não
atendem nossas necessidades.
O reajuste de 10% para os
servidores públicos - com exceção da segurança pública e da
saúde, que terão 20% - nem de
longe atende as reivindicações
dos profissionais que trabalham
em todas as frentes do serviço
público e que atendem a população paulista, sobretudo os que
mais precisam. Esses profissionais vêm sendo submetidos a
anos de arrocho salarial e precisam receber um reajuste digno.

Nós, professores,
reivindicamos o reajuste de 33,24% do
piso salarial profissional nacional e que
seja aplicado para todos os integrantes da
nossa carreira, inclusive aposentados, e
não forma de um
abono complementar
apenas para quem recebe salários abaixo do piso, como vem
fazendo os governos do PSDB.
Por outro lado, a chamada
“nova carreira” é uma farsa. Ela
acaba a remuneração na forma de
salários, substituída por subsídios, que não incorpora direitos
como quinquênio, sexta-parte (reajuste concedido quando o servidor completa 21 anos de trabalho)
e outros adicionais. Ela exclui aposentados e não considera experiência e tempo de serviço como fatores para a evolução salarial.
Essa “nova carreira” possui
ainda outros graves problemas,

Nós, professores,
reivindicamos
o reajuste de
33,2
4% do
33,24%
piso salarial
profissional
nacional
mas o maior de todos os problemas é que um governo em final
de mandato decida fazer mudanças dessa magnitude se abrir nenhum processo de debates com
os principais interessados, que
são os professores. Além disso,
ao criar uma carreira opcional,
divide a nossa categoria e cria
diferenciações inadmissíveis, o
que pode, inclusive, comprometer a qualidade do ensino.
Além dessas duas questões
centrais, a luta pelo fim do confisco de aposentados e pensionistas também mobiliza o conjunto
do funcionalismo público e tem
grande impacto no magistério, a

mais numerosa categoria de servidores públicos no Estado de São
Paulo. Derrubar esse vergonhoso confisco é uma obsessão e uma
questão de honra para mim, para
a APEOESP e também para o
nosso mandato parlamentar.
Todas essas questões e
muitas outras estão na pauta
da manifestação que realizaremos no dia 16 de março, quarta-feira, às 17 horas, no Vão
Livre do MASP, em São Paulo,
seguida de caminhada até a
Praça da República. Esse é o Dai
Nacional de Mobilização, que
em São Paulo ampliamos também para a defesa dos serviços
e dos servidores públicos.
Não vamos desistir da nossa
carreira, nem dos nossos direitos.
———
Professora Bebel é deputada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp e
líder da bancada do PT na
Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo

Pandelítica
Fernando Favoreto

C

riei o neologismo
que leva o titulo
deste artigo, um
mix de pandemia com
política, para repensar,
passados já mais de
dois anos em que a
pandemia que se abateu sobre todos os países e cidades do mundo, para
tecer alguns comentários sobre
o que esta tragédia trouxe de dificuldades para ambos os campos, o da saúde pública e o da
política, lá fora e aqui e em casa.
Lá fora, a descoberta de que o
vírus pode ter sido criado num laboratório da China que, curiosa e
espertamente também criou a primeira vacina para revender ao
mundo. Milhões de mortos, fechamento temporário de atividades
empresariais, comerciais, educacionais, gente trabalhando em casa
à distância, gente com medo de
sair de casa. Imagens fortes nos
noticiários da televisão, com centenas de covas abertas abruptamente para os falecidos, depoimentos aos milhares de especialistas
que, de repente, viraram celebridades na televisão. Contagem progressiva de mortos diários na imprensa e nas redes sociais, num
misto de prevenção e intimidação.
Aqui no Brasil, interferências
entre os poderes da República, prevalecendo a força do Supremo Tribunal Federal, com decisão inusitada, de que governadores e pre-

feitos teriam supremacia para as decisões
emergenciais, afastando o poder executivo
dessa responsabilidade,
outorgando-lhe apenas
a prerrogativa de comprar vacinas e planejar
sua distribuição pelo
território nacional. Gesto acompanhado posteriormente por igualmente inusitada Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, transformada em teleteatro. De São
Paulo surgiram as primeiras iniciativas para as pesquisas sobre o
tema e a elaboração de uma vacina local, a Butanvac, que se incorporou às outras produções
mundiais, como resultado dos investimentos e da capacidade científica dos nossos pesquisadores.
Em Piracicaba, a pandemia
pode ter contribuído para alguns
episódios importantes que definiram novos rumos para a cidade. Como o abre e fecha do comércio, decretada pelo prefeito
anterior, o mal estar geral refletido no comércio, com demissões,
encerramento de empresas e desalento permanente. No campo
da saúde, hospitais públicos e
particulares lotados e, na imprensa, igualmente contagem progressiva dos nossos mortos, a partir da explosão deles em abrigos
de idosos e depois espalhados pelos quatro cantos da cidade. Não
posso deixar de mencionar o trauma causado para as igrejas, que

Coube ao novo
prefeito a tarefa
de planejar e
executar a
vacinação dos
cidadãos
repentinamente tiveram suas
muitas atividades suspensas,
não só de cultos e reuniões, mas
também no campo assistencial.
Como reflexo disso, a cidade votou contra o ex-prefeito,
na esperança e expectativa de
mudanças. Coube ao novo prefeito a tarefa de planejar e executar a vacinação dos cidadãos,
que hoje supera a marca de
80%, vacinar crianças, promover até mesmo a terceira e quarta doses, enquanto a variante
do vírus ia mudando de nome.
Agora sob a nova variante
denominada Omicrorn, a cidade
parece começar a respirar mais
aliviada, o comércio reabriu, as
indústrias também, os serviços
passaram também a ter alento,
mas os hospitais continuam repletos e, mesmo diminuindo bastante, as mortes estão a castigar
muitas pessoas. O placar progressivo permanece, embora com menos intensidade. Agora os decretos dos governos estadual e municipal flexibilizam timidamente
algumas coisas, porém a proibição para eventos que promovam
aglomerações permanece, ainda
que um pouco confuso. O que
não impede nós, políticos, de

continuarmos nossas conversas
presenciais e virtuais com amigos, correligionários, alinhavando idéias e pensando no futuro.
É o que pessoalmente tenho
feito nos últimos dias, animando os amigos de Piracicaba e da
região; viajando discretamente a
São Paulo para colher informações sobre os rumos do nosso Estado de São Paulo, nas articulações para as próximas eleições
deste ano; ampliado minha presença no meu segmento religioso, estreitando meu network com
a ABCAR e seus associados,
como representante político, e
estudando muito sobre o que
podemos continuar fazendo para
termos uma Piracicaba melhor.
Melhor representada, melhor informada, amparada pelos poderes públicos, para que a vida dos
seus cidadãos seja melhor.
Não sei quanto você concorda, mas no mundo todo, temos a
política e a pandemia, e no Brasil
temos vivido a tal da “pandelítica”
e esse termo ainda vai requerer
outros estudos e incursões para
que, no futuro, possamos estar
melhor preparados para situações
graves e nos ajudem a errar menos nas decisões que tomarmos,
principalmente em benefício da
população, muito mais do impacto que todas essas decisões recaíram sobre os menos favorecidos!
———
Fernando Favoreto, presidente do Conselho de
Pastores de Piracicaba

Lucro da Petrobras para baixar preços de diesel e gasolina
Dirceu Cardoso Gonçalves

I

nteressante e – mais que isso –
justa, a proposta do governo
de empregar os dividendos
que a Petrobras paga ao Tesouro
Nacional para custear o subsídio à gasolina e ao óleo diesel,
principalmente nesse mom ento
em que o petróleo está com o preço internacional disparado, por
diferentes razões e nos últimos
dias por conta do conflito Rússia-Ucrânia. Usar o rendimento
da petrolífera para amenizar o
preço dos combustíveis recoloca
a empresa nos tempos em que a
campanha nacionalista pela sua
fundação tinha por lema “O petróleo é nosso”. Se é nosso, tem
de trazer benefícios ao povo cujo
dinheiro – pago através de impostos – foi investido na montagem da estatal e do seu parque.
Não deve a Petrobrás atuar como
mera petrolífera privada e praticar exclusivamente a lógica de
mercado sem considerar que pertence ao povo, que também é o
consumidor de seus produtos.
É verdade que toda empresa
estatal precisa estar inserida no
seu segmento e operar em condições parecidas com as demais do
ramo para ser competitiva. A Petrobrás é uma grande corporação e exerce vital pape l no supri-

mento do mercado brasileiro de
combustíveis. Durante algum
tempo foi predada pela política
irresponsável de governos que
promovia a retenção de preços
dos produtos e isso era custeado
informalmente pela baixa da lucratividade. Uma atividade temerária porque impunha prejuízos aos acionistas privados brasileiros e estrangeiros , que representam 63% do capital. O governo, acionista majoritário, é
dono dos outros 37%. Em 2018,
na emergência da greve dos caminhoneiros, o então presidente
Michel Temer instituiu o subsídio e o pagou com recursos do
Tesouro Nacional. Agora, quem
pagará a redução de preços – se
for confirmada – também será o
governo, mas com os dividendos
recebidos da própria Petrobrás,
que em 2021 teve lucro de R$ 106
bilhões e deverá recolher R$ 38,1
bilhões ao cofre público. O problema a vencer é que esse dinheiro é “carimbado”, destinado à
Educação e à Saúde. O governo
justificará a excepcionalidade do
momento por conta da guerra.
O barril de petróleo - por conta de guerra, chegou na semana
passada a US$ 120. Um grande
salto se considerarmos que no ano
passado custou em média US$ 70,
em 2020 US$ 41 e só em raros

Criar a Petrobras
– o que
aconteceu em
1953 – não foi
mal para o país
momentos ultrapassou a barreira
dos US$ 10 0, sempre motivado
por algum acontecimento excepcional, normalmente guerras e crises que impactam a produção ou o
transporte do óleo dos campos de
extração para os parques de refino e o consumidor. Recorde-se
que, na metade dos anos 70, o governo brasileiro elaborou o Proálcool – programa de produção de
veículos e conversão de motores
dos usados para queimar álcool no
lugar da gasolina – tomando por
base o preço do barril de petróleo
a USS100. Como os preços despencaram, o carro a álcool deixou de
ser competitivo e só recuperou parte do seu prestígio quando foi desenvolvida a tecnologia “flex”,
onde o mesmo motor consome tanto álcool quanto gasolina. E, para
ser economicamente viável, o álcool – hoje denominado etanol –
precisa custar no máximo a 70%
do da gasolina.
Criar a Petrobras – o que aconteceu em 1953 – não foi mal para o
país, que se desenvolveu tanto no
refino quanto na prospecção do

petróleo. Mas a empresa se desenvolveu de uma forma muitas vezes questionada. Seu funcionalismo possui benesses não disponíveis em qualquer outra. A destinação dos dividendos da empresa
para a diminuição do preço dos
derivados do petróleo é, no mínimo, justa. Pode representar a devolução ao povo daquilo de dinheiro público ali investido. Seu funcionamento em puras regras de
mercado e similar às empresas
particulares é questionável. Se for
assim, não há razão para mantêla estatal e credora de uma série
de benefícios que o guarda-chuva
do governo oferece às suas empresas, especialmente a cobertura de
supostos prejuízos pelo Tesouro
Nacional.
O petróleo é uma commoditie
política. Espera-se que os homens
de governo que nesta terça-feira
discutirão o emprego dos dividendos no subsídio ao diesel e à gasolina tratem do tema com absoluta
seriedade e que o país e a população sejam os beneficiados.
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente
da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.
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Prefeitura lança pacote de
obras no valor de R$ 9,9 mi

Sema finaliza manutenção
em estrada de Anhumas
Thais Passos

Obras vão recuperar trechos de três avenidas, ruas e pavimentação de estrada
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), trabalha
em um pacote de obras de infraestrutura, com investimento previsto de R$ 9,9 milhões, com repasses do Governo do Estado e
contrapartida da Prefeitura.
No pacote está o recapeamento asfáltico e revitalização do
sistema de captação de águas
pluviais e de sinalização viária de
trechos das avenidas Cristóvão
Colombo e Rui Teixeira Mendes
e da avenida Thales Castanho de
Andrade. O valor estimado é de
R$ 7,3 milhões, sendo repasse
direto do Estado R$ 6 milhões e
contrapartida da Prefeitura de
R$ 1,3 milhão (leia abaixo mais
detalhes sobre a obra). Essas
obras já tiveram projeto técnico
aprovado recentemente e aguardam aprovação orçamentária
para elaboração da minuta do
convênio e assinaturas para, então, iniciar o processo licitatório.
O trecho da avenida Cristóvão Colombo contemplado no
projeto fica entre a Ponte do Cachão e a rua Emílio Bertozzi, no
bairro Algodoal. Já o trecho da
avenida Rui Teixeira Mendes fica
entre a avenida Jaime Pereira
(Estrada do Bongue) e a alameda
Alcindo Lopes Lucas. A revitalização da avenida Thales Castanho
de Andrade, no bairro Monte Líbano, será em toda sua extensão.
“Há mais de 10 anos essas

vias apresentam problemas de
drenagem da água da chuva e na
malha asfáltica”, lembra o secretário da Semob, Paulo Sérgio Ferreira da Silva. “Essas vias fazem
a ligação de bairros e, com a expansão urbana, se tornaram rotas alternativas, recebendo aumento significativo do fluxo de
veículos, o que ocasionou em desgaste no asfalto, buracos e aparecimento de borrachudos”, complementa o titular da Semob.
Os borrachudos são partes
das vias com aspectos ondulados, como se estivessem sendo
empurradas para as bordas, ocasionados principalmente pelo
peso de caminhões que trafegam
nessas avenidas e em pontos
onde existem paradas de ônibus.
De acordo com a Semob, essas vias atualmente contam com
estruturas de galerias pluviais
antigas, fora do atual padrão da
Prefeitura, o que faz com que não
suportem o volume de água das
chuvas. Dessa forma, a reforma
das galerias pluviais dessas vias
também está prevista no projeto
para implantação de estrutura
nova, com bocas-de-lobo maiores e remoção de sarjetões.
Em trechos da avenida Cristóvão Colombo e em toda a extensão da avenida Thales Castanho de Andrade, haverá ainda
revitalização das calçadas. Na
avenida Cristóvão Colombo, nos
principais pontos de acesso de pe-

Pedofilia (IV)
Comportamento Pedófilo

O

s motivos que levam uma
pessoa a desenvolver a
pedofilia não podem ser
universalizados. Sofrer abuso
sexual na infância não faz de
ninguém um abusador, mas
muitos deles foram vítimas.
A pedofilia define-se pelo
ato ou fantasia do contato sexual com crianças em idade
pré pubertária (13 anos ou
menos), o pedófilo tem de ter
mais de 16 anos e ser cinco
anos mais velho que a vítima.
Utilizar material pornográfico com crianças é suficiente
para caracterizar a pedofilia, já
que somente fantasiar basta.
Na tentativa de se isentar de
punição, é comum que o pedófilo justifique seus atos atribuindo-lhes valor educativo, que são
elas (as crianças) quem os provoca, e até alegando que assim

não contraem doenças. A ausência de remorso ou culpa é frequente, e por meios digitais chegam ao absurdo de exporem vídeos e fotos pela rede. A exposição digital denuncia que para
além do prazer que obtém sexualmente com as crianças existe
um gozo que não é da ordem sexual propriamente dita, mas pulsional evidenciando a patologia.
O pedófilo pode ser homo
ou heterossexual, solteiro ou
casado, homem ou mulher,
de qualquer classe social. A
pedofilia é totalmente democrática. Quando o indivíduo
só mantém práticas sexuais
com crianças pré pubertárias são denominados pedófilos exclusivos. Os que além
dos contatos sexuais ditos
normais também envolve menores são os não exclusivos.

INTERATIVO
Há um mês e meio conheci uma pessoa em um
site se dizendo divorciado.
Com o tempo descobri que é
casado, então se desculpou
e explicou que não estava
bem no casamento e não
queria me perder, então
deixei correr. Conhecemonos pessoalmente, foi ótimo, mas acho que fui longe
demais. Se soubesse desde
o início jamais me relacionaria com um homem casado, mas já estava bastante envolvida e ele também. Não é de meu feitio desfazer casamentos, mas como
ficam meus sentimentos?
Quando estamos envolvidos nossa capacidade de avaliar os riscos fica reduzida. As
emoções ocupam os espaços de
nosso juízo crítico. Quando des-

cobriu a verdade não percebeu a
gravidade da omissão dele. Preferiu deixar correr, o encontro
seria uma questão de tempo.
Claro que se está em um site
de relacionamentos procura alguém para amar e ser amada. E
virtualmente não é difícil prover
o outro desses sentimentos. No
seu caso houve o encontro real,
e ótimo por sinal. A cada passo
dado mais difícil ficou para
qualquer corte, já que seu conflito é esse, cortar ou continuar.
Ele realmente quer se divorciar? Ou os argumentos não se
sustentam? Ele falou de assumir
compromisso com você? É isso o
que quer? Há muitas questões
que talvez não tenha feito a si
mesma. Mais do que isso, terá
que decidir entre seu desejo e seus
princípios morais. Sua felicidade
é intransferível e de responsabilidade exclusivamente sua.

CITAÇÃO!
“Os sonhos são a realização dos desejos”.
(Sigmund Freud)

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.
Use até 200 toques. Sigilo absoluto.
BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br
CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430

Justino Lucente

Sema também esteve no bairro Passa Cinco

Vias também vão reforma na galeria de águas pluviais, que são antigas

destres a pontos de ônibus, por
exemplo, haverá inclusão de
rampa de acessibilidade. As escadas que ligam a avenida Cristóvão Colombo a ruas adjacentes também serão revitalizadas.
Outra obra importante será
a pavimentação do trecho da Estrada Municipal Rosa Francelina de Abreu, entre a avenida Dr.
Plínio de Moraes e a rua Francisco Antônio Mandro, no distrito de Anhumas, com valor de
R$ 1,58 milhão, sendo R$ 1 milhão repasse direto do Estado e
R$ 582 mil contrapartida da
Prefeitura. A documentação técnica e orçamentária já foi aprovada e o projeto aguarda assinatura do convênio para dar
início ao processo licitatório.

Também integra o pacote a
drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica da rua Antonio Franco do Amaral, entre a
avenida José Alvarez Castro e a
rua Professora Lourdes Sacchi
de Cillos, no bairro São Francisco. O investimento será de R$
1,07 milhão, com repasse por
meio de emenda parlamentar do
senador José Serra no valor de
R$ 400 mil. A outra parte, somada em R$ 674 mil, será contrapartida da Prefeitura.
A documentação técnica
de engenharia já foi aprovada e o projeto aguarda aprovação orçamentária para elaboração da minuta do convênio para assinaturas e, então,
iniciar o processo licitatório.

Ainda há Tempo de superar
e vencer as imperfeições

A

noite chegou e em segundos estamos encerrando
mais uma jornada diária.
Ao ter vencido o desafio diário,
permanece a saudade de Tempos que não voltarão jamais.
Muitos, apenas em nossa memória, já não estão entre nós. A experiência, o rico aprendizado e
a consciência permanecem. Talvez agora, mais maduro e responsável que ontem. Podemos
vencer as nossas imperfeições.
A bênção Divina proporciona
tranquilidade e viver de forma
construtiva e digna. Ao construir o hoje, passamos pelo ontem, e no amanhã o convite ao
exercício do bem pelo amor ao
próximo. E qual é a certeza de
que acordaremos pela manhã?
Seja como for, chegará o momento em que precisaremos enfrentar a dura realidade. Vencer os desafios que a vida nos
apresenta. Não somos vítimas
inocentes. A verdade, entretanto, poderá nos surpreender,
mostrando nossa real situação
como espíritos eternos e os prejuízos que causamos a outrem
através do Tempo. Jesus Cristo há milênios nos ensina a
mudança interior em profundidade, com aprimoramento
moral, tornando-nos livres e
conscientes, “Conhecereis a
verdade e a verdade vos libertará”. Busquemos essa verdade pelo autoconhecimento,
para não sermos surpreendidos
depois, quando a morte nos
obrigar a enfrentá-la, visto que,
não raro, nos apresentamos
completamente despreparados
para a mudança de endereço
que se aproxima dia a dia.
Estamos todos no limiar do
Tempo e às portas de grandes
transformações. O planeta segue
silenciosamente à categoria de
Mundo de Regeneração. Se desejamos fazer parte da sociedade do futuro, aspiramos agora
por uma vida melhor em todos
os sentidos. Não podemos conservar-nos presos ao lamaçal das
nossas imperfeições. Em Tempo, Jesus Cristo nos faz o convite para nos aliarmos à sua Obra
de regeneração e como servidores fiéis e dignos da boa vonta-

de. Nossa gratidão a todos os
que, encarnados e desencarnados, colaboraram para a execução deste projeto. E a Jesus Cristo, nosso irmão e Mestre Maior,
nosso profundo amor e gratidão. Que Deus, Pai, nos fortaleça e ampare sempre nossa trajetória rumo à Evolução. Em
coro de elogios acerca da beleza e excelência, é no agora que,
tal influência exerce na vida intelectual e moral de Todos os
seus adeptos. Tudo segue de
acordo com as suas Obras.
Amados e queridos leitores.
O esquecimento não é definitivo. As verdades chegam por sonhos, visões mentais e sensações
persistentes de uma existência
anterior e não são apenas termos puramente psicológicos.
Essas visões e sensações são revelações que se confirmam pelas muitas Existências. Na Casa
de nosso Pai há muitas Moradas. Cada linha aqui dispõe de
ricos elementos para solucionálo. Com amor e alegria permaneço fiel instrumento da Divindade. Regredir para progredir.
A prova se dá pela concordância da personalidade congênita
em situações diversas e pelo respeito ao Véu do Esquecimento,
aparentemente sem se conhecerem entre si, lhe revelam, a respeito de sua Existência anterior. E no Evangelho de Jesus
Cristo está: "Há, na mente de
Deus, um plano que abraça cada
criatura de todos os seus imensos domínios; e esse plano é um
propósito eterno de oportunidades sem fronteiras, de progresso ilimitado e vida eterna. A
meta da eternidade está adiante e uma vitória certa irá coroar
os esforços de qualquer ser humano, nessa corrida de fé e confiança” (32:5.7-8). E finalizamos
estas maravilhosas linhas com
nítida, profunda e elevada reflexão. A Terapia da Regressão
é fruto da compaixão Divina e
do interesse do Plano espiritual
em ajudar os encarnados e desencarnados em seu despertar.
E com a amada, querida e estimada Alma gêmea, nossa eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), realizou nesta semana manutenção nos pontos críticos, atendendo pedidos da população, na estrada Nair Borges Soares (PIR 354), no bairro de
Anhumas, sentido Ibitiruna.
A secretaria já estava realizando reparos nas estradas
de Anhumas há duas semanas,
tendo passado na PIR 033W e
029W, utilizando a motoniveladora e o rolo-compactador,
com aplicação de lajão britado e limpeza do acostamento
da estrada principal. O serviço foi concluído ontem, 11.
"As estradas ficaram ótimas. Eu as utilizo diariamente
e estavam precisando mesmo
de reparos", disse o trabalha-

dor rural Antenor Toledo, que
mora em Anhumas há 60 anos.
Ainda esta semana, a Sema
esteve na estrada PIR 011L e na
PIR 005/011L, que passa pelos
bairros Batistada e Santa Isabel,
sentido Rio das Pedras. No bairro Passa Cinco, a equipe passou
as máquinas motoniveladora e o
rolo-compactador na estrada
010/260, denominada Miguel
Antonio Valério. No Serrote, a
estrada Penido Polizel (PIR 003/
258) também recebeu reparos e,
no Campestre, na estrada Antônio Dias Rodrigues (PIR 220).
Desde terça-feira, 8, a Sema
realiza a manutenção da ponte do
bairro Pedra Branca, na estrada
PIR 302, que teve as cabeceiras
danificadas após as fortes chuvas
de janeiro. A equipe finalizou os
trabalhos na quinta-feira, 10.

