rência direta do companheiro
Rafa Zimbaldi (PL). É que este
terá apoio do vereador Laércio
Trevisan Junior (PL) e do secretário Adolpho Queiroz, da Semac.

ELEIÇÕES — I
Não faltam informações sobre a movimentação dos précandidatos a vários cargos da
República. A Coronel Dulcinéia,
por exemplo, vai ter escritório
de campanha em Piracicaba. Ela
é pré-candidata a deputada federal pelo PL (Partido Liberal).
ELEIÇÕES — II
Não faltam invejosos e inimigos para aproveitar-se da situação do deputado estadual
Roberto Morais (Cidadania),
com relação a delação. Lamentável que isso ocorra em ano
de eleição, já que o assunto é
do começo do Século. Morais
vai firme em sua inocência.
ELEIÇÕES — III
Quem deve está dando pulos de alegria é o deputado estadual Antônio Carlos Campos
Machado (Avante), presidente
do Diretório Estadual, antigo
no PTB. É que há indicações de
que Edvaldo Brito, presidente
do Avante Piracicaba, é précandidato a deputado federal.
“EX-MINISTRO”
Conhecido e reconhecido
como dos jornalistas talentosos,
Miromar Aparecido Rosa, o
Miro, vai continuar na política,
mas não deixará a imprensa local. O “ex-ministro”, como era
chamado, de Barjas Negri
(PSDB), estreia em abril uma coluna em A Tribuna Piracicabana. Bom para nós, bom para os
leitores (com inimigos incluídos).
ALEX
Apesar de ter demorado bastante para definir, bem antes os
amigos já sabiam que o deputado
estadual Alex de Madureira iria
mesmo para o PL, o Partido Liberal. Em Piracicaba, terá a concorEdição: 24 Páginas

TREVISAN
Aliás, o antigo amigo deste
Capiau Laércio Trevisan Junior
(PL) ficou bravo de vez e virou contra o companheiro de tantos anos.
Não, nobre vereador Trevisan,
vamos conversar, trocar ideias,
discutir temas relevantes e vamos
deixar que os processos corram,
cada um em sua instância. O Capiau está aberto para o diálogo.

Em solenidade na tarde de ontem, 18, governador de São Paulo, João Doria,
inaugurou o novo prédio da Divisão Especializada de Investigações Criminais
Fabrice Desmonts

MACHISMO — I
Ao falar da necessidade de
manutenção em estradas rurais,
na quinta-feira (17), o vereador
Wagner Oliveira, o Wagnão (Cidadania), disse que “é preciso de
um cara que tenha competência
de chegar no meio do mato, lá
no final da estrada, e se precisar de um banheiro, ele vai no
meio do mato, mesmo, não que
precisa de uma mulher, por exemplo, que se tiver lá no meio do
mato, se precisar de um banheiro, precisa voltar na secretaria”.
MACHISMO — II
A fala do vereador está sendo divulgada nas redes sociais
como um ato de machismo do
nobre parlamentar. Como confidenciou uma leitora da coluna
ao Capiau: “que bela homenagem do Wagnão justamente no
chamado ‘mês da mulher’, em
virtude do Dia da Mulher, celebrado em 8 de Março. Para o
Capiau, idoso e cansado, e que
já foi várias vezes no meio do
mato, fica a dúvida: manutenção de estrada se faz com xixi?
COMEMORAÇÃO?
Bolsonarista puro-sangue, o
vereador Fabrício Polezi (Patriota) comemorou o fim da obrigação das máscaras. “Hoje é um
dia muito feliz para todos nós,
ou quase todos, porque enfim fomos libertos dessa obrigatoriedade arbitrária”, disse, na quintafeira (17), durante a reunião ordinária da Câmara. Contrariando o
consenso dos cientistas, o torneiro mecânico “conservador”,
como se autodenomina, disse que
as máscaras não funcionam.
Divulgação

RECURSOS
O vereador Paulo Campos (Podemos) viajou a Brasília-DF,
onde participou de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que assinou o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o qual vai beneficiar com empréstimos de até mil

Com nova sede, Deic reforça a
atuação contra crime organizado

reais a taxa de juros baixíssimas. “Eu fiz questão que o programa beneficie Piracicaba”,
disse Campos, que também
lembrou outra iniciativa do governo federal, para atender
cerca de 42 milhões famílias
no País com dificuldade de
renda por conta da pandemia.

Cerimônia aconteceu na tarde de ontem, 18, no prédio da Divisão Especializada de
Investigações Criminais (Deic) em Piracicaba, na rua Dom Pedro I, no Nova América

Com a promessa de reforçar
na atuação contra o crime organizado, o governador do Estado de
São Paulo, João Doria (PSDB),
inaugurou, na tarde de ontem, 18,
a nova sede do Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba. "A Deic integra a delegacia de investigações
sobre entorpecentes, a delegacia de
investigações sobre homicídios e o
grupo de operações especiais", disse
o governador, que lembrou que a
Divisão atende também outros 56
municípios. A solenidade contou
com a presença do prefeito Luciano Almeida (União), do presidente da Câmara, Gilmar Rotta (Cidadania) e do deputado estadual
Roberto Morais, dentre outros. A
unidade "atua no combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro, homicídios, crimes contra
o patrimônio (latrocínio e roubos a
banco, por exemplo) e tráfico de
drogas, além de promover ações
preventivas", segundo informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. A11

Por um governo que não feche portas
Professora Bebel

N

esta sexta-feira,
18 de março, o
secretário estadual da Educação,
Rossieli Soares, esteve em Águas de São
Pedro para realizar
uma reunião com dirigentes de ensino.
Estive no Centro de Convenções, para onde a reunião fora
convocada, acompanhada de diretores e conselheiros da Apeoesp e de outros professores para
entregar ao secretário um ofício
com as reivindicações da categoria, entre elas o reajuste de 33,
24%, retirada do PLC 3/2022
("nova carreira") e o fim do vergonhoso confisco salarial de
aposentados e pensionistas.
O secretário não esteve no
Centro de Convenções. Soubemos que estaria na Escola Estadual “Ângelo Franzin”, onde
haveria uma segunda atividade,
e para lá nos dirigimos. Qual não
foi minha surpresa ao, novamente, ter minha entrada barrada com truculência no prédio
de uma escola pública estadual.
Sou deputada estadual e tenho mandato legal do povo paulista para fiscalizar o poder executivo. Não posso ser proibida
de entrar em prédio público do

Divulgação

Estado de São Paulo.
Sou também presidenta da APEOESP e represento professores
das redes oficiais de
ensino. Não queríamos tumultuar, mas
sermos ouvidos e protocolar nosso documento. Por isso, não
desisti. Enfrentei a
barreira de funcionários e entramos. Finalmente, protocolei o documento em mãos do secretário.

Qual não foi
minha surpresa
ao, novamente,
ter minha
entrada barrada
com truculência
no prédio de
uma escola
pública estadual
São Paulo precisa ter um governo que não criminaliza seus
servidores e representantes, que
não os trate como intrusos em
seus próprios locais de trabalho.
Que não mande projetos que mexem com as vidas de todas e todos sem antes dialogar. Que não
confisque parte dos baixos salários de aposentados e pensionistas.
Enfim, que não destrua nem pri-

O secretário estadual da Educação Rossieli Soares protocola o
recebimento da pauta de reivindicações entregue pela deputada
e presidenta da Apeoesp, Professora Bebel. A6

vatize serviços públicos essenciais como saúde e educação, além
de outros também importantes.
No dia 16 de março, sob fortíssima chuva, mais de 25 entidades do funcionalismo, articuladas pela APEOESP, lideraram
uma caminhada com mais de
mil servidores, estudantes e representantes de movimentos.
Nesta semana, estaremos na
Assembleia Legislativa para lutar contra os projetos que nos
prejudicam e para obtermos o

reajuste de 33,24% que nos é
devido, pois se refere ao piso salarial profissional nacional.
Na terça-feira, 22 de março, às 14h30, no auditório Paulo Kobayashi da Alesp estaremos reunidos em audiência pública para debater essas questões e continuar nossa luta. Fica
aqui o convite a todas e todos.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT,
presidenta da Apeoesp
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Servidores de Piracicaba:
25 anos desde a última greve
José Osmir
Bertazzoni

S

e há uma coisa que
choca mais que as
outras, como se
fosse possível estabelecer uma gradação de
dificuldades, é o horror
que perdurou por três
anos congelando os salários dos servidores, mesmo sabendo que eles são importantes ou
imprescindíveis para a execução do
fim dos serviços públicos prestados à população e por isso tratado
como serviços essenciais pela Lei
de Greve (L 7783/89). É fato que,
agora, despertou a vontade de lutar por uma reposição justa das
perdas salariais da categoria, com
o escopo de se fazer justiça — não
é possível cercear as pessoas de
se revoltarem contra um sistema que deseja impor regras antissindicais ditando que todos os
serviços são essenciais, desejando
cercear o direito à greve ou à negociação coletiva no serviço público.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pela
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil buscou exatamente demonstrar que a violação do
direito de greve, garantido aos trabalhadores pela Constituição Federal de 1988, em sábia decisão
da Ministra Carmen Lúcia, de que
sua aplicação é qualquer serviço
público esvaziaria a eficácia do direito de greve, pois permitiria que
a ausência de serviços fosse anulada com a celebração de convênios. Com isso, a paralisação seria
inócua, e a força reivindicatória
dos servidores fragilizada. Assim,
as medidas previstas em Decreto
Federal da União, que pretendia
adotar contratos durante a greve
dos servidores, frustrariam nossa
liberdade e nosso direitos constitucionalmente garantidos.
Da mesma forma deve ser interpretado e adotado pelo Nosso
Tribunal Regional do Trabalho,
caso nossa greve venha a acontecer mediante nossas incapacidades de firmarmos negociações que
não prejudiquem a população.
Por consequência, a coragem que se percebe nos rostos
dos mais de três mil servidores
que participaram da assembleia
dos servidores públicos, no dia
15 de março de 2022, em frente
ao Centro Cívico (prédio de administração da Prefeitura de Piracicaba), demonstra que a decisão já está tomada e que repor as
perdas é condição inalienável, sob
pena de greve no setor público.
Tudo pode parar da noite
para o dia, na sangrenta guerra pela sobrevivência e preservação da dignidade dos trabalhadores (servidores) que servem
a população de uma cidade. A
razão da nomenclatura “servidor” é fundada no preceito de
servir, e nunca de ser servil.
Nestas horas, o que entristece é ver nossos filhos passando necessidades, os salários, fruto dos
nossos trabalhos, não serem suficientes para pagar as contas no final do mês. Isso é muito revoltante. Como sempre respondia meu
nonno Ernesto Guastalli, quando

eu o indagava por que
vieram da Itália: “produrre grano e non poter mangiare il pane,
arare l'uva e non poter
bere il vino” (Triste esse
comparativo).
Piracicaba: temos
de cuidar dos seus jardins e praças; prédios
públicos; escolas infantis; ensino médio e fundamental;
temos de trazer segurança; água;
cuidar de suas ruas e ser diligente
com os cuidados relativos à saúde
do povo; cuidar para garantir sua
arrecadação e manutenção de serviços públicos; mantê-la sólida,
forte e pujante. Por que, então,
seus gestores nos deixam três anos
sem corrigir nossas perdas inflacionárias? Nós, servidores públicos, não somos os culpados pelas
péssimas administrações que geraram prejuízos e dívidas. Fizemos
com sacrífico nossa parte. Por quê?

Tudo pode parar
da noite para o
dia, na sangrenta
guerra pela
sobrevivência e
preservação da
dignidade dos
trabalhadores
Somos os guardiões da cidadania, do trabalho dedicado,
entregamos muitas vezes nossas
vidas pelo povo que atendemos.
Cobrem dos gestores que respeitem os que trabalham, no mínimo, para poder pagar gêneros
necessários à sobrevivência.
Hoje, todos nós estamos enterrados em empréstimos consignados, pouco sobra para comer
e suprir as necessidades dos
nossos filhos, é algo que dilacera ainda mais os corações.
Não desejamos a Greve, mas,
se ela acontecer, sabemos que é
muito difícil parar. Mas o que fazer para evitar uma greve diante
de tantas revoltas? Os servidores
apenas desejam ser reconhecidos,
reivindicam que a atual administração pública apenas corrija seus
déficits salariais diante dos seus
salários/vencimentos; não pedem
que devolvam o que já lhes foi tirado — somados o que a Prefeitura, SEMAE e Câmara de Vereadores não repassaram da inflação aos seus servidores, nestes
três anos, o valor já supera três
vezes o que o Ministério da Saúde destinou ao município para
o tratamento da Covid-19.
Em todo este panorama fantasmagórico (mas verdadeiro) de
um país (uma cidade) que trata
seus trabalhadores (servidores)
como cidadãos de terceira classe,
mesmo perante toda dedicação e
sacrifício durante a uma pandemia, que parece não ser suficiente,
aqui está um grito, um grito de
esperança dos servidores que buscam, através do Sindicato, motivação e coragem para continuar
defendendo apenas o que lhes é de
direito, nada mais e nada menos.
———
José Osmir Bertazzoni é
advogado e jornalista. Email: osmir@cspb.org.br.
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Sobre a linha de sucessão no Brasil Império
Armando A.
dos Santos