F ISCALIZAÇÃO

Administração endurece
o combate a roubos e
furtos de fios elétricos
Quem comercializar, transportar, adquirir, estocar ou revender produtos oriundos de
ações criminosas como furtos,
roubos ou outros ilícitos poderá ser autuado com multas que
variam de R$ 2 mil a R$ 10 mil
reais, podendo ter a licença ou
alvará de funcionamento cassado, se for pessoa jurídica.
O plenário aprovou em primeira discussão, na noite desta
segunda-feira (10) durante a
terceira reunião ordinário do
ano, projeto de lei complementar 258/2021, de autoria do Executivo Municipal, com o objetivo
de aplicar sanções administrativas a pessoas físicas e jurídicas
que cometerem esses delitos.
A Administração Municipal
argumenta que o objetivo é coibir
essa prática de crime, que aumentou 45% em Piracicaba (SP), em
2021, em relação a 2020. O projeto tramita na Casa Legislativa
desde o ano passado e, caso seja
aprovado da forma que está, revoga a lei municipal 5623/2005.
Escolas municipais e o Parque da Rua do Porto "João Hermann Neto", por exemplo, foram
alvos de criminosos que furta-

ram cabos de energia elétrica, prejudicando alunos e a população
que frequentam esses espaços. Os
dados foram divulgados recentemente pelo comandante da Guarda Civil Municipal, Sidney Nunes,
durante reunião do Fórum Permanente de Segurança Pública,
realizado na Câmara Municipal.
Segundo as estatísticas
apresentadas pelo comandante
da corporação, foram 1.433
furtos de fios de janeiro a julho
de 2020, enquanto que, no ano
passado, ocorreram 2.078.
O Executivo detalha no
projeto que as sanções previstas poderão ser dobradas a
cada reincidência, que ocorrerá com o cometimento de nova
infração dentro do período de
um ano. Além disso, as infrações serão atualizadas, anualmente, de acordo com o índice
oficial adotado pelo município.
O texto avança no Legislativo Municipal, dependendo, agora, de mais uma aprovação, com
maioria simples, para ser sancionado e promulgado pelo Executivo. A nova lei municipal entrará em vigor após publicação no
diário oficial do município.

P IRACICAMIRIM

Saúde e Promotoria se reúnem
para traçar melhorias na UPA
O secretário municipal de
Saúde, Filemon Silvano, se reuniu
com a Promotoria Cível da Comarca de Piracicaba para discutir sobre as ações realizadas pela Prefeitura de Piracicaba para melhoria do atendimento na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) Piracicamirim. O encontro aconteceu
de forma online com os promotores Carlos Paulo Travain Filho (5º
PJ de Piracicaba), Luciano Gomes
de Queiroz Coutinho (8º PJ de
Piracicaba) e Milene Telezzi Habice (3ª PJ de Piracicaba), além
da equipe técnica da secretaria.
Na oportunidade, foi apresentado o trabalho que vem
acontecendo nesta semana na
parte interna da unidade por
meio de obras como a remoção
de mofo, troca de mobiliário e
pintura externa e interna. Além
disso, foi reforçado pelo secretário de Saúde que, nos próximos dias também começam as
obras para a reforma total da

cobertura da unidade com a
troca total do telhado, bem
como a ampliação da rede de
captação de águas pluviais.
“Com essas ações, a unidade poderá voltar a acolher melhor os
pacientes”, reforçou Filemon.
Aos procuradores também
foi informado sobre o término do
contrato de gestão da UPA Piracicamirim, que hoje está sob os
cuidados da OSS (Organização
Social de Saúde) Cegecon. “Já estamos em processo de transição
das equipes da OSS para a Prefeitura, sendo assim, reforçamos que
o contrato com esta organização
não será renovado. Estamos com
todo o quadro estrutural, material e de funcionários organizado
para voltar a gerir a UPA Piracicamirim”, lembrou o secretário.
Ao final do encontro online,
Filemon Silvano ficou à disposição da Promotoria Pública para
esclarecer qualquer situação que
seja apontada aos promotores.
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“E LIS VIVE”

Cortejo Turístico reúne público
aproximado de 180 pessoas
Thiago Rochetto

RECUPERAÇÃO

Câmara analisa convênio
de R$ 27 mi para vicinais
Trechos que fazem ligação a Anhumas e ao bairro Tanquinho serão contemplados
pelo convênio entre o município e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem)

Cortejo Turístico Performático “Elis Vive” faz balanço de apresentação

O Cortejo Turístico Performático Elis Vive, idealizado por
Samuel Zanatta, com Júlia Madeira, Frank Tavanti e Patrícia
Ribeiro, reuniu um público de
aproximadamente 180 pessoas,
nos dias 04, 05 e 06/03, no Engenho Central e entorno. A ação foi
composta por oficinas de performance, apresentação musical e
guia de turismo.O projeto foi contemplado pela Lei Emergencial
Aldir Blanc, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac).
“No início, não imaginava a
potência que seria unir arte e turismo e que tudo isso fosse casar
tão bem, mas no ato da apresentação, pudemos sentir que foi muito
além do que foi imaginado no papel”, descreve Zanatta. As oficinas
que aconteceram na sexta e no sábado (4 e 5/3) serviram para organizar a rota do cortejo e experimentar os movimentos corporais que
poderiam ser realizados durante o
desenvolvimento do cortejo.
O ponto de partida foi a passarela Estaiada, que liga o Engenho à Rua do Porto. O grupo se
concentrou na margem direita do
rio e seguiu seu itinerário atravessando a passarela e seguindo
em direção à Casa do Povoador.
A cada parada, a guia turística
Julia Madeira contava aos presentes a história daquele ponto,
com destaque à participação dos
indígenas e dos negros na construção de Piracicaba. “Foi incrível juntar turismo, arte e cultura por meio do cortejo Elis Vive.
Pude contar a história da cidade
para os próprios piracicabanos e
ainda homenagear a importante
trajetória de Elis Regina. O público e a equipe toda finalizaram
o roteiro com os olhos e o coração
cheio de emoções”, disse Júlia.
“Foi um processo muito va-

lioso esse percurso de troca e sensações para todos os participantes. Foi incrível poder propor a
dança nesse contexto e ser afetado pelos espaços, remexidos
pelas canções de Elis. Esse movimento nos fez linkar as memórias, histórias durante todo trajeto de corpo único dançante. Celebramos, público e participantes,
a arte que transcende e fortalece
um movimento artístico local importantíssimo. Reforçando a potência e a demanda de propostas
e iniciativas como essa no espaço cultural desse nosso território”,
relatou Frank Tavanti, ator, bailarino e diretor artístico, que colaborou na condução das oficinas.
A cantora Patrícia Ribeiro
teve a responsabilidade de interpretar as canções de Elis Regina, que serviram como fio condutor de todo o cortejo. “Cantar Elis já é uma emoção imensa. Ao ver os participantes se
envolvendo e os corpos bailando ao som da minha voz, tornou tudo mais emocionante ainda. Participar foi uma emoção
única, transcendental”, revelou.
A professora de educação física Morgana Rocha, que acompanhou o cortejo como público, se
emocionou com o que assistiu.
“Minha vontade era entrar e dançar com eles. Na próxima já quero
estar junto dançando”, disse.
O ponto de chegada foi ao
lado da sede da Semac, no Engenho, após duas horas de cortejo. De acordo com Samuel Zanatta, a ideia é tornar o cortejo
um evento fixo no calendário
municipal, permitindo que outras pessoas possam conhecer o
trajeto sob um novo olhar, bem
como também a possibilidade de
trazer homenagens a outras
cantoras e cantores e explorando outros espaços da cidade.

P OLÍTICA

Kawai exalta os últimos 16 anos
de gestão: “Modernizou a cidade”
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) exaltou os 16 últimos da
administração municipal em Piracicaba. Ao refletir sobre o papel do
poder público “em fazer uma gestão que possa atender a todos,
mesmo reconhecendo que o cobertor é curto”, o parlamentar destacou que durante esse período muito foi realizado na cidade. “A cidade foi modernizada, chegando a ser, hoje, centro de uma região metropolitana”, destacou.
A fala de Kawai, durante a
3ª reunião ordinária da Câmara,
na noite de quinta-feira (10), também versou sobre uma análise a
respeito da nova gestão pública,
que está há 14 meses à frente da
Prefeitura de Piracicaba. “É natural, são pessoas novas, tentando se adaptar, conhecendo como
funciona a máquina, o que é uma

coisa natural”, disse. Ele lembrou,
ainda, que, conforme já havia
analisado anteriormente, o secretariado atual é formado por titulares com pouca experiência no
setor público, sendo a maioria
oriunda do setor privado. “E as
coisas são diferentes, já que em
uma empresa a pessoa tem maior autonomia, já na administração municipal você tem diversos
parâmetros a seguir”, disse.
Kawai também defendeu
que, ao longo de 16 anos, o objetivo das administrações sempre
foi em torno de atender às diversas demandas da cidade. “É
só pesquisar se algum bairro deixou de ter um investimento, se
não teve uma praça, uma quadra,
um campinho de areia, uma avenida duplicada, uma creche, ou
um centro cultural”, enfatizou.

P ARLAMENT
AR
ARLAMENTAR

Polezi agradece emenda e
defende escola cívico-militar
Durante a terceira reunião
ordinária de 2022, nesta quintafeira (10), o vereador Fabricio
Polezi (Patriota) agradeceu ao deputado federal Guilherme Derrite (PP) pela emenda parlamentar no valor de 250 mil reais que
“tem ajudado muito a saúde”.
O vereador também citou sua
visita à escola cívico-militar da cidade de Pirassununga (SP) e elogiou os trabalhos realizados na escola, em especial “o resgate do ci-

vismo, patriotismo e da cidadania''.
De acordo com Polezi, “dá para colocar por terra em duas ou três palavras as mentiras sobre o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (Pecim)" que, segundo ele,
“vem para resgatar a educação, trazer tranquilidade para o professor
atuar dentro da sala de aula”.
“Eu creio que Piracicaba será
maravilhada com esse programa
e que será o norte e o espelho da
nossa educação”, concluiu.

A Câmara Municipal de Piracicaba vai votar um convênio no
valor R$ 27 milhões entre o município e o DER (Departamento de
Estradas de Rodagem) para a recuperação de duas estradas vicinais. A autorização legislativa
está prevista no projeto de lei nº
30/2022, que está na pauta da
4ª reunião ordinária da Câmara, para votação em primeira
discussão, na segunda-feira (14).
De autoria do Poder Executivo, a matéria prevê a execução
das obras e serviços de recuperação funcional do pavimento existente na estrada vicinal PIR 260,
ligação SP 147 (Piracicaba) a
Anhumas, com extensão de
32,140 km e na estrada vicinal
PIR-021, ligação SP 127 a Bairro
Tanquinho, com extensão de
2,020 km, no município de Piracicaba. A justificativa é que os
trechos foram implantados há
mais de 40 anos e, desde então,

não receberam nenhum tipo de
restauração. O investimento será
todo custeado pelo próprio DER.
Na ordem do dia desta 4ª reunião ordinária também estão listados para votação outros dois
projetos de lei, em segunda discussão. Um deles, de número 258/21,
de autoria do Poder Executivo, trata da aplicação de sanções administrativas, como multa, cassação
do alvará ou licença de funcionamento, para pessoas físicas e jurídicas que comercializarem, adquirirem, transportarem, estocarem
ou revenderem produtos oriundos de ações criminosas como
furtos, roubos ou outros ilícitos.
Já o PL 270/21, também de
autoria do Poder Executivo, autoriza convênio com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento para o recebimento de emenda parlamentar no valor de R$ 300
mil para a aquisição de trator e implementos agrícolas para a Patru-

lha Agrícola da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
PARECER CONTRÁRIO –
A pauta da sessão ainda conta com
o parecer contrário da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação
ao PL 235/21, de autoria do presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (Cidadania), que dispõe sobre a regulamentação da
atividade de bombeiro civil e bombeiro voluntário na cidade. A comissão entende que a matéria padece de vício de iniciativa e argumenta, no parecer, que compete
somente à União legislar sobre profissões e direito do trabalho.
Também estão na pauta 13
requerimentos, de autoria de diversos vereadores que solicitam
informações sobre manutenções
em bairros, trânsito, corte de
mato, melhorias em estrada e escola, desabastecimento de água,
obras de contenção de enchentes, além de questionamentos

sobre a locação de imóveis pela
Prefeitura. Ao todo, são 24 proposituras em pauta, entre projetos,
parecer, requerimentos e moções.
As reuniões ordinárias da
Câmara continuam a ser realizadas no formato on-line pelo
SDR (Sistema de Deliberação Remota), quando o presidente da
Câmara permanece sozinho no
plenário e os demais vereadores
participam de seus gabinetes. A
medida é necessária devido às restrições sanitárias para à prevenção ao contágio do coronavírus.
As sessões são transmitidas
pela TV Câmara, em sinal aberto
pela frequência 11.3 UHF, além
dos canais por assinatura 4 da
Claro / Net e 9 da Vivo Fibra; pelas redes sociais do Legislativo no
Youtube e Facebook e pelas rádios Câmara Web (camarapiracicaba. sp.gov.br), a partir das 19h30,
e Educativa FM, pela frequência
105,9 MHz, a partir das 20h.

C ERIMÔNIA

Esalq realizará colação de grau das classes de 2020 e 2021
A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP) realizará, hoje, 12, às
18h30, a Sessão Solene de Colação de Grau das Classes de 2020
e 2021. A solenidade representa
a tradição de uma escola de nível superior reconhecida nacional
e internacionalmente nas áreas de
Ciências Agrárias, Ambientais,
Biológicas e Sociais Aplicadas.
Esta solenidade será composta pelas turmas de 7 cursos
de graduação da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq), unidade da USP em
Piracicaba: 117ª e 118ª Turmas
de Engenheirandos Agrônomos,
46ª e 47ª Turmas de Engenheirandos Florestais, 20ª e 21ª

Turmas de Bacharelandos em
Ciências Econômicas, 16ª e 17ª
Turmas de Bacharelandos em
Ciências dos Alimentos, 16ª e
17ª Turmas de Bacharelandos
em Gestão Ambiental, 15ª e 16ª
Turmas de Bacharelandos e
Licenciandos em Ciências Biológicas, 5ª e 6ª Turmas de Bacharelandos em Administração e Licenciandos em Ciências Agrárias.
Neste ano, os formandos terão como paraninfos: Evaldo Ferreira Vilela, classe 2020, Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Ricardo Seiji Bernardes Nishimura, Presidente
do Conselho de Administração
do Grupo Jacto, classe 2021.

Gerhard Waller

Sessão solene será hoje no gramado em frente ao Edifício Central

L IMPEZA

Vereador cobra Executivo sobre demora em poda de árvores
A solicitação ao Executivo
municipal do serviço de poda de
árvores localizadas na área de lazer "Antônio Gomes da Silva", na
rua Hibisco, no Jardim Santa Inês,
foi tema do requerimento 177/
2022, aprovado na noite desta
quinta-feira (10) durante a 3ª
reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba.
De autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB), a propositura informa que o assunto já foi
tema da indicação 1150/2021, encaminhada ao Executivo muni-

CHARGE

cipal em fevereiro do ano passado, e que traz em sua justificativa que a poda se faz necessária
"visto que seus galhos estão sobrepondo os postes de iluminação pública, deixando o local escuro e inseguro ao anoitecer".
Segundo o parlamentar, "em
resposta à indicação, a Secretaria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (Sedema) informou
que o serviço seria executado de
acordo com a demanda da secretaria". Kawai diz ainda que,
como a poda não foi realizada,

uma nova propositura foi protocolada, o requerimento 1010/2021.
"Em resposta ao requerimento, o Secretário Municipal
de Defesa do Meio Ambiente,
Sr. Alex Gama Salvaia, informou que após vistoria técnica
realizada pelo técnico da Sedema, os serviços seriam realizados em até 90 dias a partir da
data de vistoria, que ocorreu no
dia 22 de novembro de 2021",
traz o texto, que informa na sequência "quejá se passaram 105
(cento e cinco) dias, a contar

até a presente data (07/03/
2022), e a poda das árvores mencionadas ainda não ocorreu".
Assim, o parlamentar questiona ao Executivo por meio do atual requerimento os motivos pelos
quais elas ainda não foram podadas e se existe uma nova previsão para a execução da demanda. Se sim, ele pergunta quando.
De acordo com a Lei Orgânica do Município, a propositura deve ser respondida em até
15 dias a contar do protocolo da
mesma junto ao Executivo.
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C ONSTITUIÇÃO

R ECURSOS

Em votação de PLC, vereadora pede
“critérios iguais” em pareceres

Sol Nascente e Nova Pompéia
terão investimentos de R$ 350 mil
Assessoria Parlamentar

Silvia Morales, do mandato coletivo “A Cidade É Sua”, disse comparou
diferentes análises da CLJR em proposituras referentes ao Plano Diretor
Durante a discussão do projeto de lei complementar 1/2022,
na 3ª reunião ordinária da Câmara, a vereadora Silvia Morales, do
mandato coletivo “A Cidade É
Sua”, pediu que a CLRJ (Comissão de Legislação, Justiça e Redação) observa “critérios iguais” para
analisar os pareceres em textos
referentes ao Plano Diretor do
Município. “É uma questão de técnica legislativa, mas eu faço algumas considerações”, disse.
Silvia lembrou que, assim
como o PLC 1/2022, a proposta de
alteração das regras de desdobro
de imóvel, apresentada no ano
passado no PLC 11/2021, também
altera “mesmo que pontualmente”
o Plano Diretor. Porém, enquanto
no primeiro a CLJR deu parecer
favorável, no segundo emitiu análise negativa. “A justificativa é que
a alteração dependia do Executivo, mas eu acredito que a base dos
dois projetos é a mesma”, disse.

Presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a vereadora Silvia Morales também
reclamou que o PLC 1/2022 –
aprovado nesta quinta-feira (10),
com apenas um voto contrário,
que foi o da parlamentar – não
passou pelo crivo de análise de
mérito. “Eu, como engenheira,
entendo que a proposta do projeto que foi aprovado é válida,
acho justa, mas a minha questão aqui é a leaglidade”, disse.
PLC 1/2022 - De autoria
do vereador Gilmar Rotta (Cidadania), o projeto de lei complementar 1/2022 introduz alterações na lei municipal 421/
2020 sobre o uso e ocupação,
parcelamento, condomínio e
edificação do solo urbano. Com
a mudança, o Febom (Fundo
Especial dos Bombeiros) passará a ter flexibilidade quanto à
arrecadação de recursos, po-

dendo receber doações em dinheiro, ao invés de hidrante.
O autor da proposta justificou que, atualmente, o Plano Diretor impõe a uma empresa que
está fazendo um loteamento a
obrigatoriedade de entregar ao
Semae um hidrante completo.
"Ocorre que existem na autarquia
mais de 300 equipamentos que
estão armazenados e não estão
sendo instalados porque os hidrantes existentes no município
já suprem todo o sistema", explicou o parlamentar. "Inclusive alguns estão vencidos, de acordo
com o prazo de validade estabelecido pelo fabricante", completou.
O projeto permite que o loteador continue disponibilizando o hidrante, mas abre a possibilidade à incorporadora, de, ao
invés de oferecer o dispositivo,
entregue o valor dele em dinheiro, que será repassado ao Conselho Diretor do Febom, que

poderá utilizar os recursos na
aquisição de outros equipamentos para o Corpo de Bombeiros.
PLC 11/2021 - Elaborado
em coautoria por seis vereadores, o projeto de lei complementar 11/2021 pretende regularizar lotes e construções decorrentes de desdobro, que eram
permitidos no Plano Diretor de
2006 e passaram a não ser mais
com a revisão do Plano de Diretor em 2019, dificultando a
emissão de matrículas de imóveis. Além de Silvia Morales,
participaram também da elaboração André Bandeira
(PSDB), Paulo Camolesi (PDT),
Gustavo Pompeo (Avante), Josef Borges (Solidariedade) e
Zezinho Pereira (Democratas).
Após o parecer contrário, os
parlamentares protocolaram a
indicação ao Executivo 3446/
2021 apontando a necessidade
de reapresentação da proposta.