C

ientistas políticos que estudam no plano
teórico as diversas
formas de governo
apontam como uma
das mais notáveis
vantagens da monarquia o fato de não haver disputas eleitorais para a chefia
de Estado. Essas disputas podem ser saudáveis e até necessárias em outros níveis de representação política, mas revelam-se altamente prejudiciais
quando se trata da designação
do chefe supremo de um Estado, que deve exercer um papel
unitivo no seu país, representando a todo o corpo social e não
somente o partido ou a coligação partidária que o elegeu.
Por isso, é de grande importância, nas monarquias, ter
normas de sucessão bem claras.
Já nas monarquias do Antigo
Regime, anteriores às constituições escritas das modernas monarquias, isso era objeto de
muito cuidado, de muita preocupação. Nas monarquias modernas dos dois últimos séculos, geralmente os mecanismos
sucessórios são previstos no
próprio texto escrito das respectivas constituições. Tudo de
modo a garantir que as sucessões se passem, de geração em
geração, de modo pacífico e não
traumático, preservando como
bem supremo a unidade nacional.
No caso concreto do Brasil
Império, as normas de sucessão
foram fixadas pelo art. 117 da
Constituição de 1824, nos termos
seguintes: “Sua descendência legítima [refere-se à descendência
do Imperador D. Pedro I] sucederá no trono, segundo a ordem
regular de primogenitura e representação, preferindo sempre
a linha anterior às posteriores;
na mesma linha o grau mais próximo ao mais remoto; no mesmo

grau o sexo masculino
ao feminino; no mesmo sexo a pessoa mais
velha à mais moça”.
Trata-se de um texto
curto, lapidar, meridianamente claro.
O herdeiro imediato da coroa era titulado, no Brasil Império, como Príncipe Imperial - similar ao título de Príncipe de Gales, para o herdeiro da
coroa britânica, ou Príncipe das
Astúrias, no caso da Espanha.
A Constituição de 1824 estabelecia, em seu art. 15: "É da
atribuição da Assembleia Geral:
(...) 3°) Reconhecer o Príncipe
Imperial como sucessor ao trono na primeira reunião, logo
depois de seu nascimento".
Uma análise superficial desse
dispositivo, por alguém que ignore a origem histórica das cerimônias de reconhecimento dos príncipes herdeiros - ainda nas monarquias muito anteriores ao surgimento do absolutismo - e que, ademais, interprete a Constituição do
Império com preconceitos republicanos, pode fazer supor que a Assembleia Geral fizesse uma espécie
de eleição, e só confirmasse o herdeiro se bem o entendesse. O Príncipe nasceria, segundo essa interpretação, com mera expectativa de
direito ao trono, e o direito propriamente dito lhe seria conferido
pela Assembleia, no ato de reconhecimento, somente se ela houvesse por bem fazê-lo. Essa interpretação (que na prática, note-se,
transformaria a monarquia hereditária em eletiva, ou melhor, em
república vitalícia e coroada)
não tem o menor fundamento.
O reconhecimento dos herdeiros teve importância política muito grande nos tempos primitivos,
quando as monarquias europeias
estavam evoluindo de eletivas para
hereditárias. Àquela altura, não
estava ainda inteiramente claro
que fosse o filho primogênito do
rei quem devesse suceder ao pai.
Numa tendência natural e boa para

É hora de suspender
o uso de máscara?
Alexandre Padilha

C

omo médico infectologista e
professor universitário que atende
pacientes e supervisiona o atendimento dos
meus alunos em Unidades Básicas de Saúde
(UBS) da periferia de
São Paulo e Campinas, afirmo: ainda não é momento de pararmos de
usar máscara. O principal princípio
na área da saúde é a precaução.
Alguns estados do país flexibilizaram o uso e vejo a medida como um "complexo de vira
lata" por parte de alguns governantes que tomaram a decisão
baseada em países da Europa,
mas estão se esquecendo que o
hemisfério norte vive o início da
primavera e, depois, o verão, estações em que os vírus se proliferam em menor velocidade.
No hemisfério sul, em breve
entraremos no outono/inverno,
que é o período de crescimento das
doenças respiratórias, e neste ano
teremos a combinação de três fatores importantes: as gripes sazonais, os procedimentos, tratamentos, cirurgias, diagnósticos
represados por conta da pandemia que estão sobrecarregando os
serviços de saúde e o surgimento
de novas variantes da Covid-19.
A mais recente cepa que está
em circulação e que casos foram
confirmados pelo Ministério da
Saúde é da variante Deltacron,
que possivelmente está circulando
há, no mínimo,15 dias no Brasil.
Nossa taxa de vacinação
ainda está baixa em um Brasil
que sempre cumpriu rigorosamente as metas de imunização
da Organização Mundial da
Saúde (OMS). Quando estive no
Ministério da Saúde recebemos

certificados de controle de doenças como
sarampo e rubéola.
A meta da OMS é
que 95% da população
idosa e pessoas com comorbidades estejam totalmente vacinados,
com as três doses. O
Brasil não tem 70% do
grupo de risco imunizado e nem 80% da população totalmente vacinada e não vamos alcançar essas metas enquanto o ritmo da vacinação continuar lento.

A pedalada
sanitária que quer
dar o governo
federal é muito
preocupante
Um levantamento divulgado
apontou que mortes por Covid em
não vacinados em São Paulo entre dezembro e fevereiro foi 26
vezes maior do que em vacinados.
Nesse momento, o governo
federal deveria estar reforçando a campanha de vacinação,
fazendo o dia "D" da imunização, o que não está fazendo.
Ao invés disso, o Ministério
da Saúde está passando a ideia
de que a pandemia acabou e quer
decretar seu fim, um absurdo!
Quem decreta fim de pandemia
é a OMS. É um escândalo.
A pedalada sanitária que
quer dar o governo federal é
muito preocupante, a pandemia não acabou e decretar o
seu fim é irresponsabilidade.
Por isso, reforço a recomendação: permaneçam usando máscaras e vacinem-se.
———
Alexandre Padilha,
médico, professor
universitário e deputado federal (PT-SP)

As cerimônias de
reconhecimento
dos herdeiros
foram-se
tornando quase
exclusivamente
uma formalidade
a manutenção da continuidade e
para assegurar a estabilidade daquela monarquia, o pai já fazia
com que a nação - representada
pelos nobres principais, ou pelos três Estados do Reino, isto
é, Clero, Nobreza e Povo, reunidos em Cortes ou assembleias
análogas - reconhecesse antecipadamente o seu futuro sucessor.
Na França, o primeiro rei que
sucedeu ao seu pai exclusivamente por força da hereditariedade foi
Luís VIII, pai de São Luís IX, em
princípios de século XIII, mais de
duzentos anos após a ascensão ao
trono de sua dinastia, ocorrida
em 987. Em Portugal, a monarquia nunca foi eletiva, sendo hereditária desde a fundação do
Reino, em meados do século XII.
Mesmo após a generalização
das monarquias hereditárias, conservou-se o hábito de o herdeiro
do trono ser solenemente reconhecido como tal ainda em vida do
pai. Em alguns países, essa cerimônia era feita logo após o nascimento do herdeiro, em outros
quando este chegasse à adolescência, em outros ainda quando
atingisse a maioridade. Mas não
se entendia que o herdeiro pudesse ser rejeitado pelas Cortes.
À medida que os séculos decorriam e que as dinastias se tornavam mais estáveis, as cerimônias de reconhecimento dos herdeiros foram-se tornando quase exclusivamente uma formalidade.
Formalidade conservada com respeito, não só como reminiscência
das origens históricas das instituições, mas também com a intenção de cimentar o verdadeiro “casamento místico” entre o monarca e sua nação, o qual supõe um

consentimento de ambas as partes. Consentimento que podia se
exprimir de várias formas: pelo
reconhecimento do futuro herdeiro, pela aclamação do novo
monarca - quando conhecida a
morte de seu antecessor ou na
cerimônia da sagração - por um
formal juramento de fidelidade
em cerimônia especial etc.
Uma comparação pode tornar clara a verdadeira natureza
desse consentimento. Suponhamos uma pessoa que alugue um
imóvel a outra, por um prazo X,
convencionando ambas que, ao
fim desse prazo, o contrato ficará automaticamente prorrogado
por mais um período Y, caso as
partes não se manifestem em contrário. Findo o prazo X, se nenhuma das partes declarar formalmente a intenção de não renovar o contrato, entende-se
que ambas deram o consentimento para ele ser renovado.
Embora tácito, esse consentimento é autônomo do ato anterior de vontade pelo qual haviam firmado o primeiro contrato.
Muito diversa é a situação de
dois esposos que, por exemplo na
cerimônia litúrgica da celebração
de suas bodas de prata, reafirmam os compromissos indissolúveis assumidos 25 anos antes.
No caso do consentimento da
nação para as sucessões hereditárias, há analogia com a segunda situação, não com a primeira.
Assim explicadas as origens
históricas e a verdadeira natureza das cerimônias de reconhecimento, veremos, no próximo artigo, como isso se dava no caso
concreto do Brasil Império.
———
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

Parlamento Aberto,
sessões ordinárias e
uso da tribuna popular
Mandato Coletivo

O

conceito de Governo
Aberto, em geral, se refere a temas que tratam de
acesso à informação, participação cidadã, transparência, colaboração entre governo e sociedade civil, inovações na gestão
e na formulação de políticas públicas (BELLIX et al., 2016).
Em Piracicaba, a Resolução
04/2019, cria o Programa Parlamento Aberto no âmbito da Câmara Municipal, cujo objetivo é
estimular e possibilitar maior participação dos cidadãos nas atividades legislativas e fiscalização
relativas à representação da Câmara, sendo tal programa uma
forma de interação entre os cidadãos e o Legislativo, a qual assegura a transparência e o acesso à
informação pública, a prestação de
contas, a participação citada no
trabalho Legislativo e o controle
social para garantia da ética e da
probidade no exercício da atividade parlamentar (CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA, 2019)
Neste sentido, a atual interrupção das Sessões presenciais
e do uso da Tribuna Popular na
Casa de Leis em questão impedem a participação da população interessada em discutir os
rumos do município e excluem
a possibilidade de participação
pela parcela da população que
não tem acesso à Internet.
Nós, do Mandato Coletivo “A
Cidade é Sua”, reconhecemos que
a aprovação e a implementação do
programa mencionado são avanços conquistados no Legislativo
Piracicabano, portanto, sempre
nos colocamos favoráveis ao retor-

Protocolamos
ofício solicitando a
volta das sessões
presenciais
no das Sessões Presenciais e do
Uso da Tribuna Popular na Câmara Municipal. Nesse sentido,
juntamente com outros vereadores, protocolamos ofício solicitando a volta das sessões presenciais
respeitando os protocolos de saúde e segurança em vigor no Estado de São Paulo e no município de Piracicaba devido à pandemia de COVID-19, preservando os cuidados necessários, entre os quais: uso de máscaras
nos ambientes fechados de tal
Casa de Leis, disponibilização de
álcool gel aos seus frequentadores, cumprimento de distância
mínima entre os presentes nas sessões e controle quantitativo de público, mas, fomos voto vencido.
Observamos ainda que o
Prefeito de Piracicaba, Luciano
Almeida, assinou o Decreto Municipal no 19.059/2022, que revoga a quarentena e mantém as
últimas medidas de retomada
segura do Plano São Paulo.
Enfim, uma Câmara Municipal, que tem um programa como
o Parlamento Aberto, deve voltar
às Sessões Presenciais e permitir
o uso da tribuna em prol da participação social, popular e comunitária ou ainda não é o momento?
———
Mandato Coletivo “A
Cidade É Sua” é integrado pela vereadora
Silvia Morales e pelos
co-vereadores Pablo
Carajol e Jhoão Scarpa
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A grandeza do
Parque do Mirante e a
pequenez de poucos
Barjas Negri

I

naugurado em 1º
de agosto de 1962
pelo prefeito Francisco Salgot Castillon, o
Parque do Mirante
completará 60 anos e
ainda demonstra toda
a sua grandeza, local
onde pode se observar
o imponente salto do rio
Piracicaba. Pena que essa grandeza é acompanhada pela mesquinhez e pequenez de alguns dirigentes municipais. Na tentativa de difamar/macular/desabonar a imagem de ex-governantes municipais, consegue mentir descaradamente ao afirmar que o “Parque
está abandonado há 16 anos por
falta de manutenção”. É bem provável que esse cidadão foi orientado a fazer essa afirmação, que diminui seu próprio currículo de servidor, poeta e escritor. Ele preferiu mostrar toda sua pequenez.
Por sua grandeza e complexidade o Parque precisa passar
por manutenções periódicas, o
que não aconteceu em 2020/
2021 durante a pandemia devido às restrições sanitárias. Mas,
isso está ocorrendo apenas agora. Todas as gestões municipais
procuraram melhorar as condições do Parque do Mirante, propiciando atender melhor seus
visitantes, principalmente os turistas nos finais de semana.
Como ilustração vou citar algumas ações municipais não consideradas no período da matéria
publicada nos jornais da cidade:
1-) o acesso que era feito apenas
por escada, foram instaladas rampas, facilitando o ir e vir das pessoas idosas, crianças, cadeirantes
e gestantes; 2-) toda iluminação
foi trocada para permitir mais segurança e, ao mesmo tempo, os
postes da rua Maurice Allain ganharam mais uma luminária; 3-)
a própria rua Maurice Allain ganhou uma pista de contorno para
facilitar o deslocamento dos visitantes; 4-) a Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) implantou no local o Núcleo de Educação Ambiental
(NEA), bastante frequenta do por
alunos da rede pública e privada; 5-) foram instaladas 16 câmeras de monitoramento eletrônico conectadas à central CEMEL
que trabalha 24h por dia; 6-) o
Semae implantou o Aquário Municipal Ilda Borges Gonçalves,
que em tempos normais recebe 8
mil visitantes por mês; 7-) a Sedema catalogou as principais árvores do parque, visando sua
conservação e preservação.
Entre as principais árvores
catalogadas, o visitante pode
identificar por meio de placas indicativas espécies como Marinheiro, Jequitibá, Figueira,
Flamboyant, Pau D´Alho, Cedro

CHARGE

Rosa, Açoita Cavalo,
Alecrim de Campinas e
o famoso Tamboril. Todas precisam de manutenção periódica como
a que está ocorrendo
agora e sempre ocorreu
também no passado.
O canal do Mirante que dá origem à
cascata conhecida
como “Véu da Noiva”
é obstruída a cada 5 anos e necessita de boa manutenção para
voltar a dar vida à cascata, atração turística do lado esquerdo e
direito do rio. Nos últimos 25 anos,
ele teve pelo menos quatro boas
limpezas e desobstruções, como
a que ocorreu recentemente.