I RACEMÁPOLIS

Brinquedos começam a ser instalados
em parceria entre Prefeitura e Câmara
Nesta semana, algumas áreas de Iracemápolis começaram a
receber novos brinquedos para as
crianças. Os recursos para a
compra desses itens são provenientes de devolução feita pelo
Legislativo ao Executivo. Ao todo,
são sete locais selecionados. Para
ressaltar a parceria, nesta semana, a prefeita Nelita Michel gravou um vídeo ao lado do presidente da Câmara, Jean Ferreira.
“Com muita alegria podemos
compartilhar com nossa população sobre a compra desses brinquedos que estão sendo colocados em praças da cidade e também Centro de Lazer. Isso só foi
possível por meio da união entre
Executivo e Legislativo, visando
sempre o bem de nossa população e, assim, vamos seguir trabalhando”, citou a prefeita.
O presidente da Casa destacou os ajustes financeiros realizados pensando sempre na me-

lhor utilização dos recursos.
“Quero agradecer aos vereadores e Mesa da Câmara. Com a
sobra desse dinheiro, fizemos a
devolução e indicamos essa compra ao Executivo. Também agradeço à prefeita por aceitar essa
sugestão e contemplar nossas
praças, tudo voltado ao lazer de
nossas crianças”, destacou, Jean.
A INSTALAÇÃO - Os itens
já estão instalados em praças do
Jardim Santa Rita, Jardim Iracema e Parque Cesarino Borba. Outros locais receberão os brinquedos e segue o cronograma de instalação. Após a definição de compra, coube à Coordenadoria de
Esportes a escolha de locais e itens.
O coordenador do setor,
João Cleber, destacou que foram
selecionados itens que favorecem
o desenvolvimento das crianças.
“Que elas possam ter momentos
de lazer e aprendizado”, cita.
A pasta ressalta que, após a

Divulgação

R EQUERIMENTO

Recursos provenientes de devolução e indicação feita pelo
Legislativo foi utilizado pelo Executivo para compra dos itens

instalação, os brinquedos estão
sendo sinalizados porque é necessário que se aguarde alguns
dias para o uso, para que eles

estejam totalmente firmes. “Pedimos que todos respeitem essa
sinalização pela segurança de
todos”, destaca o coordenador.

des de Piracicaba, São Pedro,
Águas de São Pedro e Saltinho. Com
informações de interesse dos nossos associados e de todos os servidores”, informou Renata Perazoli.
O programa “A Voz do Servidor” trará informações de
saúde, de defesa do consumidor, convênios do Sindicato dos

Municipais, como se associar e
fortalecer ainda mais a categoria, Campanha Salarial, contará com participação dos diretores da Ouvidoria do Sindicato,
Alexandre Pereira e Valdir Martins e demais dirigentes sindicais.
Acesse a rádio pelo site: https:/
/www.centralmetropole.org.br/

Ô NIBUS

Vereador cobra limpeza de terreno Vereador pede mais linhas no Parque
no bairro Residencial Paineiras Orlanda, Santana e Santa Olímpia
O vereador André Bandeira
(PSDB) cobra do Executivo a limpeza de um terreno no número
310 da rua Cândido de Faria Alvim, no bairro Residencial Paineiras. Ele apresentou, na noite
desta quinta-feira (10), durante
a 3ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piracicaba,
o requerimento 191/2022, aprovado em regime de urgência.
No texto da propositura, o
parlamentar relata que moradores do bairro procuraram o
seu gabinete para relatar a situação. No local informado está
sendo ocorrendo o descarte de
todo o tipo de resíduos, “tornando-o um lixão a céu aberto”, salienta, o que tem causado um mau cheiro insuportável, além da presença de animais como ratos e baratas.
O próprio vereador solicitou
ao Executivo, através do SIP (Ser-

viço de Informação à População)
156 a fiscalização para resolver a
situação e recebeu, como resposta, de que um fiscal esteve no local e constatou a veracidade da
denúncia, tendo elaborado uma
notificação ao proprietário para
executar a limpeza. Porém, até
agora, a população reclama que
a limpeza não foi feita e o problema persiste na vizinhança.
Bandeira questiona, no requerimento, quando foi enviada
a notificação ao proprietário do
terreno e, considerando que a
limpeza ainda não foi realizada,
se já foi lavrado Auto de Infração. “Em caso de resposta afirmativa, já foi encaminhado ao Departamento de Ecossistema para
efetuar a limpeza”, questiona o
parlamentar. Ela ainda pergunta
sobre o andamento do atendimento da denúncia e porque até o
momento não foi feita a limpeza.

realizada a instalação de postes de
iluminação no campo de futebol
varzeano do bairro e instalação de
entrada de energia trifásica.
Já no bairro Nova Pompéia, o
recurso garantirá a instalação de
uma academia ao ar livre, a manutenção de alambrados e instalação de postes de iluminação no
campo de futebol, localizado na
rua Abelardo José Libório Filho.
Thiago Ribeiro solicitou os
projetos para realização da
obra para a SEDEMA, que elaborou e enviou nesta semana
cópias ao gabinete do vereador.
Em reunião realizada nesta
quinta-feira (10) com o deputado
Alex de Madureira, o mesmo garantiu ao vereador a destinação
do recurso via emenda parlamentar do Estado para realização das
obras que ocorrerão futuramente.
O recurso garantido proporcionará melhorias em ambos os bairros, levando infraestrutura para as áreas, segurança e qualidade de vida.

AMBIENTE

Vereadora repudia
"pacote da destruição"

Estreia A Voz do Servidor na rádio web Central Metrópole
gente sindical, Renata Perazoli, e
na técnica o dirigente sindical
Alex Guerreiro, o programa “A
Voz do Servidor”, estreia segunda-feira (14), das 9h às 11h, com
notícias, músicas e entrevistas.
Nosso objetivo é ser a voz do
servidor público municipal da nossa base de atuação, sendo as cida-

Os bairros Sol Nascente e
Nova Pompéia receberão investimentos para duas áreas dos
bairros. O vereador Thiago Ribeiro (PSC) foi acionado por moradores e realizou visitas aos locais. Acompanhado do Secretário de Defesa do Meio Ambiente
(SEDEMA), Alex Gama Salvaia,
e engenheiros da pasta, o vereador buscou apoio através de
emenda parlamentar do deputado Alex de Madureira (PSD),
no valor total de R$ 350 mil.
No bairro Sol Nascente, parte do recurso será utilizado para
realizar a implantação de calçamento e iluminação na travessia
de terra que liga a rua Ferraz de
Vasconcelos com a avenida Franco da Rocha, na lateral do campo
de futebol. O local terá calçamento de toda a extensão e é um pedido antigo dos moradores, que
utilizam a travessia para ter acesso ao Posto de Saúde da Família
(PSF) do bairro como também a
comércios locais. Também será

MEIO

M UNICIP
AIS
UNICIPAIS

O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região agora tem a rádio web Central Metrópole, que tem como objetivo levar informações voltadas
à classe dos servidores, em especial os municipais, e toda a comunidade de Piracicaba e Região. Com
apresentação da jornalista e diri-

Thiago Ribeiro (PSC) levou projetos dos bairros e buscou
recursos com o deputado estadual Alex de Madureira (PSD)

A demanda por mais linhas
do transporte coletivo urbano
em vários bairros da cidade foi
apresentada pelo vereador Anilton Rissato (Patriota) em reunião on-line com a secretária
municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes, Jane
Franco Oliveira. O parlamentar
comentou sobre a reunião com
a pasta na 3ª reunião ordinária
da Câmara Municipal de Piracicaba, nesta quinta-feira (10).
Ele lembrou que os ônibus que
circulam na região do Parque Orlanda, Santana e Santa Olímpia
não atendem mais a demanda,
que cresceu muito. “No Vida Nova,
por exemplo, não adianta a ampliação do horário do ônibus porque
a região cresceu. Antes era só o
Parque Orlanda, agora tem Jardim Colina Verde, com 500 residências, tem três condomínios com
mais de mil apartamentos e o ôni-

bus continua o mesmo”, relatou.
“Está acontecendo de muitas pessoas que estão saindo do trabalho de manhãzinha e ficam de 20
a 30 pessoas a pé, que precisam ir
no Terminal do Vila Sônia”.
O vereador lembrou que os
bairros Santana e Santa Olímpia
têm muitos problemas também
com o retorno das aulas, já que os
estudantes chegam ao Terminal
Vila Sônia e não tem mais ônibus
para retornar para casa, o que obriga os pais a terem que ir buscá-los
no local. “A secretária se sensibilizou com a situação e vai conseguir
resolver o mais breve possível”,
afirmou. Ele também agradeceu o
trabalho de reforço na sinalização
de solo já realizado pela secretaria
no Vila Sônia, Parque Orlanda, especificamente na avenida Euclides
Figueiredo, ruas Bebedouro e Carlos Sachs, conforme solicitação
encaminhada anteriormente.

A vereadora Silvia Morales
(PV), do Mandato Coletivo A
Cidade é Sua, fez o uso da palavra, durante a reunião ordinária desta quinta-feira (10),
para repudiar o chamado “pacote da destruição” que consiste em conjunto de projetos compostos por quatro pautas.
Silvia Morales citou os projetos de lei 6299/2002, conhecido como “Pacote do Veneno”;
3729/2004, que trata da dispensa da licença ambiental; 490/
2007, que trata da alteração do

Estatuto do Índio; e o PL 191/
2020, que libera a exploração de
minérios em terras indígenas.
"Nós como Partido Verde
primamos pela ecologia, democracia, cidadania e não podemos
deixar de citar esse retrocesso de
30 anos de legislação ambiental
do nosso país”, afirmou a vereadora. A parlamentar mostrou
um vídeo com trechos do “Ato
pela Terra contra o pacote da destruição”, evento realizado nesta
quarta-feira (9) e encabeçado
pelo cantor Caetano Veloso.

L IDERANÇA

Ativista, advogada será reconhecida
por luta contra o tráfico humano
A advogada Anna Alves-Lazaro será homenageada pela Câmara Municipal de Piracicaba com
o Voto de Congratulações pelo recebimento do Prêmio Internacional às Mulheres de Liderança e
Coragem 2022, conferido pelo
Grupo Mídia América. O requerimento 183/2022, que propõe a
honraria, foi aprovado em regime
de urgência na 3ª reunião ordinária desta quinta-feira (10) e é
de autoria do vereador Paulo Henrique Ribeiro (Republicanos).
Anna Alves-Lazaro nasceu em
1971, em Recife-PE, com naturalização americana. Ela é membro

associada da OAB/PE, consultora
jurídica, empresária e comunicadora social, com habilitação em
relações públicas. A homenageada ainda se destaca como palestrante internacional, escritora, ativista na luta pelos direitos das vítimas e sobreviventes do tráfico
humano, violência doméstica e do
abuso e exploração sexual infantil.
Ela atua em diversas entidades representativas da luta contra o tráfico de pessoas e já recebeu vários prêmios pelo trabalho
realizado. A homenagem será entregue em evento a ser definido
pelo gabinete do vereador.

T REVISAN JR.

Vereador destaca frentes
de trabalho de mandato
Nesta quinta-feira (10),
durante a 3ª reunião ordinária de 2022, o vereador Laércio Trevisan Júnior (PL) fez
uso dos 5 minutos de fala,
para destacar algumas frentes
de trabalho de seu mandato.
O parlamentar informou que
acompanhou na semana passada
o corte de mato na praça Imaculada Conceição - na Vila Rezende solicitado por ele ao Executivo.
Trevisan também verificou o tra-

balho de limpeza, pintura e reparo
das muretas e do portal que dá
acesso ao Parque do Mirante. Os
reparos também haviam sido solicitados por ele, por meio de ofício.
“Isso é muito importante
pois três gestões se passaram anteriormente e nunca tinham mexido neste local, além de todas
as podas de árvores que foram
feitas nesta região, o que trouxe
maior segurança no sentido de
visibilidade no local”, disse.
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Filme Rasga Coração será exibido
pelo canal do MIS no YouTube
Acontece hoje, 12, às 18h,
mais uma edição do projeto Batepapo de Cinema Pontos MIS (Museu
da Imagem e do Som) com a exibição
e bate-papo do filme Rasga Coração
(2018/115min), de Jorge Furtado,
pelo canal youtube.com/missaopaulo. A ação faz parte do Programa de Difusão Cultural do
Museu da Imagem e do Som de
São Paulo, em parceria com o
Museu da Imagem e do Som de
Piracicaba (MISP), mantido
pela Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac).
O projeto tem como objetivo
realizar exibições de filmes seguidos de debates ao vivo no YouTube do Museu, buscando trazer membros da equipe dos filmes, pesquisadores da área, críticos de cinema, jornalistas e
agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e apresentar
curiosidades da produção. Para
participar do bate-papo é necessário inscrever-se pelo link https:/
/forms.office.com/r/hZgiexKqiA.
Neste mês de março, o programa retoma ainda, de maneira gradual, suas atividades presenciais com o desafio de fortalecer e se adaptar aos eventos presenciais no Estado. A pandemia
e o isolamento social evidenciaram o quão fundamentais são as
atividades onlines também. Portanto, no ano de 2022, haverá
frentes de atividades virtuais e
presenciais criando diversos
meios de acesso à cultura.
“O MISP de Piracicaba tem o
privilégio de desenvolver uma parceria com o projeto Pontos MIS,
desenvolvido pela maior referência nacional de Museus da Ima-

gem e do Som que é o MIS de São
Paulo. Dessa forma, inicialmente teremos o processo de divulgação dessas sessões onlines com
bate-papo sobre os filmes exibidos nas plataformas, e futuramente pretendemos fazer essas
sessões também presenciais aqui
em Piracicaba,” complementa Pedro Maurano, diretor do MISP.
SINOPSE - No longa Rasga Coração, Manguari Pistolão,
um militante anônimo, depois de
40 anos lutando por aquilo que
ele considera revolucionário, vê
seu filho Luca acusá-lo de ser
conservador, antiquado e anacrónico. Em meio a uma crise financeira e sofrendo com as dores de
uma artrite crônica, e num crescente conflito com o filho, Manguari relembra seu passado e se
vê repetindo as mesmas atitudes
de seu autoritário pai. Mesclando vários fragmentos de momentos da vida de Manguari, o filme ilumina 40 anos da vida política brasileira a partir de uma
relação entre pai e filho. No elenco estão Marco Ricca, Drica Moraes, Chay Suede, George Sauma, Luisa Arraes, entre outros.
SERVIÇO
Projeto Bate-papo de Cinema
Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) com a exibição e bate-papo do filme
Rasga Coração (2018115min.) de Jorge Furtado
pelo canal youtube.com/missaopaulo. Para participar do
bate-papo é necessário inscrever-se pelo link https://
forms.office.com/r/hZgiexKqiA. Gratuito. Livre. Sessão
com interpretação em libras.

H OMENAGEM

Casa da Vovó Nice celebra
Dia Internacional da Mulher
Divulgação

Secretaria de Logística e Artesp
planejam expansão de sistema
Instrumento permite que motoristas paguem proporcionalmente
aos quilômetros rodados e não parem mais em praças de pedágio
O secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, e o diretor
geral da Artesp, Milton Persoli,
discutiram nesta quinta-feira (10)
ações necessárias para a expansão
do sistema free-flow (fluxo livre,
na tradução livre) nas principais
rodovias do Estado de São Paulo.
Com eles, participaram autoridades e empresários especialistas no
ramo de tecnologia e transportes.
O free-flow será implantado
pela primeira vez no Rodoanel
Norte, cujo edital de concessão foi
publicado em janeiro já prevendo
o sistema, que consiste na adoção
do uso de sensores que calculam a
tarifa por quilômetro rodado.
“Este sistema tem uma série de benefícios que vai da justiça tarifária até o ganho de agilidade e conforto para os usuários, já que não vão precisar parar nos pedágios. Por isso, estamos estudando a expansão para
além do Rodoanel, por todo o
Estado”, explicou Octaviano.

O webinar “Desafios para
acelerar a implantação do Freeflow nas rodovias de SP” foi realizado no auditório da Artesp,
em São Paulo, e está disponível
no YouTube (link (https://
www.youtube.com/channel/
UC9vLK0nbuwYN7WFRPSC4YLQ).
Da discussão, participaram, ainda, Henrique Portela Oliveira, procurador do Estado; Dario Sassi
Thober, CEO da Von Braumlabs;
Marco Aurélio Barcelos, diretorpresidente da ABCR; Antônio
Miró, gerente de soluções da
Kapsch; Carlos Gazaffi, CEO do
Sem Parar; Cleber Chinelato, superintendente de arrecadação da
CCR; e Luciano De Moraes, gerente de gestão da Arrecadação
da Ecorodovias. Juntos, eles levantaram as questões sobre os
desafios e os próximos passos
para que o sistema se torne realidade no dia-a-dia dos motoristas.
PONTO A PONTO - Em algumas rodovias concedidas reguladas pela ARTESP (quatro delas

no momento), está em funcionamento desde 2012 o modelo de
pagamento por quilômetro rodado Ponto a Ponto, uma versão mais
elementar de pagamento proporcional da tarifa de pedágio. A cobrança nesse sistema é feita eletronicamente, através de pórticos
instalados ao longo da rodovia,
sem a manipulação de dinheiro em
espécie. Diferentemente do que
ocorre no free-flow, no Ponto a
Ponto, o sistema não funciona em
toda a extensão da rodovia e é
restrito a moradores do entorno,
previamente cadastrados, motoristas de veículos de passeio.
Para adesão ao Ponto ao
Ponto, há a necessidade de cadastro prévio junto à concessionária.
O sistema se aplica aos veículos
que utilizem o sistema de cobrança automática (AVI) e que portem dispositivo eletrônico ativo,
distribuído aos interessados. A
regra de elegibilidade dos usuários do Ponto a Ponto varia de acordo com a rodovia concedida e as

definições da concessionária que
administra cada uma delas. Na
maioria das vezes, é estendido aos
usuários moradores de domicílios próximos ao trecho da rodovia, motoristas de veículos da categoria 1 (carros de passeio).
O sistema free flow pôde ser
aperfeiçoado a partir dessa primeira experiência da Agência Reguladora, tanto nos aspectos tecnológicos quanto econômicos. Na
concessão do Rodoanel Norte, a
cobrança de tarifas será feita exclusivamente pelo novo sistema,
sem a presença de praças de pedágio, com a implantação dos
pórticos de pagamento, permitindo a redução de custos e a oferta
do benefício a todos os tipos de
veículos e a todos os usuários.
Atualmente, a concessionária
Ecopistas está implementando um
projeto-piloto do sistema free flow
na Rodovia Ayrton Senna, na região de Itaquaquecetuba. Os testes de performance devem ser finalizados até o final de março.

S IMPLES

Congresso derruba veto ao PL que oferece parcelamento de dívidas
O Senado e a Câmara derrubaram, nesta quinta-feira (10), o
veto do presidente Jair Bolsonaro ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 46/21, que cria um novo
programa de parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional, inclusive os microempreendedores individuais (MEI).
Para a derrubada do veto presidencial eram necessários os votos das duas Casas. A decisão
contou com o apoio de 65 senadores (eram necessários 41 votos)
e 430 deputados (o mínimo previsto era de 257). O projeto segue agora para promulgação.
O Projeto de Lei criou o Programa de Reescalonamento do
Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (batizado
como RELP). A redução no faturamento ocorrida no período de
março a dezembro de 2020, em

comparação com o período de
março a dezembro de 2019, determinará o percentual da entrada (entre 1% e 12,5% do saldo devedor, sem reduções), bem como
os percentuais de redução nos
juros e multas de mora (de 65% a
95%) e dos encargos legais (de 75%
a 100%). A entrada, sem redução, será dividida em oito parcelas, e o saldo remanescente, com
reduções nos juros, multas e encargos, poderá ser dividida em
até 180 meses, com parcelas de
valor mínimo de R$ 50 (MEI) e
de R$ 300 (demais ME e EPP).
A adesão ao RELP terá início
depois da regulamentação por parte do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN), que deverá ocorrer no menor prazo possível, e se
estenderá até 29 de abril de 2022.
Segundo informações preliminares, o CGSN pretende estender
para o mesmo prazo – 29 de abril,

o limite para que as microempresas e empresas de pequeno porte
que pediram adesão ao Simples
Nacional em janeiro de 2022 - e
que se encontram com situação
pendente por débitos tributários , regularizem essas pendências,
seja por meio do RELP (em fase de
promulgação), da transação tributária (cujos editais estão abertos até aquela data), ou outra forma de regularização tributária.
Na sessão do Congresso desta quinta, o senador Jorginho
Mello (PL-SC), presidente da
Frente Parlamentar Mista da
Micro e Pequena Empresa, chamou a atenção dos congressistas
de que o próprio presidente Bolsonaro defendia que o veto fosse
derrubado. No último dia 11 de
fevereiro o governo havia editado uma portaria que abria a possibilidade para renegociação de dívidas de empresas do Simples com a

Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, mas a medida tinha
sido considerada insuficiente.
Para o presidente do Sebrae,
Carlos Melles, a decisão do Congresso era extremamente necessária. “Sem o RELP ficaria muito difícil para as empresas retornarem
para o Simples. O programa vai
ajudar milhões de empreendedores que passam por dificuldades
intensificadas com a crise do coronavírus e que precisavam desse
respiro para recomeçar”, avalia.
“As micro e pequenas empresas
têm tido um papel fundamental
durante a crise pandêmica. Basta
lembrar que das 2,7 milhões de
novas vagas de empregos criadas
no ano passado no país, cerca de
78% foram geradas por pequenos
negócios. Nesse sentido, proteger
as MPE significa proteger a economia e milhões de trabalhadores
e suas famílias”, complementa.