Todas as gestões
municipais
procuraram
melhorar as
condições do
Parque do Mirante
Por se tratar de uma estrutura com mais de meio século e ao
lado do rio Piracicaba, seu piso e
mureta apresentam rachaduras.
Agora, a Prefeitura busca uma
parceria com o setor privado para
os consertos/reparos. Daqui a
quatro ou cinco anos será necessário repetir essa ação, porque as
raízes das árvores crescem e provocam essas rachaduras.
Mesmo com todos esses apontamentos, no último dia 30 de janeiro, o rio Piracicaba encheu bastante devido às fortes chuvas e a
população foi para o Parque do Mirante apreciar a imponência do
nosso salto, aproveitando para documentar em fotos e vídeos essa
grandeza e compartilhar na mídia social. A nossa população com
simplicidade viu a grandeza do
Parque do Mirante, escondida
pela miopia e pequenez de alguns
que preferem agredir do que ajudar a construir nossa cidade.
Como essa atual gestão municipal tem o viés liberal, já anunciou a terceirização do Parque do
Mirante. Por isso, a sociedade precisa ficar atenta para que essa beleza não seja privatizada, passando a ser frequentado apenas por
quem possa pagar o ingresso de
entrada. Ou por quem possa pagar por um almoçar/jantar num
moderno, sofisticado e caro restaurante que se pretende instalar
no local e, com certeza, será frequentado apenas por uma pequena parcela da população. É preciso
cuidado para que tudo isso não
seja privatizado. A beleza do Parque do Mirante e do salto do rio
Piracicaba não pode ter preço, porque são patrimônios da nossa população. Essa não pode ter preço.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

E

A guerra como oportunidade para a paz

stamos todos
chocados e boquiabertos (para não dizer, revoltados) com a Rússia de
Putin. Como puderam
os russos quebrar o
paradigma de paz das
relações internacionais que perdurava há
quase 80 anos? Acreditávamos que esse tipo de guerra por uma espécie de "espaço vital", não mais ocorreria no mundo após a queda do nazifascismo.
Porém, isso aconteceu. E pasmem:
tende a acontecer outras vezes
mais, se Putin não for parado.
O atual conflito entre Rússia e Ucrânia nos leva a pensar
sobre o papel da guerra e sobre a
importância do Estado moderno, das Relações Internacionais
e do Direito Internacional para
manutenção da paz entre as nações e entre os homens. Isso, porque a guerra – apesar de ser sempre nefasta e aniquiladora – erigiu o Estado moderno e fortaleceu a segurança cívica. Certamente Thomas Hobbes tinha razão quando afirmou que o Leviatã (Estado forte) precisava ser
levantado para que a sociedade

deixasse de ser "terra de
ninguém" e que a paz
fosse estabelecida.
Com o soerguimento do Estado Moderno,
a violência tem diminuído nos últimos 500
anos, por conta das
guerras, como já observaram grandes pensadores como Norbert Elias, Lawrence Keeley, Lewis Fry
Richardson, Azar Gat, Steven
Pinker e Iam Morris. Conforme
tais autores, os fatos históricos e
os achados arqueológicos comprovam que a guerra cria o Estado e o
Estado produz a paz social.
Em certa medida, a paz conquistada por meio das guerras tornam os governos mais fortes e seguros, criando as condições para
o crescimento econômico e para a
elevação da qualidade de vida. O
desempenho desse padrão pode
ser visto, por exemplo, tanto em
1648, com a “Paz de Westfália”,
que pôs fim à Guerra dos trinta
anos e que foi firmada entre vários Estados, quanto em 1815, com
o Congresso de Viana que rearranjou a Europa. Tais eventos históricos que sucederam guerras terríveis forjou o modelo do Direito

Com o
soerguimento do
Estado Moderno,
a violência tem
diminuído nos
últimos 500 anos
Internacional que temos hoje. Posteriormente, no período pós Segunda Guerra Mundial, o mundo
ocidental alcançou grandes níveis
de bonança e de seguridade com a
criação da Organização das Nações Unidas (ONU), que estabeleceu vários mecanismos fundamentais para o estabelecimento da
paz e da prosperidade entre nações, entre os quais vale destacar:
o Conselho de Segurança, com poderes sancionatórios reais, econômicos e militares (artigos 41 e 42
da Carta); Organização Mundial
de Saúde (OMS); Organização das
Nações Unidas para Educação,
Ciência e Cultura (Unesco); Organização para a Alimentação e
Agricultura (FAO); União Postal
Universal (UPU); Fundo Monetário Internacional (FMI); Banco
Mundial — BIRD e a Corte Internacional de Justiça (CIJ).
Não fossem os horrores da
guerra e as ameaças à paz, a de-

mocracia não teria se intensificado no Ocidente. Dessa forma,
provavelmente, em decorrência
do conflito na Europa entre
Rússia e Ucrânia, os mecanismos de segurança entre as nações se fortalecerão. Em curto e
médio prazos haverá mortes,
violações dos direitos humanos
e recessões econômicas, porém,
a longo prazo a democracia no
Ocidente se tornará cada vez
mais forte e desenvolvida.
Num momento tão complexo como o que vivemos, é
importante relembrarmos que
a guerra não é o fim da história, muito menos a solução
mais viável para o estabelecimento da paz no mundo. Porém, ela pode ser uma grande
oportunidade para fortalecermos os princípios democráticos
e humanitários que já temos.
———
Rodolfo Capler, teólogo, autor do livro “Geração Sefie” (2021), colaborador da Revista
Veja e pesquisador do
Laboratório de Política, Comportamento e
Mídia da Fundação São
Paulo/PUC-SP – LABÔ.

O bom senso ou o ridículo, vereadores e vereadoras
Sergio O. Moraes

V

oltamos mais
uma vez ao projeto que quer
instituir na Câmara
Municipal de Piracicaba a “Medalha de Mérito Estudantil Professor Olavo de Carvalho”
para mostrar, sob outro olhar, o absurdo da tal proposta – e mostrar também que
rejeitá-lo não significa a vitória
deste ou daquele grupo político,
mas de toda uma comunidade.
No mesmo sentido que entendemos que aprová-lo significa a
derrota de toda a comunidade,
inclusive dos que o apoiam. Em
outras palavras a rejeição será a
vitória do bom senso – e a aceitação do projeto a vitória do ridículo, para dizer o mínimo.
Para tanto, vejamos a comemoração do Ano Internacional da
Física, em 2005, ano escolhido,
votado e aprovado por 192 países
(por marcar os 100 anos de três
trabalhos de Albert Einstein que
impactaram e impactam o nosso
dia-a-dia – como a cada vez que
alguém liga uma televisão ou faz
uma “laser terapia”, por exemplo).
Vejamos também o protagonismo
do Brasil na escolha desse ano.
Tudo, senhoras e senhores, para
mais uma vez evidenciar que homenagear o senhor Olavo de Carvalho – responsável pela afirmação absurda de que Albert Einstein foi um “farsante que inventou a Teoria da Relatividade” – co-

locará não só a Câmara
Municipal, mas a cidade de Piracicaba, como
um todo, no ridículo,
no anedotário político
nacional caso a proposta seja aprovada.
Observemos o
seguinte trecho:
“A decepcionantemente simples equivalência de massa e energia, a famosa E=mc2, possibilitou o desenvolvimento da energia nuclear, que pela primeira vez literalmente libera o gênero humano
do Sol, até aquele momento a
única fonte de energia à disposição para nossa espécie.
A explicação do efeito fotoelétrico e a formulação da estatística governando a inter-relação das
partículas leves nos novos conceitos, os fótons, através das equações de Bose – Einstein, levou à
descoberta do laser (...), que permitiu grandes benefícios à saúde
humana, e, nesse caso, ao conforto humano, já que a compreensão
mais profunda e o desenvolvimento
técnico daquele efeito abriram caminho para a introdução da televisão, uma parte integral da comunicação e lazer de todas as pessoas.”
(https://www.revistas.usp.br/ revusp/article/view/13426/15244 )
Senhoras e Senhores vereadores e vereadoras, o trecho acima, uma pequena amostra da
grandeza científica de Albert Einstein, o “farsante que inventou a
Teoria da Relatividade”, nas palavras do senhor Olavo de Carva-

Cuidado,
senhoras e
senhores
vereadores e
vereadoras.
Muito cuidado!
lho (o qual agora pretendem homenagear em Piracicaba!), mostra a importância do cientista Albert Einstein para a humanidade!
E, se for pouco, busquem o
artigo e vejam que foi escrito por
José Israel Vargas – Embaixador,
Delegado Permanente do Brasil
na UNESCO, em Declaração durante a 32a Conferência Geral sobre o Ano Internacional da Física, solicitando que a ONU instituísse 2005 como o Ano Internacional da Física, pois só este organismo tem autoridade para
instituir uma comemoração no
nível mundial, isso após passar
pelo órgão especializado (no caso
UNESCO) do sistema das Nações
Unidas (ONU) e ser votado em Assembleia Geral, composta de 192
países. Vamos a mais um trecho:
“No caso em tela, a proposta
foi submetida pelo Brasil e co-patrocinada pela França, Mônaco,
Lesoto, Portugal e Reino Unido,
tendo a inscrição tomado o número 169 da 59a Assembleia Geral em
28 de Maio de 2004” (Anexo 4).
Observem em 2005 a imensa
homenagem a Albert Einstein pelo
que significou o ano de 1905 para
o cientista e a humanidade. A
proposta foi aceita, o mundo comemorou, Piracicaba comemorou

também, uma semana de eventos
pelo “Ano Maravilhoso de Einstein”! Sim, senhoras e senhores,
comemoramos (um dia escreverei sobre) e agora vemos uma proposta de homenagem ao senhor
Olavo de Carvalho que afirmou
que Albert Einstein foi um “farsante que inventou a Teoria da
Relatividade”, o que equivale a
negar todo o reconhecimento
mundial e do nosso dia a dia, a
cada vez que acionamos um controle remoto e ligamos a TV, para
ficar em um exemplo banal!
Senhoras e senhores, ninguém, com um mínimo de bom
senso, poderia ignorar tantos fatos e aprovar a proposta “Medalha de Mérito Estudantil Professor Olavo de Carvalho”, para a
vergonha de nossa comunidade,
tanto na escala local quanto mundial. Não há como alegar desconhecimento de tantas contradições e homenagear aquele que insultou Einstein, as provas para a
rejeição da proposta são inúmeras.
Assim, senhoras e senhores,
não dá para lavar as mãos! Ou
perderemos todos se não rejeitarem o desastroso projeto de “Medalha de Mérito Estudantil Professor Olavo de Carvalho”, ou ganharemos todos, se o rejeitarem, pela
evidência dos fatos. Cuidado, senhoras e senhores vereadores e vereadoras. Muito cuidado! A opção
é entre o bom senso e o ridículo.
———
Sergio Oliveira Moraes,
professor doutor aposentado da ESALQ/USP

Falta de educação ambiental
Alex Salvaia

H

á quase nove
meses à frente
da Secretaria
Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, a Sedema, tenho percebido o
quão ruim é a falta de
educação ambiental de
muitas pessoas. Existem mais de 40 pontos na cidade
que são chamados de pontos viciados de descarte irregular de resíduos, lugares esses onde são
despejados restos de móveis, entulho, lixo, animais mortos, restos de jardinagem, roupas etc. Um
pouco de tudo. Há um lugar, no
Alvorada, que há 10 anos uma
moradora pedia para que a Prefeitura fosse limpar e esse pedido
foi atendido nos últimos dias. Ficou muito bom o local limpo.
No dia seguinte, uma pessoa
passou pelo local e atirou um saco
de lixo e a gentil senhora o interpelou, questionando se ele não tinha visto que o local havia sido

limpo e que não era pra
jogar lixo ali. Ele respondeu que não viu nenhuma placa no local
dizendo ser proibido e
continuou jogando.
No entanto, isso
não pode ser tolerável.
Não é porque não há
placas em cada canto
da cidade que as pessoas podem despejar resíduos irregularmente sem qualquer cuidado. Aliás, existem muitos locais
onde há placas dizendo que é proibido jogar lixo ou qualquer tipo de
resíduos e mesmo assim as pessoas continuam a jogar bem embaixo da placa. O fato é que esse tipo
de conduta, expõe muitos problemas pessoais encobertos. Pessoas
assim são egoístas, pois o mal que
causam à coletividade é algo que
se podia evitar com pequenos e simples gestos de cuidado com o meio
ambiente. Não obstante, pessoas
assim são responsáveis por ter
menos gente sendo atendida nos
hospitais, menos escolas com boa