Pela primeira vez desde a fundação, residencial celebrou Dia da Mulher

A NHUMAS

O Residencial para Idosos
Casa da Vovó Nice celebrou na
última terça-feira (8), o Dia Internacional da Mulher pela primeira vez desde sua fundação.
A equipe multiprofissional da entidade é composta por diversos
profissionais, entre eles: nutricionista, gerontóloga e psicologia,
entre tantas outras. Todas as atividades foram programadas pela
equipe que traçou desde o cardápio até as ações lúdicas.
Para Paulo Soares, presidente da entidade, a data também tem
um simbolismo especial, já que a
entidade carrega o nome de sua
mãe, que concebeu o projeto e era
dona de uma personalidade forte
e caridosa. "A alma feminina desta casa nos traz a personalidade
que nos inspira e nos motiva. Por
isso, eu valorizo cada uma das
nossas mulheres que estão aqui
com a gente", conta o presidente.
Atualmente, moram no lar 12
mulheres e 95% dos profissionais

Estado libera R$ 1 milhão para pavimentação de estrada

que integram a entidade é composto por mulheres também. "Nós
aproveitamos o simbolismo desta
data especial para realizarmos uma
atividade em grupo de resgate das
histórias de cada uma delas. As
dinâmicas em grupo são emocionantes e todos nós saímos renovadas", conta a psicóloga da entidade Geiny Paula dos Santos.
Paulo Soares contou que os
residentes homens da Casa já começaram a "cobrar" que recebam o mesmo tratamento no
“dia dos homens”. "Os nossos
homens que moram aqui com a
gente já ficaram enciumados
com o tratamento que as mulheres receberam e nos pediram
que no dia dos Homens a gente
faça igual pra eles também. São
como crianças! Eles têm ciúmes,
brincam e se divertem e é lógico
que nós vamos fazer a celebração que eles merecem no Dia Internacional dos Homens também, sim", finaliza Paulo Soares.

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

Câmara aprova homenagem
a profissionais de saúde
A Câmara Municipal de
Piracicaba aprovou, na 3ª sessão ordinária desta quintafeira (10), o requerimento
142/2022, do vereador Paulo
Camolesi (PDT), que solicita
autorização do Plenário para
a realização de reunião solene em comemoração ao “Dia
dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde”. A

homenagem está prevista pelo
decreto legislativo n° 19/2016.
Por isso, o vereador requer
que a solenidade seja realizada no Salão Nobre “Helly de
Campos Melges”, da Câmara
de Piracicaba, no dia 11 de
maio de 2022, a partir das
19h30, com transmissão ao
vivo pela TV Câmara e apoio
dos departamentos da Casa.

O Governo do Estado de São
Paulo liberou R$ 1 milhão para
realizar a pavimentação da estrada Rosa Francelina de Abreu, no
bairro de Anhumas. O anúncio foi
feito pelo vereador Gilmar Rotta
(Cidadania), presidente da Câmara, durante a 3ª reunião ordinária do Legislativo, na noite desta

quinta-feira (10). “Eu quero avisar à comunidade que o asfalto de
você, tão esperado há anos, já tem
recursos e será realizado”, disse.
Rotta relatou que, no ano
passado, durante a inauguração
da unidade do PSF (Programa
Saúde da Família) de Anhumas,
já havia anunciado a liberação,

T RÂNSITO

e agora a Prefeitura de Piracicaba realizou todos os procedimentos legais, com o encaminhamento da documentação necessária ao Estado, e agora só
aguarda a liberação dos recursos
para iniciar a obra. “O Município também irá dar uma contrapartida de R$ 400 mil”, disse.

O presidente da Câmara
salientou que a estrada é muito movimentada com caminhões da produção agrícola,
como cana-de-açúcar, e o asfalto “precisa ser mais reforçado do que uma pavimentação normal, por conta do peso
destes veículos”, explicou.

E MENDA

Aumento de fluxo de veículos no Escola fica sem R$ 300 mil por
Jardim Itapuã preocupa vereador perda de prazo, diz vereador
O grande fluxo de veículos
na região que abrange os bairros
Jardim Itapuã, Novo Horizonte
e Santa Fé I, II, III e Kobayat Líbano foi o tema central do discurso do vice-presidente da Câmara Municipal de Piracicaba,
vereador Acácio Godoy (PP), durante o Expediente da 3ª reunião
ordinária de 2022, realizada na
noite desta quinta-feira (10).
Segundo o parlamentar, o
considerável aumento no tráfego
de veículos na região é reflexo do
crescimento populacional e habitacional: "com os novos condomínios, cresceu também o fluxo de
veículos. A avenida Frei Antônio
Francisco Perin, que liga o Itapuã,
Novo Horizonte, Santa Fé I, II, III
e a região do Kobayat Líbano, e
mesmo dentro do próprio Itapuã,
a avenida [rua] Pedro Habechian,
elas não estão comportando o fluxo nos horários de pico", disse.
Ainda de acordo com Acácio,
o maior número de veículos tam-

bém se traduz num maior número de acidentes, que segundo o
parlamentar são "quase que diários naquela região", com atropelamentos de pessoas e animais.
De acordo com o vereador,
os moradores do Itapuã solicitam a ampliação da rua Pedro
Habechiam: "eles pediram um
estudo de viabilidade para tornar ali duas mãos, usar os dois
lados do córrego que margeia a
Pedro Habechian, para que um
lado seja mão de ida e o outro lado
fosse mão de retorno", falou.
Segundo Acácio, houve uma
"conversa produtiva" com a titular da Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes), Jane
Franco Oliveira, com técnicos da
pasta e com representantes da Semob (Secretaria Municipal de
Obras), "e está sendo feito um
estudo para que se possa, então,
dar uma solução para aquela região", concluiu o vereador.

A Escola Municipal Raquel de
Queiroz, no bairro Alvorada, ficou
sem receber uma emenda no valor
de R$ 300 mil para obras de infraestrutura, por conta da perda
do prazo para envio de documentação pelo Executivo Municipal.
A informação foi apresentada
pelo vereador Thiago Ribeiro
(PSC), na noite desta quinta-feira (10), durante a 3ª reunião
ordinária da Câmara. “Desde já,
eu quero publicamente me desculpar com a comunidade escolar,
que seria contemplada”, disse.
Ribeiro salienta que, além do
trabalho de fiscalização de obras
municipais, ele mantém contatos
com deputados federais e estaduais para buscar repasses dos
entes federativos. “É uma ação
que envolve articulação, convencimento e até mesmo viagens,
para que possamos sensibilizar
os parlamentares e quando acontece isso, é muito triste”, disse.
O vereador sugere que seja

criado um departamento técnico,
dentro da estrutura do Executivo Municipal, para que possa
acompanhar as emendas que são
encaminhadas ao Município. “Eu
sei que vários colegas deste plenário também desenvolvem essa
busca de recursos, então é importante que estes recursos não sejam perdidos”, acrescentou.
Ele informou, ainda, que
mantém contato com o deputado
estadual Alex de Madureira
(PSD) “com dois projetos em andamento”, assim como já conseguiu captação para melhorar a infraestrutura do Banco de Alimentos de Piracicaba, “são ações necessárias para atender a população, por isso é muito triste quando perdemos esses recursos”.
Depois do caso, o vereador disse que pediu à sua assessoria para que redobre a
atenção diante das emendas liberadas. “Ligamos o sinal vermelho no gabinete”, concluiu.
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Prefeitura inicia ampliação
em 20 linhas do transporte
Ampliação beneficia usuários que utilizam as linhas tanto de segunda a
sexta e fins de semana; incremento será de mais de 900 viagens no mês
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), inicia na
próxima semana a implantação de
projetos de melhorias do sistema
de transporte coletivo, com ampliação da oferta de viagens em 20
das 75 linhas, com incremento de
mais de 900 viagens no mês. A
ampliação beneficia usuários que
utilizam as linhas de segunda a
sexta-feira e fins de semana.
As linhas que terão a ampliação de ofertas de viagens são
002 - Panorâmica, 003 - Beira
Rio, 007 - Nova América, 021 Monte Alegre, 101 - Monumento, 120 - Mário Dedini, 123 - Vila
Fátima, 203 - Noiva da Colina,
207 - Vila Independência, 214 Chapadão, 312 - Higienópolis,
319 - Costa Rica, 321 - Vila Cristina, 403 - Lago Azul, 409 - Bes-

sy/TVS, 412 - Santa Olímpia, 501
- Tanquinho, 503 - Santa Rosa,
701 - Jupiá e 811 - Anhumas.
Com a conclusão, o transporte coletivo terá ampliação de 900
viagens mensais, totalizando
85.900 viagens e 13.500 quilômetros rodados a mais, perfazendo
880.500 quilômetros mensais.
A ampliação acontece com
base nas informações obtidas pelo
sistema de bilhetagem e pesquisas
nas linhas. De acordo com Jane
Franco de Oliveira, titular da Semuttran, o estudo para ampliações
e melhorias será constante. “A secretaria realizará periodicamente
estes levantamentos técnicos operacionais, visando melhorar cada
vez mais a qualidade deste importante serviço público”, disse Jane.
NOVA CONCESSÃO - A
Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Semuttran, está com edital de

concessão do transporte coletivo
urbano e rural de passageiros por
ônibus e do transporte especial Elevar aberto. As propostas podem ser
enviadas até 19 de abril, data que
também serão abertos os envelopes para escolha da nova empresa
que vai gerir o transporte público.
Com mais conectividade na frota
(wi-fi e entradas USBs) e alguns
veículos com ar-condicionado, a
nova concessão do transporte coletivo trará diversas melhorias aos
usuários. De acordo com a Semuttran, o edital prevê a execução dos
serviços por cinco anos, em regime de exclusividade e com a possibilidade de participação de consórcio de empresas. O critério de
escolha será o da menor tarifa.
O valor estimado de receita do
contrato no período de cinco
anos é de R$ 486.984.513,29.
Entre as novidades da nova

concessão estão a construção de
garagem para a Prefeitura e a
manutenção e limpeza dos terminais. A empresa vencedora deverá operar, inicialmente, com
163 veículos e 10% de reserva. A
frota deverá ter ainda idade média máxima de cinco anos e idade máxima do veículo de dez anos.
No mínimo 40 deverão possuir
ar-condicionado. Esses veículos
vão atender às linhas troncais,
que são aquelas que ligam os terminais dos bairros ao Terminal
Central de Integração (TCI).
Todos veículos da frota contarão também com monitoramento por meio de câmeras de
segurança em seu interior. Os
veículos terão ainda sistema de
rastreamento e serão monitorados em tempo real pela Semuttran. Os terminais vão manter as
câmeras de segurança e o wi-fi.

Pedro Kawai reclama
de dinheiro em caixa e
serviços não executados
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) destinou uma parte do discurso de 5 minutos regimentais,
na 3ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piracicaba, nesta
quinta-feira (10), para lamentar a
sobra de recursos no caixa da Prefeitura e a falta de atendimento
de serviços públicos. “O prefeito
disse que tem que guardar dinheiro. Mas dinheiro guardado
é serviço público não realizado”,
afirmou. “Se sobrou dinheiro do
Meio Ambiente, é mato que não
foi cortado, na Educação, é escola que não foi atendida. Depois
de tanto trabalho, não usar esses
recursos é muito complicado”.
Ele comentou sobre o discurso anterior, do vereador
Thiago Ribeiro (PSC), a respeito da perda de emendas que
haviam sido destinadas para o
município. “Não entendo porque fica guardando dinheiro.
Fica até complicado porque o
Artur (secretário de Finanças,

Artur Costa Santos) é o homem
do dinheiro na cidade, mas
quem manda é o prefeito”, colocou. “É fácil mostrar duas ou
três praças que estão com o mato
cortado, mas a cidade tem mais
de 400 praças públicas, é preciso
olhar a cidade como um todo”.
Kawai ainda aproveitou o
discurso para agradecer a deputada federal Joice Hasselman (União/SP) pela destinação de emenda no valor de R$
250 mil para a Santa Casa, R$
216 mil para o Centro de Reabilitação e R$ 400 mil para recuperação asfáltica de Piracicaba.
Outro lembrete feito pelo vereador foi a respeito do trabalho
de pintura da UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) do Piracicamirim. Ele disse ter estranhado o fato de a unidade não ter
paralisado o atendimento enquanto passava pela reforma. O
discurso completo do vereador
pode ser assistido nesta página.
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DIA DA MULHER
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Unimed Piracicaba recebeu suas colaboradoras, na última terça,
com deliciosos doces para celebrar a data. Espia só algumas das mulheres que fazem e acontecem na Cooperativa!
Fotos: Filipe Paes/Studio47

Karoline Levindo

Rebeca Rizzo, Malu Volpato, Bianca Andreoni,
Thessy Colferaí e Aline Buzaranho

Larissa Comodo, Elaine Dressano e Jaine Vitti

Silvia Marques, Bianca Rodrigues, Ane Castro e Rafaela Santana

Roselis Nunes e Patrícia Fabris

Natália Metzner

Aline Okabayashi, Angélica Correr, Cristiane Johansson, Jane Pereira e Maria Angélica Santana

Samanta Jamal, Priscila Rubio, Iraides Lima, Juliane Almeida, Paola Pontes, Tabata Campagnol e Jéssica Frois

Fabiana Ballestero, Elen Guimarães, Vanessa Corder, Ana Cristina Baesteiro e Ângela Massuco

Maria Thereza Martins, Kátia Lopes, Daniela Cuevas, Fabiana Fernandes, Thaís Brunheira,
Juliana Cassaniga, Renata Polo e Daniele Guillens
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Prefeitura e CPFL firmam parceria para combate
Após treinamento, leituristas também atuarão como agentes contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, firmou parceria com a
CPFL Paulista para uma nova ação
de combate à dengue no município. A partir de segunda-feira, 14/
03, os leituristas da concessionária de energia começam a dar orientações sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor
da doença, e entregar folhetos educativos do PMCA (Programa Municipal de Combate ao Aedes), programa do município, nas residências.
Conforme explica Sebastião
Amaral Campos, o Tom, coordenador do PMCA, a parceria ficou formalizada na última semana. “Como os leituristas fazem
visita aos imóveis, eles vão aproveitar essa visita para conversar
com os moradores e fazer orientações sobre a dengue. Eles estarão identificados e não adentrarão as casas, já que, se houver alguma suspeita de criadouros, eles
notificarão os agentes da dengue
para ir até aquela casa e tomar as
devidas providências”, disse.
Matheus Santos, médico veterinário e coordenador do CCZ,
salientou que a parceria traz mais

força no combate ao mosquito Aedes. “A parceria entre CPFL e
PMCA é muito importante já que
será uma força a mais diante do
período que estamos enfrentando
de calor e chuva. A CPFL vai conseguir fazer a observação, no prazo de um mês, de um número expressivo de residências, ajudando
o PMCA a checar, com os dados
que já possuem, se novos focos
podem estar surgindo na cidade
e, assim, criar estratégias para
combater a dengue”, afirmou.
Na tarde de quinta-feira, 10,
os leituristas Marcella Fernanda
de Camargo e Edmilson Henrique
de Oliveira – que serão multiplicadores junto à equipe da CPFL –
passaram por treinamento na sede
do CCZ sob orientação de Tamara
Sturion Gaioto e Tom, da coordenação do PMCA. Da CPFL, também participaram da capacitação
Gilberto Tozzo, fiscal de serviços,
e João Victor de Almeida, coordenador de equipes da região de Piracicaba. “Serão entregues cerca
de 10 mil folhetos em bairros que
são estratégicos e que têm maior
incidência de casos confirmados.
Com a capacitação destes profissi-

onais indicados pela CPFL, que
serão multiplicadores dessa informação junto aos demais colaboradores, ganhamos mais um importante grupo de pessoas que estarão na linha de frente no combate à dengue. É um reforço muito
bem-vindo”, completa Tom.
“À CPFL agradece a oportunidade em poder contribuir e ajudar na identificação de possíveis
focos de Dengue no município de
Piracicaba, nossos leituristas passam na casa de todos os munícipes mensalmente e por meio de
uma análise visual, apontarão
possíveis focos de dengue, para
que o poder público possa atuar com seus agentes eliminando os casos”, reforçou Tozzo.
TREINAMENTO – Após
capacitação teórica e técnica na
sede do CCZ, a equipe fez aplicação na prática de como serão as
visitas a partir da próxima semana em algumas ruas do bairro
Jupiá. “Essa parte prática foi muito importante, pois conseguimos
entender melhor em como ter um
olhar mais atento quanto aos criadouros da dengue. É importante
frisar que além das casas, se avis-

tarmos terrenos com possíveis criadouros, também vamos notificar
o PMCA para as devidas providências”, disse a leiturista Marcella.
Para Edmilson, a parceria
com a CPFL vai ajudar muito no
primeiro contato com a população.
“Nós conhecemos os moradores
das regiões que frequentamos e
isso é um fator positivo para conseguir chegar com as informações
de forma segura às famílias. Eles
nos conhecem e isso facilita o trabalho de prevenção”, completou.
NOVOS CASOS – De acordo com o banco de dados da Vigilância Epidemiológica, de 1º/01 a
11/03 de 2022, foram 1.034 notificações de casos suspeitos para a
dengue, com apenas 41 confirmados e nenhum óbito registrado.
No mesmo período de 2021, foram 3.184 notificações, com 1.484
confirmações e nenhum óbito.
“Necessitamos que todos estejam engajados na eliminação
dos criadouros. É importante
mudarmos nossas posturas,
nossas atitudes e colocar em
prática tudo que é necessário
para o controle do Aedes. A Secretaria de Saúde tem trabalha-

Divulgação

Tamara Gaioto, do PMCA, durante capacitação dos leituras da CPFL

do para a redução destes casos e
os números atuais mostram isso,
porém, não podemos abaixar a
guarda, por isso que é importante a participação da população
neste combate”, enfatizou o secretário de Saúde, Filemon Silvano.
ALERTA – O coordenador
do PMCA lembra que os meses de
março e abril são os mais críticos
com relação à dengue. “Estamos
no verão, muita chuva e temperaturas altas, clima propício para
que o Aedes aegypti se prolifere.

Não podemos esquecer também
que o mosquito é intradomiciliar,
ou seja, vive dentro da nossa
casa. É seu habitat favorito, pois
encontra muitos criadouros que
oferecem água, abrigo e com a
presença de humanos, seu alimento básico que é o sangue. Precisamos entender de uma vez por todas, que se não eliminarmos todos os criadouros, não vamos ter
um bom controle. Portanto, é necessária a participação da população nessa tarefa”, reforça Tom.
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Diretor do Sincop assume Regional do Sescon

Feira Vegana e Agroecológica
acontece neste domingo, 13

O Diretor Administrativo do
Sincop – Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba, Luiz Angelo
Sabbadin, foi empossado na última semana para a função de
Diretor Regional do Sescon (Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis) em Piracicaba no triênio 2022-2024. A solenidade de
posse da nova Diretoria foi realizada na cidade de São Paulo
juntamente com as comemorações de 73 anos do Sescon. O Presidente do Sincop, Danilo Vendemiatti, o Diretor Financeiro
Fabiano Ravelli e o ex-presidente e Conselheiro André Messias,
também participaram do evento.
“O Luiz é um grande parceiro,

competente, atuante e com certeza uma importante aquisição
para o Sescon”, destaca o Presidente do Sincop, Danilo Vendemiatti. “Assim como outros grandes nomes da nossa Diretoria
que já passaram pelo Sescon, ficamos honrados em ser representados por esse grande profissional”, finaliza Vendemiatti.
O novo Diretor do Sescon
afirma estar preparado para a
tarefa. “É uma grande responsabilidade assumir a Diretoria
Regional junto a essa entidade
tão respeitada. Estou pronto
para dar o meu melhor e representar nossa região como ela
merece”, esclarece Sabbadin.

Divulgação

Presidente do SESCON-SP, Carlos Alberto Baptistao, Luiz Angelo
Sabbadin (Diretor Regional do SESCON Piracicaba), André Messias
(conselheiro Sincop), Fabiano Ravelli (Diretor financeiro Sincop)
e Danilo Vendemiatti (Presidente do Sincop)

S IMESPI

Talk Show reúne especialistas em “Mulher, Imagem e Carreira”
Uma especialista em marca
pessoal e outra em gestão de pessoas vão falar sobre o tema ‘Mulher, Imagem e Carreira’ no talk
show que acontece nesta terça-feira (15), a partir das 18h30, no auditório do Simespi (Sindicato das
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de
Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras). O evento, gratuito e aberto
a interessados, é uma realização
do Comespi (Conselho da Mulher
Executiva) do sindicato patronal.
Sob a mediação da jornalista Cristiane Sanches, o talk show
contará com a participação da
estrategista de marca e imagem
pessoal, Carol Bellini, e a psicó-

loga e especialista em gestão de
pessoas Fabiana Iokoi. “O tema
foi escolhido pelas conselheiras
do Comespi por sua importância
cada vez maior. Precisamos reconhecer a importância de construir um posicionamento da nossa marca pessoal. Isso é fundamental, principalmente para a
nossa evolução na carreira profissional”, explica Elisângela Libardi, coordenadora do Comespi.
“A imagem sela o seu sucesso’, garante Carol Bellini, que dá
uma ideia de como abordará o
tema durante o talk show. “Em
nossa carreira, precisamos nos
reinventar sempre, nos diferenciar e nos destacar. Existem várias
formas de comunicar o seu poten-

cial. Logicamente que os resultados falam muito a seu respeito.
Porém quando somamos elementos que endossam, o ganho é muito maior. Imagem não é futilidade, imagem é comunicação (nãoverbal no caso). Nem sempre as
pessoas te conhecem, mas você é
visto. Qual mensagem sua imagem está passando?”, questiona.
Para Fabiana Iokoi, a importância da imagem está em gerar
confiança e, ao longo do tempo,
credibilidade diante das pessoas
sobre quem você é como indivíduo e como profissional. “Além
da imagem relacionada à vestimenta e ao asseio pessoal, há que
se atentar aos comportamentos
verbais, ou seja, sua forma de fa-

lar, seu tom de voz e linguajar, e
os não-verbais, que são suas expressões faciais e físicas como gestos, posturas e atitudes. Se tudo
isso for colocado de uma forma
autêntica, saudável para você e
as pessoas ao seu redor, alinhada
ao contexto, sem dúvida a chance de uma construção de carreira
bem-sucedida é mais garantida”.
Os interessados em participar do talk show podem se inscrever gratuitamente pelo e-mail
simespi@simespi.com.br. O Comespi pede aos participantes que
tragam um pacote de absorventes
higiênicos, que serão distribuídos
a mulheres de comunidades carentes de Piracicaba. Mais informações pelo telefone (19) 3417-8600.

H OMENAGEM
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Poupatempo comemora Competidor de Ironman
12 anos em Piracicaba e Ultraman receberá
voto de congratulações

O Poupatempo completa
hoje, 12 anos de funcionamento
na cidade de Piracicaba. Desde a
inauguração, o posto já contabiliza cerca de seis milhões de atendimentos prestados. Só em 2021,
foram quase 90 mil concluídos.
Para ser atendido presencialmente é preciso agendar data e
hora previamente, pelo portal
www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou nos
totens de autoatendimento.
Além disso, o Poupatempo mantém medidas preventivas e protocolos sanitários
contra a Covid-19, a fim de
garantir a segurança dos
usuários e colaboradores.
É importante reforçar que o
atendimento presencial é feito
apenas para os serviços que necessitam da presença do cidadão
e não podem ser concluídos de

maneira online. As demais opções, como renovação de CNH,
licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, Carteira de vacinação digital
da Covid-19, entre outros, estão
disponíveis nos canais digitais.
Desde o início da gestão, a
Prodesp trabalha para ampliar a oferta de serviços digitais
do Poupatempo. Atualmente,
são mais de 190 opções nos canais eletrônicos, que podem ser
feitas com segurança, autonomia e comodidade, 24 horas por
dia. O objetivo é chegar a mais
de 240 serviços em 2022.
O Poupatempo de Piracicaba fica na Praça José Bonifácio, 700 - Centro e o horário
de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h,
e aos sábados, das 9h às 13h.

O piracicabano Renato Mazzonetto Valler Filho será homenageado pela Câmara com voto de
congratulações proposto pelo vereador Paulo Henrique Paranhos
(Republicanos) no requerimento
178/2022, aprovado nesta quintafeira (10), na 3ª reunião ordinária do ano. O parlamentar destaca
que o atleta coleciona um "incrível
histórico" em competições nacionais e internacionais de maratona, triatlo, Ironman e Ultraman.
Nascido em 9 de setembro de
1979 e bacharel em administração pela Unimep (Universidade
Metodista de Piracicaba), Renato
coleciona 36 participações em
Ironman (em que cada prova tem
3,8 quilômetros de natação, 180
quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida) e três vezes

no Ultraman (em que os triatletas nadam 10 quilômetros e pedalam 145 quilômetros no primeiro dia, pedalam mais 276 quilômetros no segundo dia e correm
84,4 quilômetros no terceiro dia).
Também teve participações no
Epic 5 Challenger (cinco dias de
triatlo na distância de Ironman
Full em cinco ilhas havaianas diferentes), em dezesseis Half Ironman (1,5 quilômetro de natação,
90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida) e três maratonas aquáticas (14 Bis, de 24 quilômetros, e duas vezes Bertioga
Maresias, de 75 quilômetros).
No mês que vem, Renato
participará do Duplo Ultra Tri,
com 7,6 quilômetros de natação, 360 quilômetros de ciclismo e 84 quilômetros de corrida.
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O espaço do Varejão da Paulista, na avenida Dr. Paulo de
Moraes, 2.110, recebe no domingo, 13, das 10h às 16h, a 3ª Feira
Vegana e Agroecológica, organizada por um grupo de pequenos
produtores de Piracicaba, com o
apoio da Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento). Cerca de 20 produtores
irão expor e comercializar alimentos in natura, como verduras,
frutas, legumes, e produtos veganos, entre eles sorvetes, tapiocas, kombuchas, bolos e outros.
Esta já é a terceira edição
da feira, que acontece mensalmente desde dezembro, sempre
no segundo domingo do mês.
Segundo os organizadores, o
objetivo da feira é atender a demanda crescente de um públi-

co que escolhe viver de forma
mais consciente e sustentável.
“Me sinto muito feliz de fazer parte desta feira e agradecemos a Sema pela oportunidade,
pois essa não será simplesmente
uma feira, mas também um espaço de conscientização das pessoas, para que cada um se torne
um defensor do planeta”, conclui
a agricultora Naomi Torigoi.
A secretária de Agricultura
e Abastecimento, Nancy Thame,
enfatiza o trabalho da Sema em
apoiar essas iniciativas de pequenos produtores e da agricultura
familiar de Piracicaba. “É nosso
papel fomentar esses projetos
inovadores que fortalecem a produção e a economia local, na direção de uma alimentação mais
saudável e sustentável”, disse.

I NQUÉRITO

Rai de Almeida analisa o
trabalho da CPI do Semae
A presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do
Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto), vereadora Rai de Almeida (PT) usou o tempo dos 5 minutos regimentais, na 3ª reunião ordinária da Câmara Municipal de
Piracicaba, nesta quinta-feira (10),
para comentar sobre o trabalho da
comissão. Ela lembrou que a CPI
chega às etapas finais e deverá concluir o relatório até o fim de abril.
“Quero aproveitar, tendo em
vista que temos visto muitas coisas que têm chegado até nós. Os
vereadores que quiserem trazer
alguma informação para contribuir conosco, que nos procurem
para que nós possamos ouvi-los e
inserir no nosso relatório”, disse.
“Temos trabalhado bastante, te-

mos visitado vários locais detectando problemas in loco com relação ao lançamento de esgoto”.
A parlamentar agradeceu o empenho dos vereadores Anilton
Rissato (Patriota), que é relator
da CPI, e Thiago Ribeiro (PSC),
membro das assessorias e departamentos da Casa no acompanhamento dos trabalhos.
No discurso, a vereadora também comentou a notícia sobre o
rompimento de uma adutora de
água bruta pela empresa Raízen por
volta das 10h, nesta quinta-feira
(10), em Piracicaba, que ocasionou
falta d´água em vários bairros da
cidade. “Não sabemos o que aconteceu, mas com certeza trouxe bastante problema para um grande
número de pessoas”, colocou.
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Ana Pavão destaca recebimento de
verbas parlamentares na cidade
Ao fazer uso dos 5 minutos
de fala nesta quinta-feira (10),
durante a 3ª reunião ordinária
de 2022, a vereadora Ana Pavão (PL) informou que seu gabinete recebeu verba parlamentar de três deputados federais
que serão destinadas à melhorias estruturais no município.
“Nós só temos a agradecer a esses três deputados por ter nos
ajudado e olhado para a cidade
de Piracicaba”, disse ela.
Da deputada federal Kátia
Sastre (PL-SP), a verba foi no
valor de R$ 150 mil, que serão

destinados para a GCM (Guarda Civil Municipal). Já o deputado federal Tiririca (PL-SP)
destinou verba no valor de R$
300 mil, que serão encaminhados para três hospitais locais.
Também em conjunto com
os vereadores Acácio Godoy
(PP), Thiago Ribeiro (PSC) e
Anilton Rissato (Patriota), a
parlamentar ressaltou que conseguiu a verba parlamentar no
valor de R$ 1 milhão enviada
pelo deputado federal Guga Peixoto (União-SP) e que será destinada ao esporte da cidade.
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C ONESPI

Conversa debate desafios
da mulher na sociedade
Divulgação

ATENDIMENTO

Famílias de autistas buscam
apoio para serviço público
Em reunião na quinta-feira (10), ficou definida a convocação
de uma audiência pública com o secretário municipal de Saúde

Roda de conversa do Conespi reuniu dirigentes e trabalhadoras

Na roda de conversa promovida pelo Instituto Conespi (Conselho das Entidades Sindicais de
Piracicaba), nesta manhã de sexta-feira, 11 de março, mulheres
que são dirigentes sindicais e trabalhadoras de sindicatos de trabalhadoras da cidade destacaram
os desafios enfrentados pela mulher, seja no mercado de trabalho
e ou na sociedade, assim como a
sua importância e necessidade do
empoderamento feminino para
superar os obstáculos. O evento,
denominado de “Mulheres conversam sobre os desafios da mulher no mundo e no trabalho”,
realizado dentro das ações voltadas ao Dia Internacional da
Mulher, foi promovido no Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região e possibilitou que as
mulheres pudessem dialogar, dar
depoimentos e, a partir disso,
continuar buscando mecanismos
que possam contribuir para que
a mulher, verdadeiramente, tenha o respeito e a igualdade no
mercado de trabalho e em todos
os segmentos da sociedade.
O evento foi aberto com a assessora do Conespi, Leila Motta,
abordando a mulher no contexto
histórico como força de trabalho
e da necessidade de empoderamento, inclusive da mulher ocupando o seu papel na vida política. Nos diálogos, foram relatadas as diversas dificuldades das
mulheres nas inúmeras categorias de trabalhadores que compõem
o Instituto Conespi. A presidenta
do Siemaco, Renata Souza, falou
dos desafios do dia a dia das mulheres trabalhadoras, representada
pelo seu sindicato, que são as responsáveis pela varrição das ruas
da cidade. Segundo ela, muitas
vezes, nem banheiro conseguem,
assim como também em muitos
casos são obrigadas a beberem
água de torneira, além do preconceito que há na sociedade para com
elas, mesmo todos sabendo da importância do trabalho que desenvolvem em prol da sociedade.
O preconceito ainda é um desafio, como reiterou a vice-presidenta do Sindicato dos Bancários
de Piracicaba, ngela Ulices Savi-

an. Segundo ela, muitos gestores e
recrutadores insistem em cultiva
a mentalidade de que a mulher é
sexo frágil. Também disse que a
taxa de desemprego de mulheres e
negos é sistematicamente superior a de homens e brancos, inclusive a taxa de desemprego das mulheres negras é quase o dobro da
dos homens brancos, “assim como
persistem importantes diferenciais
de remuneração no mercado de
trabalho brasileiro relacionadas ao
sexo e à raça/cor das pessoas”, falou, ressaltando que a mulher tem
remuneração inferior aos homens.
Para o vice-presidente do
Instituto Conespi, José Antonio
Fernandes Paiva, esse encontro
serve principalmente para que as
mulheres criem, cada vez mais,
canais de diálogo e da busca de
ferramentas para fazer o enfrentamento por igualdade de direitos e de tratamento. “O Conespi,
com uma história de quase 40
anos de lutas em defesa dos trabalhadores e ratifica o seu compromisso de continuar atuando
firmemente na defesa das mulheres trabalhadoras”, enfatiza.
O vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o ex-secretário estadual do Trabalho, José
Luiz Ribeiro, também participou do
evento e fez depoimento da importância da mulher na sociedade.
Lembrou que foram elas, quando
esteve internado no Hospital Unimed, por cerca de 100 dias, em
função de ser acometido pela covid-19, que cuidaram dele e que
foram responsáveis por motivá-lo
à retornar à vida normal. “As
mulheres são tudo e merecem todo
o nosso respeito”, acrescentou.
O presidente do Sintipel (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Artefatos de Papel), Emerson Cavalheiro, também manifestou a necessidade de empoderamento da mulher. “Sem dúvida, esse encontro,
o primeiro promovido a elas pelo
Conespi, é histórico e marca um
novo momento de fortalecimento
de mais uma ferramenta para que
possamos combater todo preconceito e discriminação que ainda
paira sobre as mulheres”, disse.

I NGRESSANTES 2022

Esalq realiza semana de recepção
De 14 a 18 de março, a Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realizará a Semana de Recepção
aos Ingressantes de 2022. A atividade tem o objetivo de proporcionar uma recepção que integra, acolhe e incentiva a participação dos alunos nas ações desenvolvidas no campus "Luiz de
Queiroz", da USP em Piracicaba.
A proposta é apresentar os
serviços essenciais oferecidos
pela instituição e informações importantes para a trajetória acadêmica dos estudantes. Na programação, estão palestras, vivências socioculturais, visitas,
oficinas e claro, as esperadas
aulas inaugurais, que este ano
retornam em modo presencial.
As boas vindas ocorrem na
manhã de segunda-feira,14, com
a recepção dos dirigentes da
Esalq e a abertura oficial da semana, além da entrega do kit ingressante em frente ao Edifício
Central. Na parte da tarde e noite, os alunos terão o acolhimento, conversa com os centros acadêmicos e aula inaugural com as
Coordenações de Curso (CoCs).
Na terça-feira, os ingressantes participam de um tour
histórico-cultural junto da Equipe do Museu Luiz de Queiroz.
Durante a tarde, às 14h no canal @esalqmidias no YouTube,

Facebook e LinkedIn, ocorrerá
live com representantes da Divisão de Atendimento à comunidade (DVATCOM), com orientação para obtenção de auxílios
sociais e bolsas e com servidores da Divisão de Biblioteca,
com informações sobre o acesso
ao acervo bibliográfico da Esalq.
Na quarta-feira, 16/3, ocorrerão oficinas presenciais com
grupos de extensão e, às 14h, também no canal @esalqmidias no
Youtube e perfis @esalqmidias no
Facebook e LinkedIn, será realizado um bate papo ao vivo com o
prefeito do campus e com os presidentes da Comissões de Graduação, de Pesquisa e de Cultura e
Extensão Universitária. (Assista).
A noite está reservada para oficina sobre o ambiente virtual acadêmico e nova rodada de conversa com os centros acadêmicos.
No dia 17, além das oficinas e
atividades acadêmicas que ocorrerão pela manhã, o período da
tarde está reservado para a palestra “Você é o protagonista da sua
história!”, a ser ministrada pela
professora Heliani Berlato e pela
assistente social Eliana Valsechi.
Finalmente, no dia 18, os
ingressantes participam de oficinas presenciais com grupos de
extensão, atividades com os
centros acadêmicos e visita ao
Museu de Logística da Esalq.

Mãe de João Victor, de 8 anos,
com autismo de grau leve, e de
Antoni Miguel, 4, com nível moderado, Edilaine Moraes reclama
da falta de neuropediatra para
atendimento na rede pública de
saúde. “Já faz um ano e meio que
estou tentando em não consigo”,
disse ela, em encontro na manhã
desta quinta-feira (10), convocado pelo vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio “Fala Pira” (PL).
Ela tentou o serviço pela rede
pública em dois caminhos. No primeiro, indo diretamente à unidade básica de saúde, a informação
é que não havia o profissional disponível. Já pelo CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social),
Edilaine entrou em uma fila, onde
ainda aguarda. “Eu não consegui o
benefício através da LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) porque
na perícia foi dito que o autismo
do meu filho duraria dois, o que
eu achei um absurdo”, reclama.
Mariele Gioanoni é mãe de
Leonardo da Silva, de 11 anos, diagnosticado com autismo moderado, ainda não-verbal. “O que a
gente precisa é de neuropediatra e
de acompanhamento psicológico”,
disse. Ela defende que as famílias
com autistas se unam para conseguir ser atendidas em seus direitos. “Às vezes, eu consigo, mas
uma mãe não consegue, precisamos que todas consigam”, disse.
O vereador Cássio “Fala Pira”
propôs que, assim que as atividades presenciais forem possíveis na
Câmara, que se realize uma audiência pública, convocando o secretário municipal de Saúde, Filemon
Silvano, para esclarecer a situação
do atendimento aos autistas na

cidade. “É muito importante que
as famílias se unam e possam levar um problema que é coletivo e
não apenas de uma pessoa”, disse.
Cássio “Fala Pira” acrescentou que buscará “esgotar todos
os meios pela via política” para
tentar sensibilizar o poder público para o atendimento dos autistas. “Mas caso essa via não seja
possível, outro caminho é apresentar ao Ministério Público, para
que as famílias consigam seus direitos judicialmente”, disse.
O neuropsicólogo Sérgio Teodoro, presidente da entidade
Egrégora Servatus, disse que já
desenvolve um trabalho de atendimento e acolhimento de famílias com autistas. No entanto, ele
esclarece que tem conversado
com o poder público para obter
um espaço onde seja possível fazer o serviço na rede pública.
“Nós temos uma proposta e
estamos reivindicando um espaço
físico para realizar o serviço, já que
a rede pública não conta com local
para diagnóstico e uma equipe multidisciplinar disponível para o atendimento destas pessoas”, disse.
O vereador Zezinho Pereira
(Democratas) disse que deve ser
criada “uma frente política” para
levar a demanda ao poder público. “Quanto mais pessoas demonstrarem que é um problema coletivo, mais força teremos”, disse.
Já o vereador Paulo Campos (Podemos), que também
participou da reunião, disse que
a audiência pública tem um caráter convocatório do poder público, “que deve esclarecimentos
sobre os motivos pelo qual não
oferecer o atendimento”, disse.

Guilherme Leite

Famílias apresentam demandas para atendimento na rede pública

Zezinho destaca as dificuldades
enfrentadas por pessoas com TEA
Durante a terceira reunião ordinária de 2022, nesta quinta-feira (10), o vereador Zezinho Pereira (DEM)
usou os cinco minutos regimentais, como líder partidário, para dar destaque à reunião com mães de portadores TEA (Transtorno do Espectro Autista) realizada mais
cedo, no período da manhã.
O vereador afirmou que
o encaminhamento dado
pelos vereadores participantes é a convocação de
uma audiência pública para
alinhar e dar respostas às
pessoas que lutam dia a dia
com dificuldades como falta de médicos na rede de
saúde e a dificuldade para
comprar alguns remédios.
Em aparte, o vereador Andre Bandeira (PSDB) infor-

mou que o Ministério Público
já notificou o Poder Executivo
a respeito dos serviços prestados para as pessoas com
TEA em Piracicaba. “Então é
importante a gente trabalhar
junto nesse sentido”, disse.
Cássio Luiz Barbosa, o
Cássio Fala Pira (PL) - que
teve a iniciativa da reunião parabenizou Zezinho Pereira
por participar do encontro, juntamente com o vereador Paulo Campos (Podemos). “Piracicaba não tem hoje neuropediatra, sendo que as mães
deixam de trabalhar para cuidar dessas crianças. Essas
mulheres precisam de apoio
psicológico, muitas delas têm
muita dificuldade paras criálos, está na hora realmente de
até o Ministério Público agir
junto conosco”, afirmou.

A XÉ

Cozinha Solidária retoma ajuda às comunidades carentes
A Cozinha Solidária de Axé
retoma suas atividades de ajuda
às comunidades carentes, coordenada pela Comunidade de Umbanda senhor Zé Moreno das Almas localizado no bairro Piazza
Itália próximo ao Novo Horizonte
retoma a partir do dia 15 de Março terça-feira próxima o projeto Cozinha Solidária de Axé, Pai Ronaldo Almeida Sacerdote da Comunidade de Umbanda explica que
desde o começo do mês estamos
cadastrando as pessoas que precisam dessa ajuda, isso faz com que
tenhamos uma parâmetro de
quantas marmitas precisamos fazer, assim não vai faltar mas também não vai ter desperdício.
As pessoas interessadas
em receber a marmita solidária deverão fazer o seu cadastro social na sede da Comunidade de Umbanda na Rua Moacyr Martins 360 esquina com
a Rua Alfenas as segundas-feiras das 16 horas às 18:30.
Para esta próxima edição
da Cozinha Solidária de Axé a
comunidade necessita da ajuda de todos e todas que puderem contribuir de alguma maneira, já arrecadamos alguns alimen-
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tos mas ainda faltam algumas
coisas, comenta Pai Ronaldo.
A Cozinha Solidária de Axé
começou suas atividades de ajuda ainda no ano passado por
conta da pandemia, desde o seu
início em março 2021 até o final
do ano 2021 foram entregues
mais de três mil marmitas.
A ideia é continuar ao longo
do ano de 2022 com o projeto Cozinha Solidária de Axé, mas para
isso temos que contar com a colaboração de quem pode nos ajudar.
Pau Ronaldo comenta que a
ideia era retornar já em janeiro, mas
tivemos problema de estrutura em
nossa sede e precisamos arrumar
para poder retornar o projeto.
Hoje a Cozinha Solidária de
Axé conta com o apoio do Super Varejão Dois Irmãos da
Avenida Independência no bairro Vila Independência e do
Mandato Popular da Deputado Estadual Professora Bebel.
Os interessados em ajudar
e colaborar com a Cozinha Solidária de Axé podem entrar
em contato com o Pai Ronaldo pelo telefone (19) - 982588692, o pix do projeto é
seuzemoreno@gmail.com.

Divulgação

Cozinha Solidária de Axé começou as atividades no ano passado

MULHER

Vereadora participa de atividade na Câmara de Rio das Pedras
Na noite desta quarta-feira (9), a vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, acompanhou a palestra "As mulheres
podem mudar o mundo", ministrada pela coach Nathalia
Capozzi Francke e pela empreendedora Denise Ponce. O convite partiu da vereadora Vanessa Botam (PV), organizadora do
evento que ocorreu no auditório "Valdir Defavari", na Câmara Municipal de Rio das Pedras.
A palestra fez parte da comemoração do Dia Internacional da
Mulher e teve como objetivo mostrar que a mulher pode e deve estar no lugar que desejar e, com

sua inteligência e sensibilidade,
melhorar o mundo ao seu redor.
Silvia Morales agradeceu o
convite e elogiou o evento. "Eu me
vi em todas as falas que me antecederam, pois trazem questões
muito relevantes sobre nossos valores, respeito e as dificuldades com
tripla jornada. Parabéns à vereadora Vanessa Botam, colega de partido, pela iniciativa e pela organização do evento. Está tudo muito bonito e muito potente", disse Silvia.
A vereadora piracicabana
aproveitou, ainda, para reforçar
o convite às mulheres presentes
no evento para acompanharem
a programação do Mês da Mulher na Câmara de Piracicaba.