Quase R$ 6
milhões são
gastos por
ano com essa
limpeza dos
pontos viciados
condição de estudos, menos segurança pública, pois há um custo
para a prefeitura limpar o que a
pessoa poderia não ter sujado.
Quase R$ 6 milhões são gastos por
ano com essa limpeza dos pontos
viciados, entre aluguel de caminhões, tratores, funcionários e o
custo do aterro. São R$ 6 milhões
que poderiam estar sendo investidos em inúmeros outros projetos
de benefício coletivo. Me causa
grande inquietação essa situação
e não dá pra dizer que fazem isso
por não ter onde descartar seus
resíduos. Piracicaba é uma cidade
que possui inúmeros serviços à
disposição da população, tais como
a coleta de lixo domiciliar, a coleta
seletiva, que recolhe os materiais
recicláveis, o cata cacareco que re-

colhe na porta de casa os móveis e
utensílios de maior porte que não
podem ser recolhidos pelos caminhões de lixo e 7 ecopontos que
recebem resíduos de construção
civil, restos de jardinagem e móveis de madeira desmontados. Não
existe justificativa para essa falta
de educação ambiental de uma
parcela da sociedade. Estamos organizando um grande projeto de
educação ambiental na cidade
para melhorar a conscientização
das pessoas sobre esse fato. Vale
lembrar que não há um plano B
para o planeta. Se aqui não estiver mais em condições de uso,
ficaremos sem lugar pra morar.
Que tal pensarmos mais no próximo e nas futuras gerações que
ainda virão? O que você vai fazer pelo meio ambiente hoje?
———
Alex Gama Salvaia, advogado, Mestre em Direito e atual secretário
da Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba
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Culpa: função psicológica e desenvolvimento da cura
Andréa Ladislau

M

uito se falada autopunição e dos
chicotes imaginários
os quais usamos para
nos culparmos por repetições de comportamentos, situações ou
emoções destrutivas:
os chamados ciclos viciosos.
Porém, a culpa que imputamos a nós quando percebemos que
estamos, novamente, fazendo as
mesmas coisas é na verdade, uma
tentativa interna de alívio da sensação ruim. Uma maneira de nos
sentirmos melhores apesar dos
erros. Tentando demonstrar que
se está errando de novo, mas não
queria estar agindo assim.
Como se, a sua culpa se
fosse eliminada neste momento. Mas assumir uma culpa e não tomar atitude de mudança, de nada adianta para
que o ciclo seja quebrado.
No fundo do nosso inconsciente, agimos assim para assumir
para nós mesmos que não somos
pessoas tão perversas, tão cruéis
ou tão ingênuas. O que não mini-

miza os impactos e ações
que nos prejudicam.
Essas punições são
na verdade, manipulações que criamos para
nós e para o outro, objetivando um alívio interno e a valorização
desta falta de atitude
em agir em prol de uma
verdadeira mudança.
Existe, portanto, uma necessidade real de alteração desse
comportamento. Continuar fazendo as mesmas coisas, da mesma maneira ou vivenciando situações que causam a culpa no
final, para criar justificativas eternas, não ajudam no aprendizado, e de fato não nos confrontam
com o real motivo da repetição.
Indagar-se: Por que errei?
Por que sempre estou agindo
desta forma? Por que repito sempre os mesmos tipos de relações?
Sempre o mesmo perfil de pessoas? O que me faz me perder?
Ou porquê perco o controle da
situação, se eu já cometi o mesmo
erro antes? Essas perguntas investigativas são de extrema importância no processo de eliminação
dos seus atos repetitivos e, conse-

Por que perco
o controle da
situação, se eu já
cometi o mesmo
erro antes?
quentes, punições imaginárias,
através de culpas impostas.
O processo de cura acontece
quando eu realmente compreendo a função desta culpa e olho
para o acontecido com um olhar
mais crítico, diagnosticando esse
desvio no comportamento.
Se culpar pelos erros e repetições apenas, não é uma ação produtiva. É preciso aprender a não
sofrer e não se punir sem tomar
atitudes que, de fato modifiquem
esse processo. Revisitando a situação que gera o desconforto e investigando suas reais motivações.
Seja honesto consigo mesmo e
desnude-se da armadura de proteção que pode estar impedindo o
ajuste desta incoerência emocional.
Descubra através do seu
próprio diagnóstico, qual o gatilho que foi acionado para desencadear o comportamento vicioso, fazendo com que os mesmos
erros sejam sempre cometidos.

Não se justificar através da
culpa e assumir os riscos de uma
correção é a maneira mais sensata para evitar com que essa
roda continue a girar como em
outras situações anteriores.
Enfim, apenas sofrer por
estar sempre fazendo tudo da
mesma maneira, repetindo e
repetindo, não adianta nada e
não irá ajudar você a livrarse da culpa e da autopunição.
Vai ficar no mesmo lugar.
O correto é se auto responsabilizar, investigando seu inconsciente. Questionando e
buscando respostas verdadeiras sobre as motivações aplicadas, até se conseguir perceber
a razão de ser dos sentimentos,
emoções e comportamentos.
Pare de se lamentar. A chave
do sucesso desta ruptura é o autoconhecimento. Só através dele, permite-se que, a aplicação correta da
inteligência emocional seja capaz
de enfraquecer suas resistências
e limitações para dar lugar às
transformações positivas no alcance de um equilíbrio emocional.
———
Andréa Ladislau, doutora em Psicanálise

Os 100 anos do Instituto Baronesa de Rezende
Rai de Almeida

O

Instituto Baronesa de Rezende celebra hoje,
dia 19 de março de
2022, a graça dos 100
anos de sua fundação
em Piracicaba. Que
marco importante e
memorável para todos e todas nós! Afinal, a história do Instituto Baronesa de
Rezende se mescla e se funde à
própria história de Piracicaba.
Como nos conta e registra a
crônica da trajetória desse instituto, foi no dia 19 de março de
1922 que, enviadas por sua Superiora Geral, cinco Irmãs da
Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição –
fundada em 1843, na Áustria,
pela Madre Francisca Lampel –
se despediram de seu país e dirigiram-se ao Brasil, mais especificamente ao município de Piracicaba, a fim de fundar aqui um
instituto religioso educacional.
Também como registra a história, a fundação desse instituto
ia ao encontro de um pedido da

filha do Barão de Rezende – a saber: Dona
Lídia de Souza Rezende. Assim, como dito, o
Instituto Baronesa de
Rezende e sua importância para o município
de Piracicaba é tal que
sua história se confunde com a história de
nossa própria cidade ao
longo desses cem últimos anos.
Reconheça-se também que o
Instituto Baronesa de Rezende
tem em sua essência a missão de
beneficiar a comunidade piracicabana, proporcionando e oferecendo a ela uma possibilidade de educação baseada no que o Instituto
chama de “pedagogia do amor”.
Aliás, em tempos de sinais tão trocados, em que propostas de educação país afora misturam ideais
educacionais com força bruta e
militar, nunca foi tão importante
destacar e ressaltar todas as escolas – sejam públicas ou particulares – que colocam o amor e o respeito ao próximo como princípios
norteadores de sua pedagogia.
Assim é que a presença da
Congregação das Irmãs Francis-

Vida longa e o
nosso muito
obrigado a todos e
todas educadores
e escolas que se
dedicam a educar
pelo amor e
para a vida
canas de Imaculada Conceição,
enraizada nesses cem anos na cidade de Piracicaba, mais especificamente no bairro de Vila Rezende, auxiliou também a região a
construir-se a partir de princípios
amorosos e educacionais que notadamente contribuíram para o
desenvolvimento social desse bairro e, por conseguinte, da cidade.
Por isso, entendemos a importância de se reconhecer, apontar, celebrar e homenagear tal
instituição que – enfrentando as
intempéries da vida nacional e
local – atravessou cem anos de
história mantendo-se atuante,
ativa e participando da vida do
município e de seus munícipes.
Nesse sentido, ao reconhecermos e celebrarmos o centená-

rio de um instituto como o Instituto Baronesa de Rezende, estamos também celebrando e reconhecendo a importância de uma
educação fundamentada na “pedagogia do amor” (em que, como
aponta o projeto pedagógico do
próprio Instituto, “educar para
a vida é educar para o amor”),
na valoração dos direitos e da
dignidade humana (tendo como
foco a prática da tolerância, da
empatia e do respeito pelo outro).
Sim. É tempo de saudarmos e
reverenciarmos a todas as escolas
piracicabanas – públicas ou particulares – que ao longo dos anos
dedicaram-se a formar, com amor
e respeito, para a vida. Nunca, em
tantos anos de história, nos foi tão
importante firmar esse reconhecimento. Vida longa e o nosso muito obrigado a todos e todas educadores e escolas que se dedicam a
educar pelo amor e para a vida.
Vida longa ao Instituto Baronesa de Rezende. E o nosso mais sincero e fraterno reconhecimento pelo
aniversário de cem anos de sua fundação no município de Piracicaba.
———
Rai de Almeida, vereadora

O poder das letras
Pedro Kawai

A

Academia Piracicabana de Letras comemorou, no último dia 11 de
março, meio século de
existência. Uma data
que celebra o poder
das palavras, a importância do conhecimento e a necessidade de se preservar
a nossa história. História das nossas tradições culturais, da memória de Piracicaba e, sobretudo, daqueles que, generosamente, emprestaram seu talento e o dom da
escrita para descrever, instruir,
narrar, inspirar e emocionar.
Ao longo dessas cinco décadas, muitos ilustres compuseram
sua diretoria e ocuparam suas 40
cadeiras, cujos nomes não há
como mencionar para não se correr o risco do lapso de memória.
Pessoas abnegadas, que se dedicaram e, ainda se dedicam, à manutenção da nossa identidade cultural, cultuando o conhecimento, o
pensamento e o valor das palavras.

A APL é uma instituição que precisa e
merece nossa atenção
como cidadãos e como
gestores públicos. Temos o dever de mantê-la viva, de estimular o seu desenvolvimento, de divulgar
suas ações e de fomentar eventos que possibilitem a troca se saberes, porque o conhecimento é o que nos
torna melhores como pessoas.
É preocupante, mas ao que
parece, a sociedade caminha
para um desinteresse, uma apatia em relação à cultura, à história e à memória. Talvez seja
influência da tecnologia, que
torna tudo mais rápido e menos trabalhoso. Ouvir um podcast, por exemplo é, para muitos, mais conveniente do que investir tempo para uma leitura.
Do mesmo modo, um filme leva,
no máximo, duas horas para
contar uma história, ao contrário de um livro, que nos envolve por muito mais tempo.

A APL é uma
instituição que
precisa e merece
nossa atenção
Outra triste constatação é a
de que museus, galerias de arte,
observatórios astronômicos e até
mesmo as bibliotecas esvaziam-se
a cada dia, talvez pelo desestímulo de quem deveria incentivar e
promover a arte. Quem não lê, não
observa, não reflete e não pensa,
não descobre, nem questiona.
Pode haver quem afirme que,
em tempos difíceis, existam necessidades mais relevantes do
que investir na compra de um livro, de um ingresso para um espetáculo, ou quem prefira dedicar seu tempo, quase que integralmente, para acumular riqueza.
Também é provável que possa haver quem julgue que espaços
culturais, esportivos e sociais sem
grande visitação, devam ser extintos para dar lugar a outros equipamentos públicos de maior frequência. É, portanto, lamentável

que ainda possa existir quem
confunda ou desconheça a diferença entre o público e o privado.
Por isso, devemos cultuar,
celebrar e comemorar sempre,
a sobrevivência de instituições
como a Academia Piracicabana
de Letras, o Instituto Histórico
e Geográfico de Piracicaba e outras tantas organizações com os
mais variados fins, pois sempre haverá quem não conheça e
reconheça o verdadeiro valor
dos seus propósitos, afinal, a
história se escreve com heróis,
mas também com vilões.
Salve a nossa Academia Piracicabana de Letras, que chega ao seu jubileu de ouro. Salve
os nossos romancistas, poetas,
cronistas e dramaturgos. Salve
os nossos escribas do passado,
do presente e todos aqueles que
virão, para garantir a preservação da história de Piracicaba.
———
Pedro Kawai, vereador e membro do Parlamento Metropolitano de Piracicaba

Arquivo

9 DE JULHO
Voluntários de Piracicaba na Revolução de
1932, em foto enviada pela assídua leitora
Nara Galesi, que descende da família de Ítalo
Galesi e Terenzio Galesi. A foto foi tirada no
final da década de 1970, durante solenidade
do 9 de julho, em Piracicaba. Mostra ex-voluntários que combateram as forças federais de
Getúlio Vargas. A foto foi tirada na Praça José
Bonifácio, vista a partir da rua Prudente de
Moraes. Ao fundo, dois monumentos retirados
em 1981 no governo João Herrmann Neto: o
Monumento às Bandeiras do qual não sabemos de seu paradeiro e logo atrás à esquerda
o Monumento à Mário Dedini removido e instalado na Praça da Igreja Matriz da Vila Rezende.