Rogério Cavalheiro

Silvia esteve na cidade vizinha a convite da vereadora Vanessa Botam
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CAPS oferece grupos de
atendimento a dependentes
químicos e familiares
O CAPS I - Centro de Atenção
Psicossocial de Laranjal Paulista
também presta atendimento e
apoio às pessoas que lutam contra
a dependência química. Entre os
recursos oferecidos, de maneira
gratuita, estão os grupos, uma
importante ferramenta para fortalecer e resgatar vínculos e práticas da vida diária. Alternativa
amparada no acolhimento, escuta
e pertencimento. Os grupos para

familiares acontecem, sempre às terças-feiras, às 9h. Já os grupos para
usuários, às sextas-feiras, às 13h.
O CAPS conta com uma
equipe técnica capacitada para
atuar nas situações de crise e
conta com médico, assistente
social, enfermeiro, psicóloga e
terapeuta ocupacional. Para
mais informações ligue (15) 32836597 ou procure a unidade que funciona na Rua Ordele, 83, Centro.

V AREJO

Workshop com técnicas
de venda abre inscrições
Precisa de ajuda para vender mais e aumentar o faturamento da sua loja? Então, participe do Workshop Técnica de
Vendas no Varejo! Curso presencial, com 8 horas de duração, divididos em duas noites
de aulas, que acontecem nos

C OVID

Uso de máscaras deixa de ser
obrigatório em locais abertos
O uso da proteção continua obrigatório no transporte público e em todos os
ambientes fechados de acesso público, como salas de aula, comércios e escritórios
Desde a última quinta-feira (10), o uso das máscaras
em ambientes abertos passa a
ser dispensado. Laranjal Paulista seguirá a nova determinação do Governo do Estado,
amparada ainda pelo quadro
epidemiológico que tem mostrado diminuição significati-

va do número de casos de coronavírus, semana a semana.
O uso da proteção continua
obrigatório no transporte público
e em todos os ambientes fechados
de acesso público, como salas de
aula, comércios e escritórios.
Devido a queda do número de
casos no município, o atendimento

para exames de coronavírus e sintomas de síndrome gripal será realizado no anexo COVID, do Posto de
Saúde Central – CSII, na Suaidam
Abud, 221 – Centro, das 7h às 9h.
VACINÔMETRO - Laranjal Paulista passa das 63 mil doses
já aplicadas da vacina contra o
coronavírus. A informação faz

parte da mais recente edição do
vacinômetro, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. O
município chegou a 63.415 doses
aplicadas, sendo 26.002 relativas à primeira dose, 23.389 à
segunda, 646 à dose única e
13.378 à terceira dose. O total
de doses recebidas é de 63.754.

Divulgação

próximos dias 30 e 31 de março, das 18h30 às 22h30, na Associação Comercial de Laranjal
Paulista, que fica na Rua Silvano Alves Lima, 300, Jardim Elite. Faça agora mesmo a sua
inscrição pelo link: https://
bit.ly/vendas_laranjalpaulista

VISITA
O prefeito Dr. Alcides de Moura Campos Junior recebeu
esta semana a visita da deputada estadual Damaris
Moura, acompanhada dos vereadores Claudia Regina Martins Correia Alves e Francisco
Ubiratan Santana, o Bira. A parlamentar, que já destinou
emendas para o nosso município, ouviu demandas de Laranjal Paulista e se comprometeu com novos recursos
em favor da nossa população.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

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

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

SR. MIGUEL DEMARQUE JUNIOR faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 50 anos, filho
dos finados Sr. Miguel Demarque e da Sra. Carmen Losano
Demarque. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, sala “C”, para o
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ALCIDES DOMINGUES DA
SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho
dos finados Sr. Vicente Domingues da Silva e da Sra. Idalina
Ribeiro da Silva, era casado
com a Sra. Eurides Soares da
Silva; deixa os filhos: Wilson
Claudinei da Silva; Walter Rudinei da Silva, casado com a
Sra. Eliana Cristina Barbosa da
Silva; Wagner Wanderlei da
Silva, casado com a Sra. Claudenice de Almeida Silva e Flavio Fernando da Silva, casado
com a Sra. Lilian Almeida Prado da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e

amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 09h30 no
Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA LYGIA CYPRIANO
ZANCHETA faleceu ontem,
nesta cidade, contava 89 anos,
filha dos finados Sr. José Cypriano e da Sra. Ambrosina Gobetti, era viúva do Sr. Sylvio Cypriano; deixa as filhas: Vanda
Maria Zancheta e Maria Sueli
Zancheta. Deixa a neta Aline
Zancheta, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 14h00 do Velório da
Saudade sala 02, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. DELFINO ROQUE PAGOTTO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 90 anos, filho dos finados Sr. Domingos Pagotto e da
Sra. Pierina Berto, era viúvo da
Sra. Apparecida Lucia Camatari Pagotto; deixa os filhos: João
Domingos Pagotto, casado com
a Sra. Rosycler Gonzales Pagot-

to e Gelson Delfino Pagotto,
casado com a Sra. Maria Elisa
Graça Coral Pagotto. Deixa
irmã, sobrinhos, netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do
Velório da Saudade sala 04, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MIGUEL UCHELLI faleceu
ontem, nesta cidade, contava 65
anos, filho do Sr. João Uchelli,
já falecido, e da Sra. Luzia dos
Santos, era casado com a Sra.
Maria Lucia de Brito Uchelli,
deixa os filhos: João Paulo de
Brito Uchelli e Jean Carlos de
Brito Uchelli, já falecido. Deixa
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala “D” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ROSEMIRE MACEDO DE
BRITO DOS SANTOS faleceu
ontem, nesta cidade, contava 61

anos, filha dos finados Sr. Joaquim Eulálio de Brito e da Sra.
Geralda Guimaraes de Macedo,
era viúva do Sr. José Carlos dos
Santos, deixa os filhos: Jorge
Luiz Brito dos Santos e Patrícia
Brito de Aquino, deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 da sala “01” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. JUDITE SANTANA CALDEIRA faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava
91 anos, filha dos finados Sr.
Pedro Alexandrino de Santana e da Sra. Antonia de Souza
Santana, era viúva do Sr. Clovis Ribeiro Caldeira. Deixa filhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 11h00 do Velório do
Cemitério Municipal Santo Antonio na cidade de Osasco/
SP, para a referida necrópole,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. AUGUSTA IDALINA MAZIERO BERTO faleceu anteontem
na cidade de Piracicaba, aos 91
anos de idade e era viúva do Sr.
Antonio Berto. Era filha do Sr.
Victorio Mazziero e da Sra. Anna
Pandini, falecidos. Deixou os filhos: Teresinha de Lourdes
Berto Lara casada com Rubens
da Silveira Lara, Teresinha Bernardete Berto Ometto casada
com Valter Ometto, Antonio
Claudionor Berto casado com
Wilma Silveira Berto e Newton
Jose Berto casado com Maria
Bernardete Firmino Berto. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O sepultamento deu-se ontem as 16:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório “A” do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida necropole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
PROFESSORA REGINA THEREZINHA SARTINI FELLI faleceu
anteontem na cidade de Araraquara, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Fernando Felli. Era filha do Sr.
Raul Sartini e da Sra. Irlinda
Maffei Sartini, falecidos. Deixa
os filhos: Luis Fernando Sartini Felli casado com Claudia
Bruzantin Felli e Amelia Irlinda
Felli Basile casada com Adolfo Basile Filho. Deixa ainda 06

netos, 01 bisneto e demais
parentes. O seu corpo foi
transladado em auto fúnebre
para a cidade de Piracicaba e
o seu sepultamento deu-se
ontem as 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Premium do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida
necrópole, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LUCIA BERTOLI MONTAGNANI faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 89 anos
de idade e era viúva do Sr. Euclydes Antonio Montagnani.
Era filha do Sr. Romualdo Bertoli e Sra. Clarisse Polo, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Alexandre Montagnani, já falecido, Dr. Euclydes Antonio
Montagnani Junior casado com
Renata Cristina Montagnani e
Ana Lucia M. Scarasati casada com Jose Mauricio C. Montagnani Scarasati. Deixa também netos, bisnetos, demais
parentes e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das
Pedras e o seu sepultamento
deu-se ontem às 16:00 hs saindo da urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemiterio Municipal naquela localidade, onde foi inumada em

jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. NOEDIR JOSÉ STURION faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 82 anos de idade e
era filho do Sr. Pedro Sturion e
da Sra. Adelia Teodori Sturion,
ambos falecidos. Deixa filhos:
Vania Maria S. Souza casada
com Paulo C. A. de Souza, Grace Kelly S. Sotopietro casada
com Luiz A. Sotopietro e Valter
José Sturion casado com Jucilene Lemes Sturion. Deixa 04
netos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento darse-á hoje as 16:30 hs, saindo
a urna mortuária do Velório “A”
do Cemiterio Parque da Ressurreição para a referida necrópole, onde sera inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.

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

SRA. LUZIA ODETE MENUCHELLE FINI faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 72
anos de idade e era casada
com Sr. Valter Oscar Fini. Era
filha do Sr. José Menuchelle e
Sra. Antonia Re Menuchelle,
ambos falecidos. Deixa os filhos: José Marcos Fini casado com Daniela C. Fini e Paulo Roberto Fini casado com
Cintia Fini. Deixa também demais parentes e amigos. O
seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
Charqueada e o seu sepultamento deu-se ontem às 16:00
hs, saindo da urna mortuária
do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para o Cemiterio Municipal naquela localidade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em ven d a s ,
pacote office e
referências – trabalho de segunda a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br
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Custou R$ 300,90

Custou R$ 424,80

Custou R$ 424,80
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T URISMO

Circuito das Águas Paulista é destino
completo e próximo a São Paulo
Destinos nacionais seguem em alta, principalmente aqueles onde é possível chegar de carro em um trajeto de até duas horas

Desde o início da pandemia,
o turista assumiu um novo perfil, preferindo viagens para lugares mais próximos. Localizado a cerca de 120 km da cidade
de São Paulo, o Circuito das
Águas Paulista aparece como
destino ideal para quem quer viajar sem ter que ir muito longe
de casa, sendo facilmente acessado a partir da capital paulista,
de Campinas e de outras regiões
do estado, além do sul de Minas.
Para 2022, a OMT (Organização Mundial do Turismo) apontou as tendências principais para
o setor, entre elas: turismo doméstico, viagem próximo de casa,
atividades ao ar livre, produtos
baseados na natureza e turismo
rural. Composto por nove cidades, o Circuito das Águas Paulista é um destino completo, que
oferece atrações históricas, fontes de águas medicinais, atividades
de aventura e muita natureza.
Os destinos nacionais seguem
em alta, principalmente aqueles
onde é possível chegar de carro em
um trajeto de até duas horas. O
turista que costumava viajar para
o exterior, ao se deparar com fron-

teiras fechadas e restrições de entrada, passou a preferir viagens
pelo Brasil, principalmente em destinos focados em experiências, natureza, aventura e roteiros rurais.
Além da comodidade, viajar de carro evita as aglomerações comuns em rodoviárias e
aeroportos. Outra vantagem é a
economia, já que fazer um trajeto mais curto ajuda a manter
a viagem dentro do orçamento.
Destinos próximos vão ainda
de encontro com a tendência do
anywhere office. Com a possibilidade do trabalho remoto, cada vez
mais pessoas optam por passar alguns dias da semana fora da cidade de residência, de preferência
em um município mais tranquilo,
onde é possível ter mais contato
com a natureza e fugir do estresse do dia a dia. Nesse sentido, o
Circuito das Águas Paulista
aparece como uma opção ideal.
Águas de Lindóia é reconhecida pelas águas termais com
propriedades curativas, com turismo voltado para o bem-estar
e contato com a natureza. Já
Amparo é a capital histórica do
circuito, com um vasto conjunto

arquitetônico com casarões e fazendas da época áurea do café.
Conhecida pela produção de flores, Holambra encanta com parques e arquitetura típica, sendo
um pedaço da Holanda no Brasil.
Jaguariúna preserva um patrimônio histórico-ferroviário,
com destaque para o trem turístico Maria Fumaça e o Museu Ferroviário. Lindóia é a capital nacional da água mineral, com atrativos de ecoturismo, esporte e lazer.
Monte Alegre do Sul tem natureza
exuberante entre as montanhas,
clima ameno, águas com propriedades terapêuticas e construções
bem preservadas do século XIX.
Além de ser a capital da porcelana, Pedreira tem paisagens
com a beleza natural típica da região da Mantiqueira. Com lindos
parques e praças e um clima de
montanha, Serra Negra tem fontes de águas minerais e roteiros
rurais imperdíveis. Já Socorro é
um dos principais polos de turismo de aventura do país, com atividades no ar, na terra ou na água.
Para saber mais sobre o Circuito das Águas Paulista, acesse: www.
circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br .

Fotos: Divulgação

1- Holambra. 2- Águas de Lindóia. 3- Amparo
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Nós mulheres
somos a
maioria da
população
brasileira (...)

A jornada da heroína
“Um dia ele chegou tão diferente
Do seu jeito de sempre chegar
Olhou-a de um jeito
muito mais quente
Do que sempre costumava olhar
E não maldisse a vida tanto
Quanto era seu jeito
de sempre falar
E nem deixou-a só num canto
Pra seu grande espanto...”
(Valsinha, Chico Buarque - 1971).
AMOR E CRÍTICAS
Patrimônio nacional, o
cantor e compositor fez inúmeras obras sob a influência sociopolítica e com críticas, muitas
vezes velada, à sociedade brasileira. Mas, Chico também falou de sentimentos atemporais
que desnudam a alma feminina
de modo original e delicado.
ALMA FEMININA
A prostituta, a independente, a mulher delicada, a dona
de casa, a mulher do subúrbio...
todas as personalidades femininas retratadas por Chico nos
fazem reconhecer o brilhantismo que dá o autor que nos sugere o quanto ele próprio compreende a alma feminina.
ALTER EGO
Diz-se que as músicas refletem o Alter Ego de Chico Buarque. O termo surgiu na psicologia e posteriormente passou a ser
utilizado em outros contextos.
Alter Ego é o conceito
usado para se referir a uma
segunda personalidade ou
identidade possuída por um
indivíduo. Seria um conjunto
de comportamentos, emoções,
crenças e pensamentos diferentes daqueles normalmente
mostrados pela pessoa.
Por exemplo, no campo da
arte e da literatura, é frequentemente usado para se referir a
um personagem que reflete partes da identidade do autor.
Alguns textos nos sugerem
que a boneca de pano velho,
Emília, de Monteiro Lobato, era
seu Alter Ego, assim como a
Monalisa era o Alter Ego de Leonardo da Vinci e Superman era
o Alter Ego de Clark Kent.
Então, significa que quando um autor que não consegue realizar todos os seus sonhos, ele imagina personagens
para seus livros com base no
que ele realmente deseja.
“...Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Vivem pros seus maridos
Orgulho e raça de Atenas...”
Em 1976, anos de chumbo
do Regime Militar, quando Chico compôs "Mulheres de Atenas"
repare bem que ele não utiliza o
verbo inspire-se, mas mire-se.
Profundo conhecedor da
alma feminina, ele sugere uma
reflexão: para que todas nós que
vivemos numa sociedade patriarcal possamos escrever uma
história diferente daquela vivida pelas mulheres de Atenas.
Chico estava inspirando as mulheres para que elas jamais concordassem em ver seus direitos
negados e seus desejos anulados.
A REALIDADE É DURA
Bem distante do romantismo de Chico está a realidade dura das mulheres que buscam por independência, direitos, justiça... senão vemos:
NÚMEROS
O ano de 2020 foi marcado
por uma série de reportagens
que apontavam o aumento da violência doméstica e intrafamiliar
no Brasil e isso não foi diferente
no município de Piracicaba.
Corroborando com essas

informações, trazemos alguns
dados relevantes que apontam
o aumento da violência em Piracicaba durante a pandemia.
A Pesquisa Municipal De Violência Contra Mulher, do Instituto de Pesquisa e Planejamento
de Piracicaba - IPPLAP, realizada
no ano de 2020, sob minha gestão
à frente do Conselho Municipal da
Mulher de Piracicaba, analisou
dados coletados junto ao Ligue 180
do Governo Federal, do período de
2015 a 2019, demonstraram que
no quinquênio estudado, foram
feitas 842 denúncias de violência
contra as mulheres em Piracicaba. Segundo informações do Ministério dos Direitos Humanos, em
2020 foram feitas 804 denúncias,
ou seja, quase o total de denúncias
de cinco anos. Levando-se em conta
o ano de 2019 para 2020, verificou-se um aumento de
356,82% no número de denúncias.
Segundo a análise dos dados do primeiro semestre de
2020, tem-se que a maior parte dessas denúncias foi referente à violência contra a pessoa idosa e contra a criança.
A maior parte das violações ocorreu na residência da
vítima e do suspeito e os tipos de violação mais ocorridos foram os de violência física e de violência psicológica.
Para quem não sabe, o 180 é
a Central de Atendimento à Mulher, que presta serviços de escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência.
O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a
mulher aos órgãos competentes.
TAMBÉM EM 2020, UM
ANO SIGNIFICATIVO
PARA NÓS MULHERES
PIRACICABANAS
Foi também neste mesmo ano
de 2020 que nós do Conselho da
Mulher de Piracicaba conseguimos a viabilização junto ao Executivo Municipal da doação de um
terreno destinado à construção da
nova Delegacia de Defesa da Mulher. Os avanços ainda não chegaram e nós piracicabanas que estamos acompanhando decepcionadas as notícias de que quatro cidades da nossa região terão, pela
primeira vez, atendimentos 24 horas para registros de violência contra a mulher. Os serviços vão funcionar em salas exclusivas que já
estão sendo montadas nos plantões policiais de Americana, Santa
Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia. Já aqui em nossa cidade,
segundo matéria datada de setembro de 2021 e vinculada no site da
Câmara de Vereadores, a implantação da nossa DDM 24 horas se
tornou impossibilitada devido à
falta de efetivo. Ora bolas, basta um
olhar rápido sobre os diversos sites
de segurança pública para já serem
revelados os números deste disparate: É a DDM de Piracicaba a responsável por um grande volume de
atendimentos e serviços, que se somados e comparados mês a mês ultrapassam a soma dos mesmos
números de alguns outros DP's
juntos. E mais: com um número menor de contingente profissional. Por que este disparate?
É URGENTE!
Não precisamos de nenhuma bola de cristal para confirmarmos que o atendimento 24
horas da DDM é primordial
aos sábados, domingos e feriados, quando realmente ocorrem maior número de agressões contra as mulheres.
FONTES MAIS CLARAS
QUE AS ÁGUAS DAS
FONTES DE ÁGUAS
DE SÃO PEDRO
Apurou também essa jornalista que vos escreve, que

desde o primeiro semestre de
2021, a DDM de Piracicaba está
aguardando a renovação do
contratado de estágios firmado entre a DDM, CIEE e a Administração Pública Municipal.
Foi também em nossa gestão no Conselho da Mulher
que viabilizamos 2 estagiárias que, segundo as nossas
fontes, prestaram excelentes
serviços e contribuíram para
o aumento no número de registros de Medidas Protetivas.
Veio também das mesmas
fontes cristalinas, a informação
sobre a DDM não dispor no momento de seguranças na recepção, gerando momentos de embaraços e cenas de violência.
BEBENDO NA FONTE
Segundo nossas fontes, a
Delegacia de Defesa da Mulher
- DDM de Piracicaba, solicitou,
em 2021, 502 Medidas Protetivas à Justiça e a Patrulha Maria da Penha possui duas viaturas que trabalham 24 horas com
16 Guardas Civis, portanto, efetivo insuficiente. As viaturas
monitoram as vítimas que possuem a medida protetiva, passando em frente à residência,
anotando o horário ou mesmo
se o agressor está próximo.
INAUGURAÇÃO
Nossas fontes nos contam
que, desde novembro de 2021,
os serviços de atendimento às
mulheres vítimas de violência
estão sendo realizados de forma presencial em uma sala inaugurada esta semana da Patrulha Maria da Penha, localizada
no prédio do Departamento de
Transportes Públicos da Semuttran, em frente ao Terminal Central da Integração e que atende
de segunda a sexta-feira, das
08h00 às 16h00. Anteriormente,
acontecia apenas por telefone.
INFORMAÇÃO
Hoje funciona assim: quando a vítima faz o B.O. na DDM e
solicita a Medida Protetiva, ela
recebe um folheto informativo
no qual consta o endereço da
sala da Patrulha Maria da Penha. A vítima deve se dirigir até
lá para ser entrevistada, orientada e incluída no programa para
que no mesmo dia as viaturas iniciem o monitoramento, tanto na
residência quanto no trabalho.
INTEGRAÇÃO
Já eu penso diferente e
apresento como argumento
notícia vinculada pela imprensa local na qual se noticiou há
um mês que um homem foi preso aqui em Piracicaba pela
Guarda Civil Municipal após
descumprir uma medida protetiva e ameaçar uma mulher.
A vítima estava no Terminal do Piracicamirim tentando
voltar para casa após o trabalho, quando recebeu uma ligação do suspeito a ameaçando.
Segundo a corporação, o homem havia entrado em um ônibus com uma faca na última semana para tentar matar a vítima, que trabalha em um supermercado próximo ao terminal.
A mulher, segundo a Guarda
Municipal, já está sendo acompanhada pela Patrulha Maria da
Penha desde o começo do ano.
Com base nesta notícia,
afirmo que os atendimentos realizados na nova sala da Patrulha Maria da Penha devem ser
realizados muito próximo ao
prédio da DDM. Para evitar que
a vítima que acabou de registrar
o Boletim de Ocorrência na
DDM circule e se exponha aos
perigos até chegar ao na nova sala
da Patrulha Maria da Penha.
UNIÃO
Penso que a viabilização da
construção da nova Delegacia de

Defesa da Mulher é urgente!
Sua viabilização só será possível
se houver união entre os poderes Executivo Municipal, Legislativo Estadual e a Polícia Civil.
NÓS SOMOS
A MAIORIA
Nós mulheres somos a maioria da população brasileira e por
nós mulheres piracicabanas já
passaram a inauguração do
BAEP em dezembro de 2019, o
5o DP, o Pelotão Ambiental, a
Polícia Federal... Vamos nos
unir porque a construção do
novo prédio da Delegacia da Mulher de Piracicaba é urgente!
MIREM-SE EM
BONS EXEMPLOS
Precisarmos atuar em diversas vias, para além das medidas de segurança, nós precisamos também atender as mulheres vítimas de violência com
qualificação profissional, trabalho e renda, porque, sem dúvida, um dos maiores obstáculos para as mulheres que sofrem agressões de seus maridos conseguirem se separar é
a dependência financeira.
Muitas vezes, as vítimas são
esposas que se dedicam à casa
e à família e não têm fonte de
renda. Sem meio de sobreviver
pela falta de dinheiro e com
medo de não ter como sustentar os filhos, a única opção
acaba sendo continuar no casamento, mesmo estando submetida à violência doméstica.
Exemplo 1: foi pensando
nisso que o estado de Rondônia
iniciou, no dia 31 de dezembro
de 2021, o pagamento das primeiras parcelas do programa
“Mulher Protegida”, auxílio financeiro a vítimas de agressões
em ambiente doméstico. O benefício, no valor de R$400,00,
será pago em seis parcelas.
Exemplo 2: a prefeitura do
Rio de Janeiro lançou neste mês
de janeiro de 2022 o “Cartão
Mulher Carioca”, que concede
auxílio financeiro de R$400,00
para mulheres em situação de
violência doméstica e vulnerabilidade social atendidas pela
rede de enfrentamento à violência na capital fluminense.
Exemplo 3: em outras cidades do país, programas semelhantes também ajudam financeiramente as vítimas. Em Niterói - Rio de Janeiro, é pago um
auxílio de R$1.000,00 desde
novembro do ano passado. Niterói é atualmente gerida pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT, que se esmera de realizar um bom trabalho há vários mandatos consecutivos colocando a gestão municipal da cidade na vitrine da administração pública do nosso país.
Já como programa estadual, Rondônia é pioneiro. Atualmente, outras localidades
oferecem programas a mulheres nessa situação, mas na
forma de auxílio-aluguel, como
ocorre em São Paulo, Maranhão e Goiás. Nesses casos, é
pago um valor para que a vítima possa alugar um imóvel e
sair da casa do agressor.
MAIS QUE DINHEIRO
Os programas acima foram idealizados para combater os aumentos progressivos
dos números de violência doméstica e também oferecem
capacitação profissional: as
mulheres assistidas fazem
cursos de especialização e têm
acompanhamento psicossocial. As localidades onde estão
vigorando já percebem que as
medidas financeiras incentivam vítimas a prosseguir com
ações judiciais, como a medida protetiva ou ação penal.
"A violência contra a
mulher é um problema social e público grave e complexo. Nós só conseguiremos
vencê-lo se o encararmos de
frente com a união de todos."
———
Carolina Angelelli,
presidente do PDT de
Piracicaba

O que diria o Santo Padre,
vereadores e vereadoras?
Sergio Oliveira Moraes

S

enhoras Vereadoras e Senhores Vereadores da Câmara
Municipal de Piracicaba, já
lhes passou pela cabeça perguntar ao Santo Padre, que vive em
Roma, o que ele acharia do projeto que pretende instituir na Câmara Municipal de Piracicaba a
tal “Medalha de Mérito Estudantil Professor Olavo de Carvalho” (Processo: 97/2022)? O
que diria o Santo Padre?
Já pensaram em perguntar a
ele, caso tivessem a oportunidade, o que Sua Santidade pensaria
sobre homenagear o senhor Olavo de Carvalho, que em meio a
palavrões pregava que “Albert
Einstein foi um farsante e inventou a Teoria da Relatividade...”,
“Isaac Newton é portador de uma
burrice formidável...”, “Galileu
Galilei não passou de um charlatão protegido pelo Papa”?
Sei que os senhores e as senhoras, e tampouco eu, teríamos condições de perguntar a
ele sobre essa questão, mas acho
que podemos imaginar quais
seriam suas respostas. Pretensão de minha parte? Vejamos.
Isaac Newton o “portador
de uma burrice formidável”, é
imediato, está sepultado em local de destaque na Abadia de
Westminster, em Londres. Tempos difíceis não dá para ir confirmar pessoalmente, mas creio
que poderemos nos satisfazer
com uma rápida busca na “web”.
E o que dizer de Albert Einstein – o “farsante que inventou a
Teoria da Relatividade” – e de
Galileu Galilei – o ”charlatão protegido pelo papa”? Posso imaginar
o olhar complacente de Sua Santidade nos recomendando a leitura
atenta do livro “Galileu pelo Copernicanismo e pela Igreja”, de
autoria de Annibale Fantoli, com
tradução de Dom Sergio Braschi ,
publicado pelas Edições Loyola,
em 2008. Vou reproduzir aqui
dois trechos do capítulo 7:
“A grandeza de Galileu é conhecida de todos, como também
o é a de Einstein; contudo, ao
contrário deste último, que homenageamos hoje diante do colégio cardinalício no palácio apostólico, o primeiro teve de sofrer
muito – por parte de homens e
organismos da Igreja. O Concílio
Vaticano II reconheceu e lamentou certas intervenções indébitas
(...) (João Paulo II, 1979, n.6)” –
página 408 do livro citado.
“ Assim, a nova ciência, com
seus métodos e a liberdade de
pesquisa que eles supunham,

Sei que os
senhores e as
senhoras, e
tampouco eu,
teríamos
condições de
perguntar a ele
sobre essa
questão
obrigava os teólogos a se interrogarem sobre seus critérios de
interpretação da Escritura. A
maior parte deles não o soube
fazer. Paradoxalmente, Galileu,
homem de fé sincera , mostrouse sob este aspecto mais perspicaz do que seus adversários teólogos (João Paulo II, 1992, n. 5)”
– página 411 do livro citado.
Na contracapa desse livro,
as senhoras e senhores encontram: “ O livro de Annibale Fantoli foi publicado originalmente
na coleção Studi Galileiani, série
de publicações do Observatório
Vaticano, criada para atender ao
desejo do Papa João Paulo II –
expresso por ocasião da comemoração do centenário de nascimento de Albert Einstein ( novembro de 1979)---- de estimular a colaboração entre teólogos,
cientistas e historiadores....”
Creio que os trechos apresentados das falas do Papa João Paulo II, bem como as credenciais do
livro sejam suficientes para instigá-los a uma leitura atenta, caso
paire alguma dúvida. Merece destaque que a Comissão para estudo
da relação entre Igreja da época e
Galileu, dito simplificadamente, foi
instituída pelo Papa João Paulo II
em discurso proferido em 10/11/
1979 à Pontifícia Academia de Ciências, por ocasião do centenário de nascimento de Einstein.
Vejam, túmulo na Abadia
de Westminster para Isaac
Newton! Comemoração do centenário de nascimento de Albert
Einstein! Pontifícia Academia
de Ciências! Discurso final em
1992, mais de uma década analisando documentos da Igreja
para concluir sobre a fé sincera
e perspicácia de Galileu Galilei.
Aí, em 2022, nos deparamos com a negação de tudo e
todos para homenagear o senhor Olavo de Carvalho. Por favor, senhores e senhoras vereadoras e vereadores, pensem um
pouco! Ou perguntem ao Papa!
———
Sergio Oliveira Moraes,
professor doutor, docente
aposentado da Esalq/USP

Arquivo

FOTO HISTÓRIA
Orgulho de Piracicaba, Thales
Castanho de Andrade teve vida
ativa em Piracicaba. É muito
citado no levante de 1932,
quando houve a Revolução
Constitucionalista, estando
entre os dirigentes locais que
coordenaram as ações em
prol de São Paulo, exigindo
uma nova Constituição Federal. Mas foi através da letra que
o nobre piracicabano, nascido em 1890, se consagrou. É
comparado a Monteiro Lobato
por ter publicado livros para e
sobre a literatura infantil, fazendo com que os leitores remoessem temas até então

fora de moda, como a preservação do meio ambiente. A
ecologia está presente na
maioria de seus livros. Thales (à direita na foto) recebe a
láurea do comendador Humberto D’Abronzo em solenidade realizada nos anos 1960.
A foto pertence ao acervo da
Academia Piracicabana de
Letras, a qual completou no
dia 11/3 seus 50 anos de
vida. Ao presidente, professor Vitor Pires Vencovsky, vida
longa à essa tão espirituosa
entidade ! (Edson Rontani Júnior – veja mais no Instagram
em @antigapiracicaba)
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Carmen M.S.F Pilotto

E a Academia
Piracicabana de
Letras completou
Bodas de Ouro!
Cinquenta anos
de sua fundação
pelo folclorista
João Chiarini

PROSA

SOBRE O DESAFIO DA ACADEMIA
PIRACICABANA DE LETRAS
Carmen M.S.F
o
M.S.F.. Pilott
Pilotto
A cultura vive altos e
baixos nos tempos atuais.
Com a pandemia houve
uma pequena motivação
para atividades nos lares
e muitos passaram a ler e
assistir filmes com maior
frequência, contribuindo
para um pensamento um
pouco mais reflexivo.
Entretanto, algo preocupante que observamos, são as crianças que
se ausentaram do universo escolar e do elemento
livro. Alimentamos as geladeiras de livros da cidade, nos causa muita tristeza por inúmeras vezes
observar o desinteresse
das famílias em explorar
tal ambiente gratuito, que
traz opções variadas de
leituras aos pequenos e
adultos nos momentos do
acolhimento nas casas.
Além disso, os sebos pela cidade oferecem milhares de opções a preços
extremamente acessíveis para um bom programa de diversão em família.
O universo digital roubou a magia do livro. O uso contínuo das mídias,
embota a mente, destrói neurônios e limita qualquer esperança de desenvolver os potenciais da criatividade e da abstração, seja para o universo
lúdico ou na formação de um profissional de visão sistêmica.
Isso é o grande desafio para a plêiade de escritores da cidade, motivar e resgatar a literatura para crianças e jovens. Criar um sistema híbrido, misturando o real com o virtual, para que se desperte um novo afã com
foco nas palavras e da ficção.
E o analfabetismo funcional só cresce, no lazer das periferias as
letras de músicas e os diálogos empobreceram visivelmente.
Nossos grupos têm o dever de zelar e cultivar a língua e a literatura
brasileiras, especialmente, com debates de ideias que tragam propostas
de promoção da educação, valorização da memória e da cultura locais.
Somos seres de palavras e sonhos.... Não podemos nos conformar em
não propagar o dom que em nosso espírito habita. Vamos expor o avesso
da cruel urbanidade – o eu lúdico e infinito de nossas almas.
ooOoo

MULHERES DE ONTEM,
DE HOJE... DE AMANHÃ...

Ivana Maria França de Negri

VERSO
Devido à pandemia, o Dia Poesia não teve mais a manifestação pública das entidades literárias nas praças e instituições públicas
desta cidade, desde 2020. Através das poesias em Prosa & Verso dessa semana, nesse 14 de Março prestamos nossa homenagem
aos poetas, comemorando o nascimento do grande poeta brasileiro, que enalteceu a Pátria Brasileira: Castro Alves.

E... A POESIA FICOU TRISTE!

GAVETAS

Leda Coletti
Dias atuais, cheios de pesadelos
de angústia, incerteza e ausência de anelos,
por causa de nefasta pandemia
e ameaça de guerra, triste agonia!
Irmãos europeus fogem dos seus lares,
temendo as bombas que explodem nos ares.
A poesia mensageira da alegria,
agora é mesclada de nostalgia
refletida em versos não cadenciados
exibindo evidentes rachaduras,
que mostram os alicerces quebrados
tolhendo as que eram fartas semeaduras.
Oxalá, a concórdia seja o leme
para o povo vitimado, que geme!
Para um mundo mais feliz, sem apartes,
juntem-se o Bem e a Paz como estandartes.

Eunice Arruda
o poema
caído
da ventania
- as gavetas escrevem
o poema sem voz
nascido
da dor em demasia
ooOoo

O QUE FAZER COM TAMANHA EUFORIA
Elisabete Bortolin
O que fazer com tamanha euforia
Que inunda e enche meu peito
Do mais puro amor e alento
Explodindo luzes de muito efeito.
Toda paz que brota na alma
Vem mansa, calma, devagar
Toma lugar invadindo tudo
E transformando meu mundo.
A oração é um contato celeste
Que emana da mais profunda
Presença EU SOU em mim
Enaltecendo o amor sem fim.

ooOoo

SILÊNCIOS
Ivana Maria França de Negri
A polifonia flui
em todas as coisas
desde o raiar dos tempos

Enquanto olhos esbugalhados
desprovidos de palavras
fazem sermão eloquente

Águas rasgam-se nos vãos das rochas
e discursam caladas

Silêncios voláteis
falam sob as tumbas
ressoam pelos umbrais
e nas torres das catedrais

O vento sussurra
na mansidão das campinas
e eleva-se pelas colinas
Florestas rogam por socorro
sob o jugo do machado
e da serra inclemente
Bocas amordaçadas,
gargantas cortadas,
anseiam pelo grito de liberdade
que jamais ecoará

Nas masmorras,
nos porões,
vozes emudecidas
imploram por suas vidas
Tudo fala
tudo berra
tudo grita
Mas só uns poucos eleitos
têm ouvidos de ouvir silêncios...

Valdiza Maria Capranico
As mulheres mudaram
bastante ...
No passado, bem distante, eram apenas reprodutoras, serviçais, escravas... etc...
Quando começaram a
perceber seu real valor, foram, lentamente, superando as barreiras impostas a
elas, durante séculos!
Algumas, mais arrojadas, adentraram espaços
masculinos e começaram
ocupá-los: na administração de bens, propriedades,
nas artes, na comunicação, na ciência, e tudo
mais que eram espaços exclusivamente masculinos!
E, nos últimos séculos, só para ilustrar, tivemos heroínas de guerra, como Joana D'arc, cientistas famosas, como Madame Curie; mas, também tivemos muitas que,
enfrentando o machismo de sua época, realizaram grandes feitos. Entre
elas, vejamos apenas essas: Thereza de Marzo e Anésia Pinheiro Machado que realizaram o primeiro vôo solo, em 17 de março de 1922 - E,
Thereza é considerada a 1° mulher aviadora no Brasil, porque recebeu sua
licença de piloto apenas um dia antes de Anésia... só, que sua carreira de
mulher piloto não foi muito longa... após 4 anos de vôo, mais ou menos 300
horas, seu marido que era seu instrutor de vôo, a proibiu de voar... O machismo da época venceu e, terminou com os sonhos, projetos dessa mulher...
Em nossa cidade, as mulheres também tiveram seu pioneirismo na
Aviação: em 1938 era inaugurado o nosso atual Aeroporto, na época,
Aero Clube de Piracicaba, onde, juntamente com Pedro Morganti, João
Bottene era um de seus idealizadores; em 1941, o Aeroclube lança um
curso de pilotagem de avião para mulheres! Não apareceu nenhuma! Mas,
Zayra Bottene - filha de João Bottene, que já pilotava escondido o avião de
seu pai, o famoso "Borboleta Azul", se candidatou... seu brevê de piloto
foi retirado no mesmo ano de inscrição ao curso...
Para ilustrar as grandes mudanças, só na Aviação, podemos citar
mulheres que pilotam, como comandantes, aeronaves de passageiros em
vôos internacionais!
E assim, enfrentando barreiras, as mulheres do Brasil, do mundo,
foram ocupando os espaços na Arte, entre elas Tarsila do Amaral, na
literatura, Raquel de Queiroz, na Engenharia, Medicina, Direito, Economia, Educação; enfim, não há mais nenhuma profissão que as mulheres
hoje, não tenham conquistado!
Mesmo assim, homenageio também as mulheres diaristas, domésticas, varredeiras ... elas tornam nossos dias mais seguros ao cuidarem de
nossos lares ... nossas ruas...
Tivemos grandes exemplos de mulheres que venceram na vida e conquistaram e ainda conquistam a cada dia novos espaços.
Preocupo-me, porém, com nossas adolescentes e crianças que, à
frente da Tv, da Internet, se maravilham com aquelas que, se exibem
seminuas, fazendo "caras e bocas", passando informações fúteis, vazias
para elas...e ... infelizmente, ganhando muito dinheiro com isso!
Mas, somos nós, mulheres de hoje, que devemos orientar, com bons
exemplos concretos, as futuras gerações. O que nos conforta, em parte, é
saber que os maus exemplos do passado, que também existiram, e foram
logo esquecidos...
Parabéns às mulheres guerreiras deste século XXI! Com certeza,
deixarão marcas indestrutíveis às gerações futuras.

NOTÍCIAS:
A contadora de histórias e ilustradora Carmelina de Toledo Piza está com
exposição de suas ilustrações homenageando as Mulheres na sede da
APM (Associação Paulista de Medicina) durante todo mês de março.

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
O livro "O sétimo gato" de Luis
Fernando Veríssimo relata a
vida de um menino apaixonado por seus bichanos. Cada
gato que ele ganha tem personalidades, humor e até linguas
diferentes. Imagine a confusão!? Como será que eles vão
se entender? Uma linda história de amor. Recomendamos !
Faixa etária: 03 a 05 anos Você
encontra a história contada em:
https://images.app.goo.gl/
ULdpvVfwU87kNHDAA
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CLUBE-EMPRESA: OS NOVOS DONOS DA BOLA
Dr. Jonas TadeuParisotto

Jonas Tadeu Parisotto é
advogado, já atuou em
Tribunais Desportivos e
ocupou os cargos de: diretor
jurídico, secretário, vicepresidente, presidente do
Conselho Deliberativo por dez
anos e presidente da diretoria
executiva do E.C.XV de
Novembro de Piracicaba, onde
é conselheiro vitalício e
presidiu a Comissão de
Direito Desportivo da OAB de
Piracicaba nas gestões de
2007/2009 e 2019/2021

O assunto mais comentado do
momento, ao menos no âmbito do
futebol, é a transformação dos clubes de futebol em clubes-empresa,
interpretado por muitos como um
caminho inevitável para substituir
o centenário modelo previsto, atualmente, no Código Civil de 2002,
qual seja, a associação sem fins
lucrativos ou como diz a letra da
lei, no artigo 53 “Constituem-se as
associações pela união de pessoas
que se organizem para fins não
econômicos.” Evidentemente, a

adoção deste modelo é um paradoxo, já que sua natureza jurídica
é “sem fins lucrativos” ou “fins
não econômicos” e, ao mesmo tempo, movimenta milhares de reais e
em transações envolvendo atletas,
contratos milionários com mídia,
direito de imagem, direito de arena, dentre outros, poderíamos
melhorá-lo até numa discussão
sem o açodamento que presenciamos em relação ao clube-empresa.
Há certo maniqueísmo neste debate onde se quer incutir em nossos corações e mentes que o modelo societário “clube-empresa” é
muito mais eficiente e que conduzirá indene de dúvidas, ao sucesso administrativo e desportivo, nas
mídias sociais, os torcedores já
tem uma resposta pronta para
quando o seu time do coração é
derrotado ou não faz uma boa
campanha; “clube-empresa é a solução” e lá vem o mantra:” tem
que virar clube-empresa” como se
a adoção pelo modelo societário
advindo com a Lei nº 14.193 de
2021, a “Lei do Clube-empresa” em
vigor desde 09/08/2021 fosse a
panaceia a remediar todos os problemas de um clube de futebol. Sim
e não, eis o meu entendimento:
Desde a Lei Zico, Lei nº 8.672 de
1993, que foi revogada pela Lei
Pelé, Lei nº 9.615 de 1998 o modelo “clube-empresa” passou a ter
previsão legal o que possibilitou a

alguns clubes, à época, adotarem
modelos societários diversos tais
como LTDA, SPE’s e também com
base na Lei nº 6.404 de 1976 conhecidas como “Lei das S/A” que
inclusive serve de subsídio à nova
Lei do Clube-empresa ao lado da
Lei Pelé e, desde então, há histórias ou como dizem hoje “cases” de
sucesso e fracasso, tome-se como
exemplo o primeiro time profissional a adotar o modelo clube-empresa foi o União São João Esporte Clube da vizinha cidade de Araras, que criou em 1994, o União
São João S/A com base na Lei Zico
para gerir o futebol e praticamente faliu. Poderia relacionar aqui
diversos casos de sucessos e fracassos de clubes que adotaram o
modelo clube-empresa, há os prós
e contras na adoção de quaisquer
modelos societários, contudo, o
que efetivamente a mim ao menos
importa é o modelo de gestão. A
gestão de um clube de futebol deve
pugnar pela transparência, contratar profissionais que realmente
tem experiência comprovada e não
os curiosos ou os “amigos de amigos” devem tornar cada vez mais
sólidas as estruturas de governança, adotar melhores práticas,
“compliance”, sobretudo os controles internos tais como o conselho fiscal, conselho deliberativo
atuante e com visão crítica e não,
simplesmente para carimbar todo

e qualquer ato administrativo de
diretorias. A Lei Pelé trouxe avanços e visou modernizar o futebol
brasileiro, mas também surgiu a
figura do “empresário da bola” e
aqui cabe um parêntese para esclarecer aos leitores que a expressão “empresário da bola” aqui é
usada de forma pejorativa para
exemplificar os maus empresários
que se infiltram nos clubes de futebol e que interferem em gestões
defendendo tão somente interesses pessoais e agem de forma aética, obviamente não estou generalizando, a bem da verdade são uma
minoria, eu mesmo conheço intermediários que são credenciados
pela Confederação Brasileira de
Futebol e são excelentes profissionais como também conheço empresários que não são credenciados e que agem com honestidade
e lisura. Agora, provavelmente
vai surgir com a nova lei, a figura
do “corretor de clubes de futebol”
que aproveitando a onda do clube-empresa, vai oferecer oportunidades de compra de clubes a
“bons preços”, todo cuidado é
pouco, há empresários e investidores com péssima reputação no
mercado, sem capacidade financeira ou com dinheiro de origem
suspeita, lembrando sempre que
em minha opinião, o modelo societário é o de menos e o que vale
é a sua forma de condução.