Nossa passagem sobre a Terra é
apenas um capítulo de nossa história

A

s magníficas luzes do conhecimento das existências anteriores, estão em
sintonia com a nossa constituição psicológica no presente. O
nosso Ser não se encerra em suas
profundezas. Pela própria experiência desta vida, as recordações
que nos parecem esquecidas, reavivam-se e devolvem-nos capítulos de nossa história pretérita.
A surpreendente faculdade da
memória permaneceu adormecida. Sua ação refere aos acontecimentos que precederam de nossa Existência. Para todas as Almas, a imortalidade é fato. A personalidade que apresentamos no
presente esteve presente nas últimas encarnações. A personalidade congênita é a chave para o
trabalho da Reforma Íntima e
para a mudança do nosso padrão
vibracional. O nosso progresso
consiste em evoluir e seguir em
Mundos melhores, aprimorando
a nossa história. A imortalidade
é Luz. A contemplação de nosso
passado nos ensina. É viver na
consciência da existência por
vias invisíveis, além dos limites desta vida. O passado equilibra com o futuro, e o presente
é o eixo de ligação entre o que
não é mais e o que não é ainda.
Deus criou a Alma para a eternidade. A propriedade da Alma
revela que “Deus cria as Almas
na época determinada por sua
sapiência soberana e, por um ato
especial de sua vontade, conferelhe ao mesmo tempo a imortalidade”. Regredir para progredir.
Amados e queridos leitores.
Dos altos destinos que lhe são
fixados, somos criatura Divina
por excelência, a que possui o
mais alto valor diante de Deus.
Ele nos faz objeto de sua solicitude especial. É dado conhecer
que nossas passagens sobre a
Terra é apenas um capítulo de
muitas e muitas histórias, cujos

acontecimentos anteriores se
perpetuará em condições que nos
são igualmente ocultas, porém
que depende de nós, com respeito ao Véu do Esquecimento, com
permissão, torná-las sempre melhores. Assim encontra-se o princípio da preexistência. Aí está a
imortalidade, antes e após a nossa curta existência terrestre. O
corpo fluídico pode modelar-se
sob a influência da vontade, assim como a argila modifica-se sob
as mãos do escultor. O corpo astral é normalmente a reprodução exata do corpo físico. Finalizamos estas linhas maravilhosa
refletindo sobre as palavras de
Allan Kardec – “O homem é assim o árbitro constante de sua
própria sorte. Ele pode aliviar o
seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou
sua desgraça dependem da sua
vontade de fazer o bem” e "Em
cada existência corporal, o Espírito deve desempenhar uma tarefa proporcionada ao seu desenvolvimento; quanto mais rude e
laboriosa, tanto maior o mérito
em realizá-la. Assim, cada existência é uma prova, que o aproxima do fim. O número dessas
existências é indeterminado. Depende da vontade do Espírito que
esse número seja reduzido, trabalhando ativamente pelo seu
progresso moral, assim como
depende da vontade do operário, obrigado a realizar certo trabalho, reduzir o número de dias
que empregue em executá-lo."
Vamos deixar as crenças limitantes, pois a Vida tem sentido quando entendemos que podemos recomeçar todos os dias, como se
fosse o primeiro ou o último, e,
talvez seja. O sabor da vida está
no amor que nela colocamos. E
com a amada, querida e estimada Alma gêmea, a nossa eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Pedofilia (V) – O Silêncio Inimigo

P

edófilos com predileção por
meninas procuram as entre oito e dez anos, sendo
um pouco mais velhos se forem
meninos. Muitos justificam sua
prática referindo-se ao momento em que foram vítimas, alegando ser o adulto nessa época o
representante do medo, angústia e terror, e que a criança não
o colocaria em questão, já que
está destituída de tais significados. Por saberem do delito e
consequente imputabilidade,
têm tais práticas às escondidas.
Como qualquer desvio de
sexualidade, a pedofilia tem
evolução crônica. Os comportamentos variam de despir a
criança, observá-las, tocá-las
até chegar ao ato sexual propriamente dito. O trauma gerado na criança depende de

muitos fatores: idade quando
foi vítima, apoio que obteve dos
adultos (pais), entre outros.
Nesse ponto vale ressaltar
que muitos pais, por temor ou
angústia mobilizada, evitam
falar do assunto com seu filho/
a. Essa evitação é um empecilho para o desenvolvimento e
superação da criança frente ao
fato. Na medida em que ela
adquire maior noção de sua
gravidade, ao se evitar o assunto o adulto está legitimando o
sentimento de culpa que geralmente acompanha a criança. Por
outro lado os pais geralmente
sentem-se culpados, julgam que
erraram em algo na educação e
isso forma uma bola de neve. O
silêncio deve ser quebrado, cabendo aos pais saber fazer isso
para abrandar o mal ocorrido.

INTERATIVO
Sou muito seletiva. Nos
papos virtuais do site que
sou cadastrada pergunto
escolaridade, onde mora,
filhos, trabalho, se tem automóvel, etc. Isso porque
cuido sozinha de um filho
pequeno, e não quero homem às minhas custas. Tenho boa aparência e prezo
isso no outro. Ainda não me
interessei por alguém apesar das inúmeras mensagens diárias; a maioria
não se enquadra no perfil
que quero: bem mais velhos,
ou bem mais novos, sem nível cultural, cheios de filhos, etc. Será que estou exigindo muito? (Taís, 34.)
Já lhe ocorreu que essa peneirada que dá pode também
ocorrer do lado dos homens? Faz

sentido sua preocupação com
sua autonomia e seu filho, mas
suas exigências me parecem conflitantes. Na juventude temos a
beleza, mas ainda temos as conquistas a serem feitas (carro, independência, etc.). Quando isso
é alcançado lá na frente, a idade
já nos levou boa parte da beleza,
um casamento já trouxe filhos.
Os homens que se encontram no
meio desse caminho ou estão
casados, ou estão bastante seletivos também. Por isso achei
conflitantes as exigências.
E ainda tem o fato de que
escolhas feitas com esses parâmetros não são garantia de uma
vida amorosa feliz e saudável. Em
geral é o contrário. Ao se nortear
com elementos racionais para
uma escolha amorosa, começa
boicotando a si mesma. O coração
é mais sábio na esfera amorosa.

CITAÇÃO!
“O pensamento é a ação ensaiando”.
(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
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Caphiv reforça atuação para o
combate à pobreza menstrual
Divulgação

Tecnologia reduz uso de água
na produção sucroalcooleira
Desenvolvida pela empresa piracicabana, ferramenta desta natureza são
cada vez mais importantes e ganham visibilidade no Dia Mundial da Água

Paulo Soares, presidente do Caphiv, destaca importância
de combater a precariedade menstrual, que aflige
meninas, mulheres e homens trans

Paulo Soares, presidente do
CAPHIV (Centro de Apoio aos
Portadores de HIV/AIDS e Hepatites Virais), vem atuando em
campo intensivamente desde o
início deste ano no enfrentamento à pobreza ou precariedade menstrual, nomes dados à
falta de acesso a produtos básicos para manter uma boa higiene no período da menstruação.
"O Caphiv desenvolve atualmente sete projetos que interagem
entre si para termos atuações
complementares. Nosso foco em
promover a 'Dignidade Íntima' é
presente desde o nosso primeiro
dia de atuação", esclarece Paulo
Soares, presidente do Caphiv.
Diante deste cenário atual de
crise econômica e sanitária, Soares resolveu inovar e desde a primeira semana deste ano, vem atuando na distribuição de pacotes
de absorventes higiênicos femininos para as mulheres em situação
de vulnerabilidade econômica.
"Estamos atuando mensalmente com a distribuição de pacotes de absorventes higiênicos femininos nas regiões de maior incidência de pessoas vivendo em situação
de rua. E nesta última quarta-feira
(16) nossa ação foi realizada na região da Vila Rezende e na avenida

Armando de Salles Oliveira. O
nosso objetivo é crescer tanto que
consiga atender todas as mulheres que estão vivendo em situação
de rua", acrescenta o presidente.
Para além da atuação na
distribuição de pacotes de absorventes higiênicos femininos,
o Caphiv desenvolve dois projetos que combatem a pobreza
menstrual: 'Prevenção na Quebrada' e 'Não Viralize a Ignorância, Conheça'. Ambos atuam com
a distribuição de preservativos,
materiais informativos impressos
produzidos pela entidade, com a
realização de palestras de orientação e o encaminhamento de casos para os aparelhos públicos.
Michele Benedito, auxiliar de
coordenação do projeto 'Prevenção
na Quebrada' e que acompanhou
o presidente da entidade nas distribuições realizadas durante este
mês, esclarece que a atuação do
Caphiv é preocupada e comprometida com a saúde preventiva.
"Mais uma vez nós do CAPHIV conseguimos autenticar
nossa parceria com a saúde pública do nosso município. Graças a
nossa sensibilidade e a nossa capacidade de agregar ação em temas tão urgentes e essenciais para
nossa sociedade", finaliza Soares.

S AÚDE

Cadáver exposto em UPA volta
a ser tema de requerimento
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) voltou a solicitar maior
detalhamento sobre o caso de um
cadáver que ficou exposto na unidade de pronto-atendimento
(UPA) “Dr. Fortunato Losso Netto”, no bairro Piracicamirim.
“Protocolei no dia 4 de fevereiro,
o requerimento 92/2022, em resposta o secretário Filemon Silvano esclarecimento parcialmente os
questionamentos”, destaca.
Na noite desta quinta-feira
(17), durante a 5ª reunião ordinária da Câmara, foi aprovado

o requerimento 198/2022, onde
o parlamentar reforça a solicitação a respeito de qual funerária era responsável pelo translado e se o Executivo apresentou
alguma advertência ou comunicado à empresa. “Se sim, favor
fornecer a cópia na íntegra do
documento”, acrescenta Kawai.
O vereador também quer
saber se a Organização Social
CGECON ou a Secretaria Municipal de Saúde emitiu alguma nota de esclarecimentos à
família sobre o ocorrido.
Divulgação

Imagine uma usina de açúcar e etanol que, além de não usar
a água dos mananciais em sua
produção, ainda produz água.
Pois essa usina existe, tem patente mundial e foi desenvolvida pela
Dedini S/A Indústrias de Base.
Tecnologias dessa natureza são
cada vez mais importantes diante dos riscos constantes de crises
hídricas, e ganham visibilidade
nesse Dia Mundial da Água.
“Além de não precisar de captação externa para limpeza da
cana e para os processos de conversão em etanol, cada tonelada
de cana processada pode gerar
um excedente utilizável de até 290
litros de água”, destaca o engenheiro mecânico de produção e
consultor sênior da Dedini Indústrias de Base, José Luiz Olivério.
A usina da Dedini que produz excedente de água, ou seja,
que recicla a água contida na
cana, se insere em um contexto
maior. Faz parte da USD (Usina Sustentável Dedini), uma
usina completa que engloba tecnologias já existentes com novas tecnologias e que produz um
etanol que maximiza a mitigação de gases de efeito estufa.
Segundo Olivério, nos anos
1970 as usinas chegavam a utilizar um total de 15 mil litros
de água de mananciais por tonelada de cana. Hoje, nas melhores usinas, esse consumo
caiu para menos de mil litros.
“A cana é composta por 70%
de água e a tecnologia Dedini
permite que parte dessa água
seja extraída, reciclada e disponibilizada para uso na própria
usina ou em sistemas de fertirrigação. Trata-se de um sistema
modular que pode ser implantado em quatro fases, sendo que
cada uma possibilita um determinado nível de redução da captação externa de água”, explica.
De acordo com o consultor,
a primeira fase consiste na recuperação e condensação de parte
dos vapores, evitando perdas e
fugas, que podem ser reutilizados
nos processos internos da usina.
Na segunda fase, ocorre a substituição do sistema de lavagem da
cana pela limpeza a seco por flu-

Igor Serra

“Além de não precisar de captação externa para limpeza da cana, cada tonelada de cana processada
pode gerar um excedente utilizável de até 290 litros de água”, destaca o engenheiro José Luiz Olivério.

xo de ar, composto por uma série
de esteiras que permitem a completa limpeza das impurezas.
A terceira realiza a concentração parcial da vinhaça (até 30%
de teor de sólidos) e capta a água
dessa evaporação. Essa fase utiliza ainda um sistema de resfriamento (chiller de absorção) para
uso no controle da temperatura de
fermentação do mosto da cana. Por
fim, na quarta fase é realizada a
concentração final da vinhaça.
“Na terceira fase, a usina atinge a autossuficiência e na quarta,
produz o excedente de água, a bioágua, proveniente da própria cana.
O processo de concentração da vinhaça faz com que o produto resultante tenha entre 60% e 65% de
sólidos em seu teor, o que facilita
seu uso como fertilizante”, relata.
O engenheiro explica que concentrar a vinhaça possibilita a redução do número de viagens desse tipo de adubação e isso contribui para reduzir os custos de
transportes e a pegada de carbono
das usinas. No caso das usinas
certificadas pelo RenovaBio, pode
até contribuir para gerar mais créditos de carbono (CBios), a serem
vendidos na Bolsa de Valores.

“Se a crise hídrica se aprofundar e ocorrer a ampliação do
mercado de créditos de carbono,
talvez essas unidades optem pela
autossuficiência e até pela produção de excedentes de água. O
certo é que esse será um caminho obrigatório para as usinas
nos próximos anos”, destaca.
DISPONÍVEL - Apesar de
a tecnologia já estar disponível,
o engenheiro Fernando Boscariol, Superintendente de Engenharia da Dedini, diz que até o
momento nenhuma usina no
Brasil avançou até a quarta
fase. E complementa dizendo
que algumas dessas usinas já
foram parcialmente até a terceira fase e estão próximas de
atingir a autossuficiência no
uso da água nos processos de
produção de açúcar e etanol.
“A Dedini tem fornecido vários equipamentos e instalações
com esse objetivo, eliminando
perdas de vapor nos processos e
recuperando condensados, que
são reutilizados na usina. Já forneceu, também, sistemas SLC (Separação e Limpeza a Seco da Cana
e da Palha), sendo que a planta
mais avançada está em início de

operação, em uma usina na Flórida, nos Estados Unidos”, diz.
Outra informação de Boscariol dá conta da existência de várias plantas de DCV (Dedini
Concentração de Vinhaça), em
usinas brasileiras, e de vários
orçamentos de instalações de
concentração final de vinhaça.
“Graças a essa tecnologia,
pode-se produzir o Biofom (Biofertilizante Organo Mineral),
também com tecnologia patenteada pela Dedini, em que se integram todos os resíduos e efluentes da usina: a vinhaça concentrada, a torta de filtro, as cinzas,
a fuligem das caldeiras. Esse biofertilizante pode substituir de 60%
a 80 % de todo o volume de fertilizantes que a cana necessita, dependendo das condições do solo
e estágio da cultura”, informa.
Como o Brasil é importador de
fertilizantes, o uso de Biofom também beneficia a balança comercial
do país, e dá maior segurança estratégica ao agronegócio, ao reduzir a dependência externa que, inclusive, está sujeita a entraves, como
o que se verifica atualmente na possível crise de fornecimento de fertilizantes provenientes da Rússia.
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Visita verifica nascentes próximas à lagoa do bairro
Na manhã desta sexta-feira (18), o vereador Thiago Ribeiro (PSC), juntamente com
uma equipe do Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto) e
um morador local, esteve presente no bairro Santa Rita para verificar a existência de nascentes
ao redor da lagoa do Santa Rita.
De acordo com o munícipe,
que mora no bairro há mais de
30 anos, as nascentes mantêm
a lagoa cheia, mesmo em período de estiagem. “Já vi mais de
oito nascentes aqui", disse.
A lagoa fica próxima ao
viveiro de mudas do município e é utilizada para a irrigação das plantas há muitos

E SCOLA

DO

anos. Um dos funcionários do
Semae também comentou sobre a lagoa. “Em mais de 40
anos de trabalho, não sabia de
onde era essa água da lagoa,
nunca vi ela secar”, relatou.
A equipe da autarquia constatou a presença de mais de oito
nascentes no local que ainda não
eram do conhecimento da pasta.
Com isso, a equipe do Semae deverá se deslocar novamente ao
local para fazer uma análise da
qualidade que a água apresenta, volume de vazão e realizar a
catalogação do número total de
nascentes ao redor da lagoa
para possível captação e abastecimento da população do bairro.
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Assessoria parlamentar

Nascentes mantêm a lagoa cheia, mesmo em período de estiagem

E DUCAÇÃO

Palestra sobre marketing político Demandas de escolas municipais
tem inscrições até segunda (21) serão atendidas, afirma vereador

IRACEMÁPOLIS
A prefeita Nelita Michel assinou, ontem, 18, o decreto
que determina que o município de Iracemápolis acompanhará o Governo Estadual quanto à não obrigatoriedade de máscaras. Conforme o documento que será
publicado no Diário Oficial,
deixa de ser obrigatório o
uso de máscaras em locais

abertos e fechados. A obrigatoriedade permanece, no
entanto, em locais com
prestação de serviços de
saúde e transporte coletivo
de passageiros. O decreto
tem função de tornar opcional o uso das máscaras.
Portanto, aqueles que assim desejarem, poderão
manter o uso normalmente.

Segue até a próxima segunda-feira (21), o período de inscrições para os interessados em participar da palestra on-line de tema
"Marketing Político e Eleitoral no
Contexto da Comunicação Digital".
Com direito a certificado de
participação, o evento promovido pela Escola do Legislativo
acontecerá na quarta-feira dia
(23), das 15h às 16h30, via plataforma Zoom e com transmissão simultânea pelo YouTube.
Como público alvo, a palestra visa a alcançar assessores
parlamentares, servidores públicos em geral, mandatários, can-

didatos que disputarão a eleição
deste ano e estudantes dos cursos de comunicação social, ciências sociais, marketing e afins.
Para conduzir a conversa, estará presente Gilmar Arruda de
Souza, estrategista de marketing
político e eleitoral, com profundo
conhecimento do marketing digital e planejamento, acumulado em
18 anos de carreira profissional.
Os inscritos receberão o link
de acesso para a sala de reunião
por e-mail e WhatsApp. Para fazer
a inscrição, basta entra no link
“Escola do Legislativo” no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) usou os cinco minutos regimentais, durante a quinta
reunião ordinária de 2022, na
noite desta quinta-feira (17),
para relatar ações realizadas
por seu gabinete nesta semana.
Juntamente com o secretário de Educação, Bruno Rosa, e
uma engenheira da Secretaria,
o vereador visitou três escolas
municipais da cidade para verificar demandas e constatar problemas estruturais nos prédios.
“Já existia projeto e agora o
secretário vai colocar a escola no
pacote de licitação que vem sen-

do desenvolvido pela secretaria
e esperamos que venha a ser
atendida o quanto antes para
deixar as nossas crianças com
direito ao esporte e a educação
física”, afirmou o vereador ao
relatar visita na EMEF Padre
Pedro Baron, na Vila Rezende.
Também foram constatados
problemas nas escolas EMEF
Professor Carlos Sodero, no Boa
Esperança, e EMEIF Enedina
Lourenço Vieira, no Jardim Planalto. De acordo com o vereador, “as questões estruturais serão em breve atendidas Secretaria Municipal de Educação”.
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Bebel entrega pauta ao secretário da Educação
Apeoesp pede 33,24% de reajuste e é contra nova carreira proposta pelo Governo do Estado de São Paulo
A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT) conseguiu entregar oficialmente ao secretário
estadual da Educação, Rossieli
Soares, a pauta de reivindicações
dos professores em que a categoria pede 33,24% de reajuste salarial e a retirada do PLC 03/2022,
que trata da nova carreira para o
magistério e que já tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo.
A entrega foi feita nesta manhã de
sexta-feira, 18 de março, na cidade de Águas de São Pedro, onde o
secretário esteve para participar de
evento com diretores de escolas e
alunos que integram os grêmios
estudantis das 68 escolas representadas pela Diretoria de Ensino
de Piracicaba. O fato de alunos,
em pleno dia de aula letiva na rede
estadual de ensino serem convocados para o encontro com o secretário, será denunciado ao Ministério Público pela Apeoesp.
A entrega da pauta acabou
sendo feita no ginásio de esportes
da E.E. Ângelo Franzin, onde o
secretário Rossieli, que é pré-can-

didato a deputado federal, se encontrou alunos dos grêmios estudantis, professores e autoridades
da região, “numa demonstração
de pré-campanha, uma vez que
deixa o cargo em menos de 15
dias. Como o secretário não nos
recebe para discutirmos a nossa
pauta de reivindicações e nem
para tratamos do magistério, temos que ir aonde ele está e, por
isso, aproveitamos a sua vinda à
região para protocolarmos o nosso documento”, destacou Bebel.
Antes do encontro com o secretário, a presidenta da Apeoesp, acompanhada de diversos
diretores da entidade e pais de
alunos, também esteve no Centro de Convenções de Águas de
São Pedro, quando criticou duramente a proposta da “nova
carreira” para o magistério,
onde também protocolou a pauta de reivindicações junto a representantes da Secretaria Estadual de Ensino, que promoviam
uma reunião com diretores das
68 escolas ligadas à Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba,
num preparativo para receber o
secretário Rossieli, que deixa a

Secretaria no próximo dia 2, já
que tem que se desincompatibilizar do cargo para ser candidato
em outubro. “A chamada ´nova
carreira´ é uma farsa. Ela acaba
com a remuneração na forma de
salários, substituída por subsídios, que não incorpora direitos
como quinquênio, sexta-parte e
outros adicionais, assim como exclui aposentados e não considera
experiência e tempo de serviço
como fatores para a evolução salarial”, discursou aos diretores de
escolas, em tom de crítica, sendo
aplaudida por boa parte deles.
Na pauta, a Apeoesp reivindica reajuste de 33,24% do piso
salarial profissional nacional e
que seja aplicado para todos os
integrantes da carreira do magistério, inclusive aposentados, e
não forma de um abono complementar apenas para quem recebe
salários abaixo do piso, como vem
fazendo os governos do PSDB.
Na pauta entregue, a Apeoesp pede ainda a retirada do PLC
03/2022, amplo debate sobre a
carreira do magistério a partir das
resoluções da Comissão Paritária
de Gestão da Carreira que traba-

Divulgação

No encontro dos diretores de escolas, a deputada Professora Bebel
fez duras críticas ao PLC 03, e disse que quer a sua retirada da Alesp

lhou de 2011 a 2014, assim como
que seja reconvocada a comissão
paritária, conforme artigo 25 da
Lei complementar 836/1997. É reivindicado ainda o fim do confisco
nas aposentadorias e pensões, assim como que sejam dadas as mes-

A NÁLISE

mas condições dos professores da
categoria F aos professores da categoria O, até que haja concurso
público, além de convocação imediata de concursos públicos classificatórios e instalação de uma
mesa permanente de negociação

com as entidades da educação
sobre todos os assuntos que afetam suas categorias. “Queremos
a abertura de negociação, em
respeito à educação pública e aos
profissionais do magistério”,
defende a Professora Bebel.

A NHUMAS

Comissão de Educação emite parecer a 16 projetos Prefeitura inicia reforma
em ponte de madeira

A Comissão de Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia analisou e emitiu parecer a
16 projetos em reunião realizada
na manhã desta sexta-feira (18).
Com a assessoria do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba, os vereadores
Rai de Almeida (PT), presidente da
comissão, e Zezinho Pereira
(DEM), membro, emitiram pareceres favoráveis a quatro projetos de decreto legislativos e nove
projetos de lei, sendo a maioria
sobre denominação de ruas e demais locais públicos municipais.
Dentre as proposituras está o
projeto de decreto legislativo 5/
2022, de autoria da vereadora Silvia Morales (PV), do Mandato
Coletivo a Cidade é Sua. O PDL
institui na Câmara de Piracicaba
a Reunião Solene em comemoração ao “Dia Municipal da Favela”,
no dia 4 de novembro. Na justificativa da propositura, a vereado-

ra destaca que a data serve “para
lembrar, celebrar e, acima de tudo,
reforçar a importância da luta de
gente que é responsável por fazer
grande parte da engrenagem econômica e social desse país girar”.
Os projetos de decreto legislativo seguirão agora para
análise da Comissão de Finanças e Orçamento e os projetos
de lei serão encaminhados
para votação em plenário.
“As comissões têm um papel
importante e é uma das funções,
das prerrogativas atribuídas aos
vereadores esse papel de analisar
cada uma das proposituras que
dão entrada nessa Casa e depois
se elas estão aptas a irem para o
plenário e ser votados pelo conjunto dos vereadores e vereadoras”, afirmou Rai de Almeidas.
Os projetos analisados
pela comissão foram: os projetos de decreto legislativo 4, 11,
12 e 13/2022; e os projetos de

Davi Negri

Divulgação

Rai de Almeida, presidente, e Zezinho Pereira, membro da comissão

lei 15, 24, 40, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55/2022 e 239 e 264/2021.
Compete à Comissão de
Educação, Esportes, Cultura,
Ciência e Tecnologia emitir parecer sobre os processos referentes a educação, esportes, lazer, cultura, ensino, artes, pes-

quisa tecnológica e científica,
patrimônio histórico e nomenclatura de vias, logradouros e
próprios municipais. Nela integram os vereadores Rai de Almeida (PT), presidente, Thiago
Ribeiro (PSC), relator, e Zezinho Pereira (DEM), membro.
Reconstrução da ponte teve início nesta semana
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Vereadora defende que mudança
de serviços precisa ser avaliada

Instituto abre vagas para
aulas gratuitas de música

A transferência, cogitada pelo
Executivo, de órgãos e serviços do
município para outros endereços
levou a vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, a pedir que qualquer
decisão seja avaliada com cuidado, levando-se em consideração o
impacto que gerará na população.
A parlamentar abordou o
assunto nesta quinta-feira (17),
durante a 5ª reunião ordinária, quando também foi aprovado o requerimento 203/2022,
de sua autoria e com questionamentos à Prefeitura sobre a
proposta de tirar a gráfica municipal e a Junta de Serviço Militar de seus atuais imóveis, na rua
Prudente de Moraes, no Centro.
"Têm chegado até nós questi-

onamentos sobre mudanças de
locais de alguns próprios municipais e departamentos. Sabemos
que o prefeito tem a prerrogativa,
através de ato administrativo, de
mudar fisicamente os locais, mas
é importante que se ouçam os funcionários e a população que usa esses serviços", pediu a vereadora.
Silvia, que é engenheira, citou
o exemplo de profissionais da categoria que sempre têm que se deslocar até os serviços da administração municipal. "Para a aprovação de um projeto, você vai à Prefeitura, ao balcão, ao cadastro, à
Secretaria de Obras, então precisa
ver bem [sobre as transferências
de endereço], porque engenheiros
e arquitetos estão bem preocupados com essa mudança proposta."

ANA PAVÃO

Requerimento pede
detalhes sobre SIP 156
Da vereadora Ana Pavão
(PL), foi aprovado em regime
de urgência nesta quinta-feira
(17), na 5ª reunião ordinária,
o requerimento 212/2022, que
solicita informações ao Executivo sobre o SIP (Serviço de Informação à População), que
funciona via canal telefônico
156 no município. Pela propositura, a vereadora quer saber
como funciona o serviço, de
que maneira as demandas são

acolhidas e quais são os dados
pessoais para uso do canal.
Ana pede para que seja informado como o canal foi instaurado, se a partir de um programa municipal, decreto ou projeto de lei; se existe algum canal
de atendimento voltado à captação de denúncias relacionadas
ao cometimento de supostas irregularidades associadas ao exercício de cargo e, a partir da denúncia, como é a investigação.

Bolly Vieira

Aluno em aula com o professor de violão Elcio Luis

O Instituto Formar está com
inscrições abertas para aulas de
música ministradas na sede da
instituição. Os interessados nas
aulas, realizadas com professores especializados, devem ter
idade entre 12 e 18 anos e precisam efetuar as inscrições pessoalmente na sede do Instituto Formar. Se o candidato for menor
de idade, o procedimento deve
ser realizado por um responsável legal pelo adolescente.
De acordo com o coordenador Cultural do Instituto Formar,
Mauricio Ribeiro, o principal requisito para admissão do candidato é a vontade de aprender sobre música. “É importante que o
adolescente goste e queira estudar
música. Em algumas situações, a
família sonha em ter um filho
músico, mas o desejo tem que
partir do jovem. Ele precisa se
identificar com essa linguagem.”