ADEUS CARINHOSO
João Luis de Almeida

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,
corredor e quinzista sofredor

Bom dia caros leitores!
Numa semana triste em que
guerras eclodem pelo mundo (não
que isso seja uma novidade), inocentes fogem ou morrem sem ter o
apoio necessário de seus governos e
burocratas arrotam imponência que
não tem o esporte também sofre!
Tentando deixar a política de
lado, mesmo ela perseguindo nossos passos, a série A2 do paulista
vai se afunilando e com isso a apreensão do piracicabano com a
campanha quinzista aumenta.
A partir da vitória contra a
equipe do Red Bull Brasil (pratica-

mente um sub-20), apesar do placar clássico (3x0), mas não convenceu, o resultado diante da A. D. São
Caetano adquiria fundamental importância para manter-se no G8 e
confirmar que o XV está mesmo
entrando num bom momento e a
equipe do técnico Roberto Cavalo
desta feita não decepcionou, venceu
com autoridade a equipe do grande
ABC, e a partir daí o time ganhou
força, consistência e as vitórias foram se acumulando contra o Lemense e nesta última quarta feira frente a Portuguesa Santista. Show!
Dia 21 de fevereiro passado,
perdemos um grande nome da
história do XV e peço aqui licença para em homenagem a esse golquíper que fez história com a camisa alvinegra em recontar um
pouco de sua passagem por terras piracicabanas, coisa que fiz a
pouco mais de dois anos.
Nascido em Ribeirão Preto,
Agenor Cortarelli, ou melhor, Canarinho, chegou a Piracicaba vindo de Jaboticabal, estreou no quadro quinzista em 20 de maio de
1951 na vitória contra o Guarani
F.C. de Campinas por 4x2.

Goleiro de qualidades, por diversas vezes elogiado pela grande
mídia com atuações espetaculares e salvadoras, Canarinho é
lembrado por uma passagem não
muito feliz, sofreu o 1° gol oficial
de Pelé em campeonatos paulistas no dia 14 de julho de 1957, na
Vila Belmiro, vitória do time praiano por 5x3 frente ao XV.
Apesar disso, há várias outras passagens que merecem lembrança e de maior alegria para nós
quinzistas, em 14 de novembro de
1956 o XV enfrentava a S.E. Palmeiras no Parque Antártica em
São Paulo, nunca o time alvinegro
havia conseguido levar de vencida a equipe esmeraldina, nesse
dia em especial o quadro quinzista estava em estado de graça,
vencendo o prélio pela contagem
de 4x2 e botando por terra o tabu.
Canarinho teve uma atuação
espetacular como todo o time, inclusive defendendo um pênalti
considerado inexistente e que foi
cobrado pelo Palmeirense Elzo.
Em 1958 o XV fez um campeonato paulista esplêndido, terminando na 5° colocação atrás de

Santos F.C., São Paulo F.C., S.C
Corinthians Paulista e S.E. Palmeiras, Canarinho revezou na meta
alvinegra com o grande Fernandes, tiveram como companheiros,
Gatão, Xixico, Ney Blanco, Brauner, Dema, dentre outros craques
que marcaram história no futebol.
Em 1959 Canarinho foi para
o São Paulo F.C., após uma breve passagem e retornar a Piracicaba, voltou-se aos estudos, graduou-se em matemática, regressou para Jaboticabal e se aposentou com o título de Doutor em
sua área acadêmica, coisa rara
nos jogadores dos dias atuais!
Li em uma reportagem num
jornal antigo de São Paulo, uma
entrevista com o grande Marcílio Guerra, ele dizia que Canarinho era seu companheiro e amigo inseparável em Piracicaba!
Entre 1951 e 1959 Canarinho fez 165 jogos como titular
do arco quinzista, em partidas
oficiais pelo Campeonato Paulista é o terceiro goleiro que mais
jogou pelo Nhô Quim, o Professor Agenor Cortarelli, o Canarinho nos deixou aos 90 anos.

CLÁSSICO COM
JOGO IGUAL
Ricardo Flaitt

Ricardo Flaitt é jornalista,
estudante de História e
ex-colunista do Lance
(blog Crônicas do Morumbi)

No clássico contra o Corinthians, o São Paulo entrou pilhado e
com menos de um minuto abriu o
placar. A partir de então, fechou-se
e segurou o resultado até o final. No
choque-rei, foi o inverso: o Palmeiras entrou intenso, dominando e
com 10 minutos já tinha metido uma
bola na trave e fez um gol. A partir
de então, montou o paredão lusoalviverde e segurou o resultado.

Em cruzamento de Marcos
Rocha pela direita, bola na área,
Arboleda vacila, Rony se antecipa,
mete a cabeça na bola, que bate na
trave, nas costas de Volpi e entra
no gol. Foi uma bela articulação
do Palmeiras, mas, convenhamos,
Volpi também precisa tomar um
banho de sal para tirar a zica.
Quem viu os primeiros 10 minutos do Palmeiras, a impressão era
de goleada, mas o Palmeiras fechou
e o São Paulo foi pra cima. Além de
dificuldade de invadir a área de um
time muito bem treinado para fazer
a retranca, com ótimos jogadores e
um goleiro excepcional, o São Paulo sofreu pela carência antiga de
ter um meio-campo com criatividade e articulação, que são diferentes da correria de Igor Gomes.
Rogério Ceni errou. Começou
com Eder fazendo o pivô e Igor
Gomes para acelerar, mas não funcionou, tanto que no segundo tempo tirou-os por Luciano e Marquinhos. O time se tornou outro: mais
incisivo agudo (segundo o dicionário moderno da bola) e foi pra
cima com mais volume e risco ao
adversário, Marquinhos não fosse
a trave, marcaria um golaço em chute
de fora da área. Luciano foi mais
brigador, movimentou-se mais e
incomodou a defesa alviverde.
Com mais de 46 mil torcedores no Morumbi, o Tricolor martelou, porém, parou no paredão
“abelesco”, que sabe como poucos
montar uma retranca, que, importante frisar, também faz parte do
jogo, assim como o São Paulo se
fechou contra o Corinthians.
O São Paulo perdeu, mas competiu. Faltou algo? Sem dúvida,
ainda é um time que sofre na criação do meio, mas, apesar de tudo,
já se apresenta um time mais equilibrado em relação às primeiras
partidas do Paulista, que foram
um verdadeiro sofrimento para
assistir, tamanho descompasso.

- Óia nóis aqui de nooovooo.
- É bom demais voltar a falar “cum
tudo ocêis”.
- Depois de passar um “perrengue” no início da A2, o XV parece
que engrenou.
- Luciano Dias, deixou o clube e
uma bagunça toda por lá.
- Faltou comando, não diretamente do treinador, mas vindo de cima
mesmo.
- O famoso pulso firme e os “tapa
na mesa” não aconteceram até sua
saída.
- Era jogador brigando com jogador, “chefaiada” sumida, nem nas
fotos do vestiário queria aparecer.
- Ai como não tinha a quem culpar
pela bagunça, mandaram o treinador embora e assumiu Roberto
Cavalo.
- “Robert Horse” assumiu, já colocou cada um no seu lugar correto,
dentro e fora de campo também, e
as coisas aconteceram.
- O time que não acertava dois
passes seguidos tem hoje o melhor ataque, uma das defesas mais
sólidas da competição sem levar
gols a cinco partidas.
- Mas o ponto alto do time é a nova
formação do meio campo.
- Ferreira, Adenilson, Felipe Tontini e Paraíba são sem dúvida alguma o melhor meio campo entre os
dezesseis participantes.
- Para este velho corneta que critica mas sabe elogiar também, os
destaques são Ferreira e Paraíba.
- Ferreira desfila um futebol técnico e forte, chega muito bem na
roubada de bola, se posiciona a
frente da zaga como poucos e
sabe sair jogando sem chutões,
mas quando precisa na mesma
partida dá chapéus em seus adversários na mesma proporção
que coloca a bola para fora do
estádio sem vergonha alguma. Que
prazer em, vê-lo atuar.

- Paraíba é a surpresa do treinador
no esquema tático, por seu vigor
físico favorável, chega ao ataque
com ótimas chances de finalização
e aparece ao lado de Adenilson e
Ferreira na proteção ao sistema
defensivo, um leão em campo.
- Adenilson é aquele jogador que
não aparece para a torcida e imprensa, mas que ocupa uma função estratégico para Roberto Cavalo, está sempre na sobra de
Ferreira e Paraíba, quando um desses dois fogem para o ataque o
alto e bom jogador faz a cobertura
como poucos.
- Felipe Tontini é mais para dar um
toque de qualidade no passe, na
criação e na abertura de opções
de jogadas, se movimenta menos
que os seus companheiros de setor, mas ocupa uma faixa menos
do campo para deixar seus companheiros em ótimas condições de
jogadas de ataque, criação é sua
maior função.
- Com tudo isso, a defesa joga mais
confiante, fazendo o feijão com arroz, sem inventar e liberando os
laterais para o ataque, ora pela esquerda, ou pela direita os alas do
time estão sempre subindo ao atque.
- E o ataque com a solidez do
“meiuca”, está recebendo muito
mais bolas com qualidade, mostrando muita rapidez pelos lados
do ataque e com a figura do “matador” sempre incomodando a defesa adversária.
- Lucio Flávio abusa de sua experiência para atordoar os zagueiros, sempre segura dois em sua
marcação, e abre espaço para
quem vem de trás.
- Com todas essas variantes idealizadas por “Robert Horse” e colocadas em prática pelos seus atletas, o XV subiu de produção e já é
o maior motivo de preocupação
dos seus adversários diretos ao
acesso.
- Vai encarar?????
- Até semana que vem, “eita como
nóis gosta desse time”.
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VENDA JUDICIAL - GALERIA PEREIRA

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

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.
Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

4ª Vara Federal de Piracicaba - SP.
Recebimento de Propostas: até 31/12/2022, às 23h59min.
- Apartamento, n° 81, 8º A., Cond. Ed. Dakar, R. Luiz de
Queiroz, n° 1.150, Piracicaba – SP, c/ 1 vaga na garagem coletiva.
Área t.: 108,82m²/privativa: 72,25m2. M. 65.584 do 1° RGI de
Piracicaba – SP. Há hipoteca. Proc. 0007348-56.2000.4.03.6109.
Aval.: R$ 320.000,00. V.M.: R$ 320.000,00.
- A) Serra de fita franho FM 500, ano 2007. Aval.: R$ 15.000,00.
V.M.: R$ 15.000,00. B) Torno TOS, fabr. japonesa, placa de 8
polegadas. Aval.: R$ 20.000,00. V.M.: R$ 20.000,00. C) Fonte de
Plasma hyperthem 1650. Aval.: R$ 12.000,00. V.M.: R$ 12.000,00.
D) Tartaruga p/ cortar chapa de aço. Aval.: R$ 2.000,00. V.M.: R$
2.000,00. E) Secador de rede de ar comprimido, M. Atlas
Copco, FX4. Aval.: R$ 12.000,00. V.M.: R$ 12.000,00. F) Maquina
de solda TIG 250c. Proc. 0005512-52.2017.4.03.6109. Aval.: R$
2.000,00. V.M.: R$ 2.000,00. Dep.: José Eduardo Fedatto, R. Pietro
Cofani, n° 158, Jd. Pacaembu, Piracicaba – SP.
- As propostas serão recebidas até o dia 31/12/2022, às 23h59min
(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília,
através da plataforma www.galeriapereira.com (sem “.br”),
mediante “cadastro prévio” e “habilitação”.
Não haverá encerramento presencial.
- Pagamento Facilitado: parcelamento mediante os termos e condições
previstos na Portaria da PGFN nº 79/2014.
- A alienação será formalizada por termo nos autos da execução. A
comissão devida (5% do valor da venda) fica a cargo do proponente.
- Responsável: Adílio Gregório Pereira. Profissional Liberal. CRECI: 65.564F/19.922-J
- Mais informações e edital completo em: www.galeriapereira.com / 199-9631-1050 (claro), e-mail: contato@galeriapereira.com.br
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CANANÉIA & ILHA DO CARDOSO

seja, a cidade tinha de ser chamada de São João da Boa
Vista. Foi uma forma de respeitar o belíssimo panorama que
se descortina aos pés da Serra da Mantiqueira. A cidade está
numa localização privilegiada, no nordeste do Estado de São
Paulo, oferecendo ao visitante vistas panorâmicas do que
também chamam a ‘Serra da Paulista’, com ar puro e natureza preservada. Realce para a sua topografia, o seu clima
ameno, para as muitas nascentes em suas matas nativas.
CUL
TURA É DEST
AQUE
CULTURA
DESTA

Praias de Cananéia (SP).

Foto Terrazul Turismo

Cananéia é uma simpática vila descoberta pelos portugueses
em 1503 e ainda conserva um casario histórico bem conservado. Pertence ao Polo Ecoturístico do Lagamar e é considerada um dos maiores santuários ecológicos do mundo. Fauna
e flora ricas, lagunas à beira-mar, Mata Atlântica, costões, cardumes e os cenários intocados da Ilha do Cardoso. Tudo isso
você pode desfrutar num fim de semana, guiado e cuidado
por experientes profissionais num pacote rodoviário com saída de São Paulo às 20h do dia 25 de março, com a Terrazul.
O PROGRAMA

O belo Teatro de São João da Boa Vista.

Você pode ver esta cena.

Foto Terrazul Turismo

Usando o conforto dos modernos ônibus de turismo, qualquer
viagem nos traz tranquilidade. Hospedagem em hotel próximo
ao centro, com café da manhã. No sábado, um barco rápido levará você até a famosa Ilha do Cardoso, um verdadeiro paraíso
ecológico, com botos e golfinhos acompanhando a embarcação.
Visita em comunidade, trilhas e praias desertas e, nesse passeio
você terá um delicioso almoço caiçara. À noite, jantar e visita
aos barzinhos à beira-mar. No domingo, visitamos o extrativismo de ostras e mariscos e uma cachoeira com piscina natural.
À tarde, o retorno para São Paulo, após ter visitado um paraíso
com botos e golfinhos. Info: www.terrazul.tur.br (11) 3063-2577.

Foto Ken Chu

A história da cidade de São João da Boa Vista, fundada em
1824, tem a moldura de edificações de rara beleza. Todos
os aspectos culturais de São João da Boa Vista estiveram
sempre em evidência, com uma forte programação da sua
Prefeitura e da Amite, (Associação de Amigos do Theatro
Municipal). O teatro da cidade é bonito e foi muito bem restaurado. Em épocas normais, a citada entidade promove
espetáculos de bom nível e de ótima qualidade todas as
semanas. Agradou demais o show que ali assistimos contando a vida de Dalva de Oliveira e suas músicas famosas.
NA
TUREZA VIV
A
NATUREZA
VIVA

A BO
A VIST
A DE SÃO JOÃO
BOA
VISTA
Estação Ferroviária de São João da Boa Vista.

A Serra da Paulista.

Foto Ken Chu

Para se distinguir de outras cidades com nome semelhante,
foram buscar na evidência do que está certo para todos, ou

Foto Ken Chu

Aproveitando as condições favoráveis do município, o Turismo de Aventura e o Ecoturismo são convidativos em São
João da Boa Vista. Desde caminhadas até voos livres no ‘Pico
do Gavião’. A educação ambiental e suas trilhas ecológicas
são bem-organizadas, com conforto e segurança, incluindo
restaurantes rurais e visita a sítios e fazendas históricas. Tudo
na cidade é muito bem cuidado por sua Secretaria de Turismo, com sede no Largo da Estação Ferroviária e telefone
(19) 3623-6893. Prata Expedições tem receptivo e vários
roteiros ecológicos em São João da Boa Vista e na região,
atendendo grupos e outras agências de viagens, bastando
entrar em contato com Rafael. (19) 9.9693-6136.

Sobre a comparação…
e o perdão
Natalia Mondoni
Psicóloga colunista do site Em Foco*
Uma das grandes surpresas que tive nos últimos anos
foi a leitura do livro “As 12 regras para a vida”, do psicólogo
canadense Jordan Peterson.
Na obra, Peterson pontua o que,
em sua visão, são regras importantes para se considerar e ter
uma vida melhor e desenvolvida. E, uma das 12 regras é a
seguinte: “Compare a si mesmo
com quem você foi ontem, não
com quem outra pessoa é hoje.”
Esta frase, ou melhor, esta
regra, de acordo com o tal livro, nos faz refletir sobre a
comparação que fazemos a nós
mesmos, mesmo que seja extremamente injusto. E, além disso, nos revela outra faceta interessante: temos dificuldade
em lidar com as nossas faltas,
as nossas falhas... temos dificuldade em nos perdoarmos.
No dicionário, um dos significados da palavra perdão é
“remissão de dívida”, e parece
que é assim que olhamos para
nós mesmos, em muitas situações: como eternos devedores.
Em nossos trabalhos, sempre
considerando que aquele relatório poderia ter sido feito de
outra forma. Com os nossos filhos, devedores de tempo –
mesmo que nos dediquemos a
eles de forma pontual e consistente. Em nossas relações, devedores de sentimentos e esforços.
Conosco, em nosso interior,
com nossos planos e projetos.
A verdade é que temos uma
tendência em olhar para as métricas que envolvem os nossos
planos de forma a desconsiderar o tempo do presente, bem
como nossas circunstâncias.
Buscamos, desejamos e nos
martirizamos por situações e
ações que estão, muitas vezes,
além do nosso alcance do momento, não exatamente a nossa
capacidade. A nossa regra de
comparação é sempre alta, e podemos considerar que é bom que
seja assim, porém, quando isso
traz mais frustrações infundadas e pensamentos que fogem da
realidade, isso se traduz como
fuga, e não desenvolvimento.
E então, é que surge um impasse importante: tendemos a
imaginar que “nada” está sendo
feito por nós, da forma ideal
como imaginamos e, então, é

mais fácil desistir. Afinal de contas, aonde estamos indo? Se não
sigo na direção desejada por mim,
então, não quero fracassar. Não
admito não alcançar algo, mesmo que este algo esteja completamente fora do meu campo de
desenvolvimento, pelo menos no
presente. E, então, vagamos frustrados por entender o quão incompetentes fomos no hoje...e o
quanto éramos melhores num
determinado momento...e o
quanto as outras pessoas se sobrepõe às nossas realizações.
O que fazemos então? Primeiramente, é importante pensarmos em perdoarmos a nós
mesmos por fazermos comparações tão injustas acerca de nós e
da nossa vida. Somos humanos,
somos falhos. Isto é um fato importante a ser considerado. E a
nossa comparação deve ser conosco, com a nossa evolução,
com a nossa progressão, com o
nosso próprio caminhar. O caminho se constituí de pequenos
passos dados. E, o que parece
pouco ou devagar hoje, se transforma em um enorme pavimento a ser pisado em breve. Em um
segundo momento, olhar com
sabedoria para as nossas situações e circunstâncias, e se perguntar o que realmente conseguimos realizar, hoje, de melhor, para nós e aos outros: somos seres plásticos, temos a capacidade em nós da mudança,
bem como a necessidade.
Muitas vezes entendemos
que é o resultado final de algo
que nos levará à felicidade e a
realização, mas é justamente o
oposto: o caminho, o conhecer, o
refletir sobre o que estamos fazendo durante toda a nossa jornada é o que nos preenche, o que
nos dá sentido e motivação.
“Não adianta ficar perto da
luz com os olhos fechados”, dizia Santo Agostinho. Portanto,
de nada adianta entendermos
o quanto podemos nos desenvolver se não nos damos conta
ou não acreditamos o que verdadeiramente podemos realizar. Sigamos entendemos a
nossa capacidade humana e real
de cada vez mais nos desenvolvermos por nós, para nós e,
principalmente, para os outros.
*Site de notícias da Diocese de
Piracicaba (www.emfoco.org.br)

IGREJA EM NOTÍCIAS
CONFISSÕES – Como parte
das preparações para a celebração da Páscoa de Nosso Senhor
Jesus Cristo, que neste ano será
dia 17 de abril, as paróquias da
Diocese de Piracicaba definiram
uma programação de confissões
comunitárias e mutirões, que
ocorrem até dia 1º de abril. O sacramento da confissão (ou reconciliação) é necessário para quem
deseja vivenciar o período pascal
de forma plena e conforme orientação da Igreja. Para saber
quando as confissões ocorrem
na paróquia perto da sua casa,
acesse: https://bit.ly/3w4ngU2.

SÍNODO – Continua aberta
a fase diocesana e de “escuta”
para o Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa Francisco e
que está previsto para 2023.
Nesta etapa, o objetivo é consultar fiéis e público em geral
dos 15 municípios que compõem a Diocese de Piracicaba.
As contribuições locais serão
organizadas em documento a
ser enviado para as etapas seguintes do processo sinodal,
até chegar à Assembleia Geral
do Sínodo dos Bispos, em
Roma. Para participar, acesse
o site www.emfoco.org.br.

IGREJA EM COMUNICAÇÃO é editada pela
Assessoria de Comunicação da Diocese de Piracicaba
Fone: (19) 2106-7555
E-mail: comunicacao@diocesedepiracicaba.org.br
Site: www.diocesedepiracicaba.org.br
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