Para participar, os candidatos devem levar os seguintes
documentos: RG e CPF do adolescente e do responsável, declaração escolar e comprovante de residência. No entanto, é
necessário que o candidato esteja matriculado na escola regular em um dos seguintes horários: 07 às 14h, 14h às 21h
ou ensino noturno. Aqueles que
concluíram o Ensino Médio
também podem se inscrever.
O prazo das inscrições é
contínuo. Os candidatos serão
chamados ao longo do ano,
conforme liberação das vagas.
SERVIÇO
Aulas gratuitas de música.
Prazo: inscrições contínuas
na sede do Instituto Formar
(rua Gonçalves Dias, 721, Piracicamirim). Informações:
(19) 3437.8888 (WhatsApp)
¦www.institutoformar.org

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), iniciou na quarta-feira, 16, a reconstrução da ponte na
PIR 033/260, em Anhumas, que
estava interditada desde fevereiro, em razão das fortes chuvas que
atingiram a região. A ponte está
sendo reformada com eucalipto
tratado e tem previsão de conclusão de 15 dias trabalhados, a depender das condições climáticas.
Para o atendimento das manutenções de pontes atingidas
pelas chuvas na zona rural, a
Sema está priorizando o atendimento de locais que estavam
completamente ilhados, sem
possibilidade de passagem, tais
como a ponte do Mangueirinha,
do Pau Queimado, do Maninho,
do Santa Isabel e do Toneca.
Já nas estradas rurais, a
Sema esteve nesta semana no bairro Formigueiro, na estrada PIR
136, passando o rolo-compactador e aplicando lajão britado nos

pontos críticos. O serviço ainda
não foi concluído, mas está previsto para semana que vem.
Em continuação dos trabalhos iniciados na semana anterior, a equipe foi ao bairro Passa Cinco para reforma da PIR
011/220, denominada Benedito
Adriano Ferreira, para aplicação
de lajão britado com rolo-compactador e motoniveladora.
No bairro Congonhal, a Sema
realizou reparos na PIR 017/290
e PIR 001/302, atendendo serviços emergenciais, com tapa-buracos e aplicação de lajão britado
nos pontos críticos. O serviço será
finalizado na próxima semana.
A estrada do Paredão Vermelho também foi atendida pela
Sema e será continuada na semana que vem. A equipe usou a motoniveladora para aplicar lajão
britado nos pontos críticos. No
Canal Torto, a estrada PIR 009/
290 está sendo reparada e deve ser
concluída nesta sexta-feira, 18/03,
com aplicação de lajão britado.

M UDANÇA

Gráfica municipal e Junta de Serviço
Militar podem sair do Centro
O requerimento 203/22, da
vereadora Silvia Maria Morales
(PV), do mandato coletivo “A Cidade É Sua”, que solicita informações do Executivo sobre mudança
de endereço de espaços públicos,
foi aprovado durante a 5ª reunião
ordinária deste ano, realizada nesta quinta-feira (17), on-line, pelo
Sistema de Deliberação Remota.
De acordo com o texto do
requerimento, a gráfica municipal e a 122ª Junta de Serviço
Militar funcionam em prédios
próprios da Prefeitura e serão

transferidos para outro local, de
acordo com informações recebidos pelo gabinete da vereadora.
Desta forma, Sílvia Morales
questiona se existe pretensão da
Prefeitura em retirar esses serviços da área central e, se sim, quais
as justificativas para as referidas
mudanças; se existe algum estudo de viabilidade referente à essa
mudança; quais os novos locais
pretendidos para a instalação desses serviços e qual o cronograma e
se serão espaços públicos ou alugados, entre outros questionamentos.
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Disfagia pode esconder problema mais grave
Dificuldade para engolir alimentos ou líquidos são os principais sintomas da disfagia

Dificuldade para engolir alimentos, líquidos ou a própria saliva são os principais sintomas
da disfagia, e que pode afetar
pessoas de qualquer faixa de idade. A coordenadora do departamento de Fonoaudiologia da
Santa Casa de Piracicaba, Érica
Sbravatti, alerta para a gravidade desses quadros e lembra que
os sintomas da disfagia devemse a patologias de base, como as
doenças neurológicas, trauma
crânio-encefálico, demências, síndromes, câncer de cabeça e pescoço, doença do refluxo gastroesofágico, bem como pacientes
submetidos à ventilação mecânica ou em uso de traqueostomia.

“Cerca de 80% de nossa atuação no hospital é com paciente
disfágico, e desses, 70% são pacientes neurológicos. Também temos
casos de disfagia na UTI Neonatal
e de outras patologias como o câncer. A Santa Casa é unidade de
referência e credenciada ao atendimento de AVC (Acidente Vascular Cerebral) e nossa atuação nessa área tem sido fundamental,
pois dentro do protocolo de AVC
nossa atuação é justamente na alteração de fala e linguagem, mas
também por conta da deglutição e
disfagia, que são comuns para os
pacientes vítimas do AVC ou
derrame cerebral como é conhecido popularmente”, salienta.

Essa dificuldade para engolir pode afetar a alimentação, segundo Érica, levando à frustração, estresse e até constrangimentos. Ela ainda pode comprometer
a saúde, o estado nutricional e impactar negativamente na qualidade de vida das pessoas. “Dia 20
de março é o Dia Nacional de
Atenção à Disfagia. Nosso alerta
é informar que esse problema na
grande maioria dos casos tem tratamento e que a fonoterapia é
uma grande aliada, por meio da
avaliação especializada e intervenção, prevenindo desconfortos
e complicações sérias de saúde
geradas por ela”, explica Érica.
De acordo com Érica, a fo-

noaudiologia conta com diversos recursos que podem oferecer mais qualidade de vida às
pessoas com disfagia. “Podemos
modificar a consistência dos alimentos usando, por exemplo, o
espessante para os líquidos,
além de manobras de mudança
de postura de cabeça para facilitar a deglutição, de proteção
de vias aéreas e de limpeza glótica para que a pessoa consiga
engolir com mais segurança,
além dos exercícios de motricidade orofacial e respiratórios”.
Érica ainda alerta: se perceber que essa situação tem ficado frequente, é necessário procurar um auxílio profissional.
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Fonoaudióloga Erica em atendimento à paciente na Santa Casa
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Ciro Rosolem está entre 100
melhores cientistas da AL

Mirante participa da Semana da Água

Foi divulgado pelo AD Scientific Index o Ranking Latin America Top 100 Agriculture & Forestry Scientists 2022 (Top 100 cientistas das áreas agrícola e florestal na América latina em 2022). A
lista reconhece os pesquisadores
mais influentes e produtivos.
Ciro Antonio Rosolem, conselheiro do CCAS, aparece no 28º
lugar. Os nomes reconhecidos pelo
ranking se destacaram pelo desempenho em termos de produção e
impacto de seus estudos, em seus
respectivos campos de pesquisa.
O Índice Científico AD (Índice Científico Alper-Doger) é um
dos mais importantes no campo
científico e utiliza critérios bastante
sólidos para determinar quais são
os melhores pesquisadores envolvidos. É um sistema de classificação e análise baseado no desempenho científico e no valor
agregado da produtividade científica de cientistas individuais.
"É extremamente gratificante aparecer nessa lista e estar ao
lado de diversos pesquisadores
internacionalmente relevantes.
Esse tipo de reconhecimento reforça ainda mais nossa vontade de
continuar trabalhando e buscando cada vez mais compartilhar conhecimento”, comemora Rosolem.
Graduado em Agronomia em
1973, mestre em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) em
1978 e doutor em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) em
1979, sempre pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Cientista Visitante da Universidade da Califórnia, Davis, em
1984/85, Rosolem foi fundador,
Diretor e Diretor-Presidente da
Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais. Foi Diretor do Instituto de Pesquisas
Meteorológicas da UNESP, coordenador da área de agrárias da
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo de 1995 a
2007 e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.
É professor titular da Faculdade
de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, membro do
International Plant Nutrition
Council e do Conselho Científico
do Agro Sustentável (CCAS). Possui larga experiência na área de
Agricultura, com ênfase em ferti-

lidade do solo, adubação, fisiologia aplicada, crescimento radicular, sistemas de produção agrícola, rotação de culturas e ciclagem
de nutrientes, atuando principalmente nas culturas do algodão, soja, plantas de cobertura
e integração lavoura-pecuária.
CCAS - O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) é
uma organização da Sociedade
Civil, criada em 15 de abril de
2011, com domicilio, sede e foro
no município de São Paulo-SP,
com o objetivo precípuo de discutir temas relacionados à sustentabilidade da agricultura e se posicionar, de maneira clara, sobre o
assunto. O CCAS é uma entidade
privada, de natureza associativa,
sem fins econômicos, pautando
suas ações na imparcialidade, ética e transparência, sempre valorizando o conhecimento científico.
Os associados do CCAS são
profissionais de diferentes formações e áreas de atuação, tanto na
área pública quanto privada, que
comungam o objetivo comum de
pugnar pela sustentabilidade da
agricultura brasileira. São profissionais que se destacam por suas
atividades técnico-científicas e que
se dispõem a apresentar fatos, lastreados em verdades científicas,
para comprovar a sustentabilidade das atividades agrícolas.
A agricultura, por sua importância fundamental para o país e
para cada cidadão, tem sua reputação e imagem em construção,
alternando percepções positivas e
negativas. É preciso que professores, pesquisadores e especialistas no tema apresentem e discutam suas teses, estudos e opiniões, para melhor informação da
sociedade. Não podemos deixar
de lembrar que a evolução da civilização só foi possível devido à
agricultura. É importante que
todo o conhecimento acumulado
nas Universidades e Instituições
de Pesquisa, assim como a larga
experiência dos agricultores, seja
colocado à disposição da população, para que a realidade da agricultura, em especial seu caráter
de sustentabilidade, transpareça.
Mais informações no website: http://agriculturasustentavel.
org.br/. Acompanhe também o
CCAS nas redes sociais: Facebook (@agriculturasustentavel)
e Instagram @conselhoccas).

“N OSS
A R UA ”
OSSA

Câmara discute adesão à
programa de pavimentação
A participação de Piracicaba
no Programa “Nossa Rua”, do
Governo do Estado de São Paulo,
passou pelo plenário da Câmara,
na 5ª sessão ordinária, nesta quinta-feira (17), através da aprovação do requerimento 196/2022, de
autoria do presidente da Casa,
vereador Gilmar Rotta (Cidadania). O programa prevê a execução de serviços de pavimentação
asfáltica, através de uma parceria entre os municípios e o Governo do Estado, com um total
de R$ 200 milhões em convênios.
Pela proposta, cada cidade
beneficiada terá que investir valor

equivalente ao repasse estadual.
Ou seja, para cada real investido
pelo município, um real será investido pelo Estado. O programa
prevê que as prefeituras são responsáveis por elaborarem os projetos executivos e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional pela formalização do convênio e repasse dos recursos.
Nesse sentido, o vereador
quer saber do Poder Executivo
quais foram os projetos cadastrados no programa, a relação das
vias inseridas e qual foi a devolutiva do Governo do Estado para o
início da execução dos serviços.

A Mirante, responsável pelo
esgotamento sanitário da área
urbana de Piracicaba por meio
de uma PPP (Parceria PúblicoPrivada) com o Semae, participa
da Semana Mundial da Água –
Por uma Gestão Compartilhada
dos Recursos Hídricos, que acontece nos dias 22 e 23. Além da
Mirante, a CPFL Paulista também é parceira no evento promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e Agricultura e
Abastecimento (Sema) e Semae
(Serviço de Água e Esgoto).
As palestras e rodas de conversa ocorrem no Teatro Erotides de Campos, no Engenho
Central. A realização será nos
formatos presencial e online,
das 9h às 13h, com entrada gratuita e respeitando os protocolos de saúde no combate à Covid-19. No dia 23, o gerente de
Operações da Mirante, Rodrigo
Leitão, participa de roda de conversa com o João Victor Santos
Roesner, do Semae. Na pauta da
conversa, os desafios para o abastecimento nos próximos 30 anos.
O encontro marca o Dia Mundial da Água, comemorado em 22
de março, e vai debater alternativas e apresentar casos de sucesso
sobre os recursos hídricos, compartilhados por especialistas, que
falarão de temas como mudanças

climáticas, crise hídrica, conservação ambiental, programas de incentivo à preservação de nascentes, como o PSA (Pagamento por
Serviços Ambientais), desenvolvido em Piracicaba, educação ambiental e a importância da água para
a geração de energia elétrica.
A abertura, no dia 22, às 9h,
será feita pelo prefeito Luciano
Almeida, com fala, também, de
secretários e parceiros, Mirante,
CPFL Paulista, além do Comitês
PCJ, Agência PCJ, Consórcio PCJ
e Gaema-PCJ. A primeira palestra,
que acontecerá às 10h no formato
online, intitulada Como Estamos
Cuidando do Nosso Planeta?, ficará a cargo da jornalista Paulina
Chamorro, que trabalhou durante dez anos na Rádio Eldorado
assina grandes reportagens sobre
meio ambiente e sustentabilidade, é colaboradora da National
Geografic Brasil e cofundadora
da Liga das Mulheres pelos Oceanos, além de ser idealizadora
do podcast Vozes do Planeta.
Na sequência, haverá roda de
conversa com Saulo Aires de Souza, especialista em mudanças climáticas da Agência Nacional de
Águas e Saneamento (ANA). Souza falará sobre as consequências
das mudanças climáticas e da crise
hídrica no cotidiano nas cidades.
Ainda no dia 22, outra roda
de conversa, às 11h, vai tratar sobre conservação ambiental, o fu-
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Encontro marca o Dia Mundial da Água, comemorado em
22 de março, e vai debater alternativas e apresentar
casos de sucesso sobre os recursos hídricos

turo da agricultura e do meio ambiente e o programa municipal
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), para conservação de
nascentes. Participam a secretária
da Sema, Nancy Thame, Evelise
Moncaio Moda, agrônoma da
Sema, Fábio Lazarini, geólogo da
Sedema, e Ricardo Ribeiro Rodrigues, professor da Esalq/USP.
Na quarta-feira, 23, o encontro será aberto com premiação dos
alunos da Escola Municipal João
Batista Nogueira, às 9h, pela participação no concurso A Importância da Água para a Geração de
Energia. Na sequência, haverá
roda de conversa com os educadores Elisandra Moreno, diretora

da Escola Municipal João Batista
Nogueira, e Jerry Morais, do
Consórcio PCJ. Ainda como parte da programação da Semana
Mundial da Água, no sábado, 26,
haverá plantio de cerca de 500
mudas de árvores nativas pelo
programa Plante Vida, a partir das
9h, no Altos do São Francisco.
SERVIÇO
Semana da Água – Por uma
Gestão Compartilhada dos
Recursos Hídricos. Dias 22
e 23/03, das 9h às 13h. Teatro Erotides de Campos –
Engenho Central. Para
acompanhar a transmissão
online, acesse o Facebook:
prefeituradepiracicaba

D ISTRITOS

Moradores de Santana e Santa Olímpia reclamam de ruas intransitáveis
O presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba, vereador Gilmar Rotta (Cidadania),
realizou na manhã desta quinta-feira (17) visita aos bairros
de Santana e Santa Olímpia,
acompanhado do presidente da
Associação de Moradores, José
Carlos Correr, e funcionários
da Semob (secretaria municipal
de Obras), o encarregado Eduardo Gasparino e o operador de
máquinas Bruno Isolato.
Durante a visita foi verificada a precariedade das ruas
Itália, Francisco Forti, Nossa
Senhora Aparecida, Nossa Se-

nhora do Rosário e outras, no
bairro de Santana, e nas ruas
José Correr e dos Imigrantes,
no bairro de Santa Olímpia.
Segundo os moradores as
vias estão intransitáveis e necessitando de manutenção, pois
estão com buracos e valetas,
onde os moradores encontram
dificuldades para chegar em
suas residências. Os funcionários da Semob recolheram as solicitações dos moradores e esclareceram que irão analisar a
viabilidade de atender as reivindicações dos melhoramentos de reparos das pistas.

Assessoria parlamentar

Gilmar Rotta, acompanhado pelo presidente da Associação
de Moradores, José Carlos Correr, mediante funcionários
da secretaria de Obras avaliam providências

O RÇAMENTO

A DMINISTRAÇÃO

Câmara analisa parecer do TCE-SP
às contas de 2019 durante audiência

Vereador apresenta lista de
demandas e atendimentos

A Câmara Municipal de Piracicaba irá analisar, em audiência pública, o parecer favorável do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) às
contas da Administração de
2019. Convocado pelo requerimento 201/2022, da Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento, o evento será no próximo
dia 6 de abril, às 14 horas, no Plenário “Francisco Antonio Coelho”.
A propositura convoca o
atual secretário municipal de Finanças, Artur Costa Santos, e
convida o ex-prefeito Barjas Negri (PSDB), o ex-procurador geral do município, Milton Bissoli,
e o ex-secretário de Finanças,
José Admir Leite. Também foram

O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) apresentou, na noite desta quinta-feira (17), durante a 5ª
reunião ordinária da Câmara,
uma lista de demandas apresentadas pelo seu gabinete e, em algumas delas, os atendimentos
realizados pela Prefeitura de Piracicaba. O parlamentar destacou a vinda à cidade do Secretário Nacional de Cultura, Mário
Frias, que visitou o Engenho Central, ao lado de autoridades, entre
elas o prefeito Luciano Almeida.
“Fiz solicitação sobre pequenas reformas na Casa do Povoador, mas antes de serem realizadas precisa de autorização do
Codepac, já que é tombada”, disse, ao pedir agilidade neste processo. “Também fiz solicitação ao

avisados da audiência representantes de entidades ligadas às
áreas financeira, contábil e econômica e da OAB/SP (Ordem dos
Advogados do Brasil) Seccional
Piracicaba e Ministério Público.
A audiência será transmitida,
ao vivo, pela TV Câmara, nos canais 11.3 em sinal digital (TV aberta), 4 da Claro/NET e 9 da Vivo
Fibra, com retransmissão nos perfis das mídias sociais do Legislativo
no Facebook e no Youtube, e no site
www. camarapiracicaba.sp.gov.br.
A Comissão de Finanças e Orçamento é formada pelo vereador
André Bandeira (PSDB), presidente; pelo vereador Acácio Godoy
(PP), relator; e pelo vereador Paulo Campos (Podemos), membro.

Semae para pintura na área da
Estação Luiz Queiroz, onde as
paredes estavam pichadas, e o
serviço foi realizado”, disse.
Ele também mostrou pedido para sinalização e conserto
de valeta, “o que deu resultado”, observou, lembrou que solicitou ao Semae reparo de via
pública perto ao Fórum da Comarca de Piracicaba, “onde há
vazamento e afundamento da
via pública”, disse, e mostrou o
conserto do asfalto na rua Viegas
Muniz, “já foi feito”, finalizou.
Trevisan Jr. informou ainda que já foi comprado um
novo ar-condicionado, ao valor
de R$ 32 mil, para o Teatro Municipal. “Isso demora um pouco
por causa da licitação”, disse.
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SALARIAL

Sindicato dos Municipais esclarece sobre greve
“Estamos ouvindo a categoria e acolhendo as decisões das assembleias”, destaca o diretor José Osmir Bertazzoni

Na tarde de ontem, 18, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba
concedeu entrevista coletiva à imprensa para esclarecer como funciona a greve no Serviço público.
Em campanha salarial, os servidores municipais votaram na assembleia que ocorreu no dia 15,
contra a contraproposta da administração municipal que foi de
10,56%, não atendendo as perdas
inflacionárias no período de fevereiro de 2020 a fevereiro de
2022, que totalizam 19,81%.
Além disso, durante todo o
período de pandemia os servidores de Piracicaba, tiveram muitas
perdas como por exemplo a gratificação de final de ano sob as leis
153 e 154 da educação, da saúde e
abono assiduidade a todos servidores que foram vítimas da covid.
A prefeitura de Piracicaba
conta com 9.200 servidores municipais entre ativos e inativos,

deste número 7.600 são servidores ativos. Em estudo técnico, o
vice-presidente do Sindicato, José
Alexandre Pereira esclareceu que
a receita da prefeitura teve acréscimo de 6.8% acima da previsão
orçamentária de 2021. Os gastos
com a educação estava abaixo dos
25% que foi de 21,97%. Na área da
saúde, houve um gasto maior que
15%, porém, neste caso, recebeu
recursos do Estado e do Governo
Federal para aplicação nos atendimentos às vítimas da Covid-19.
Este aumento real acima da
inflação solicitado pela categoria,
viria contemplar os servidores da
educação e outras secretarias que
trabalharam em home office cobrindo os custos como de internet, computador etc. Porém, a prefeitura, em
nenhum momento fez menção de
compensação aos servidores por estarem arcando com os custos.
Para atuar com o Sindicato
nas negociações, o Sindicato

criou uma comissão no dia da
assembleia (15/03) com cinco
servidores municipais para atuar na Mesa Permanente de Negociação, acompanhando a campanha salarial com transparência.
Para o diretor, José Osmir
Bertazzoni, o sindicato tem as
suas obrigações e deveres. “Estamos ouvindo a categoria e acolhendo as decisões das assembleias, elas que nos conduzem. Se
ocorrer a greve é por vontade da
categoria. E se ocorrer a aceitação de qualquer proposta da administração municipal tem que
ter aceitação da categoria. Nós
não temos voz neste momento
para se manifestar nem favorável
e nem contra, nem apresentar quaisquer tipos de proposta”, disse.
Segundo a diretoria, se ocorrer a greve será seguida pela Lei
nº 7.783 de 1989 que é a Lei de
greve. “Tivemos uma vitória no
STF no dia 15/03 em face ao go-

R EUNIÃO
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Entrevista coletiva ocorreu ontem à tarde, 18, na sede da entidade

P ROPOSITURA

Lideranças de bairros debatem melhorias com Rotta
O presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (Cidadania),
se reuniu na quinta-feira (17) com
lideranças do bairro Vila Industrial e Vale do Sol. Representando
o bairro Vila Industrial, estiveram
o diretor de Esporte da Associação de Moradores do bairro Vila
Industrial, Gilmar Aparecido da
Silva, e o professor do projeto
Avance, Almir Amâncio Júnior.
Também estava a síndica do
Convívio Habitacional Vida Nova
III, Viviana Leme de Oliveira.
Os representantes levaram
algumas demandas ao vereador, dentre elas a reforma do
campo society, localizado na
rua Candido Portinari, no bairro Vila Industrial, instalação de
academia ao ar livre e parque
infantil ao lado da pista de ska-

verno Jair Bolsonaro, que durante a greve dos servidores da União
quis contratar serviços de terceiros para substituir atividade no
serviço público. O STF por unanimidade já decidiu pela inconstitucionalidade dessa atitude porque
isso aplica-se a todo o serviço público tanto da União como dos estados e dos municípios”, afirmou
Bertazzoni. Os advogados que
defenderam esta tese foram, Osmir Bertazzoni e Rodney Torralbo, ambos da Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil.
Através de uma pesquisa,
52% dos servidores optam pela
greve e estão dispostas a paralisar as atividades. A diretoria
alerta que uma greve já com este
patamar inviabilizaria totalmente os serviços públicos prestados
a população de Piracicaba. A proposta que vier na segunda-feira
tem que ser formalizada e coerente por parte da administração.

Assessoria Parlamentar

Após moção de apelo do Legislativo,
Prefeitura terá reforma administrativa
O presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (Cidadania),
em sua fala durante a 5ª reunião
ordinária deste ano, realizada
quinta-feira (17), comentou que
Câmara aprovou a moção de apelo 279/2021, de sua autoria, solicitando que o Executivo realize
uma reforma administrativa e,

Gilmar Rotta e lideranças dessas comunidades se reuniram visando
o acionamento do Executivo frente às demandas populares

te, na avenida Aureliano Fernandes de Araújo Neto, do
bairro Vale do Sol, além de corte de mato em áreas verdes em

todo o conjunto habitacional. O
parlamentar acatou as solicitações levadas e irá encaminhar
para as devidas secretarias.

em sua última "live", o prefeito
Luciano Almeida (DEM) confirmou que irá fazer essa reforma.
"Fiquei feliz porque nós vereadores fizemos alterações na Câmara. Uma empresa já foi contratada e tem sim que contratar uma
empresa, mas que os servidores
coloquem suas características. É

uma atitude que atende a moção
de apelo da Câmara", acrescentou. Gilmar Rotta também agradeceu alguns secretários municipais e o presidente do Semae,
Maurício Oliveira, que, após conversa, apresentou solução aos
moradores do Nova Suíça, em
relação à falta de água no local.

A Tribuna Piracicabana
A9

Sábado, 19 de março de 2022

R EFERÊNCIA

Ativista ambiental abre a Semana da Água
Evento aberto ao público acontece na terça, 22, e quarta, 23, no Teatro do Engenho Central; palestra de abertura será on-line, às 10h

A jornalista e ativista ambiental Paulina Chamorro, com
mais de duas décadas de atuação
em temas socioambientais, fará a
palestra de abertura da Semana
da Água – Por uma Gestão Compartilhada dos Recursos Hídricos, abordando o tema Como Estamos Cuidando do Nosso Planeta?, no próximo dia 22/03, às
10h. O evento, realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio
das secretarias municipais de
Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e Agricultura e Abastecimento (Sema) e Semae (Serviço de
Água e Esgoto), com os parceiros
Mirante e CPFL Paulista, acontecerá nos dias 22, às 9h30, e 23/
03, às 9h, no Teatro Erotides de
Campos no Engenho Central.
A Semana da Água será
composta por palestras e rodas
de conversa, além de plantio de
mudas e concurso. A realização
será nos formatos presencial e
online, com entrada gratuita e
respeitando os protocolos de
saúde no combate à Covid-19. O
encontro marca o Dia Mundial

da Água, comemorado em 22 de
março, e vai debater alternativas e apresentar casos de sucesso sobre os recursos hídricos,
compartilhados por especialistas, que falarão de temas como
mudanças climáticas, crise hídrica, conservação ambiental e programas de incentivo à preservação de nascentes, entre outros.
Paulina Chamorro, que atualmente vive no Chile, seu país de
origem, foi produtora do programa Mar Sem Fim, exibido pela TV
Cultura, e comanda o Podcast
Vozes do Brasil, além de ser colaboradora da National Geographic.
Em entrevista, a jornalista
disse que o Dia Mundial da Água
é uma data que requer atenção,
devendo servir como alerta para
todas as camadas da sociedade.
“Tudo se conecta por meio da
água. Não são apenas os rios e oceanos, mas devemos lembrar que
as florestas que evaporam umidade acabam por nos trazer as chuvas, essenciais para a produção
de alimento. A vida se preserva
pela água. Precisamos estar aten-

tos para preservar nossos recursos hídricos”, frisou Paulina.
Ainda no primeiro dia do
evento, após a palestra de Paulina, haverá roda de conversa com
Saulo Aires de Souza, especialista em mudanças climáticas da
Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA). Souza falará
sobre as consequências das mudanças climáticas e da crise hídrica no cotidiano das cidades.
No dia 22/03, outra roda de
conversa, às 11h, vai tratar sobre
conservação ambiental, o futuro
da agricultura e do meio ambiente e o programa municipal Pagamento por Serviços Ambientais
(PSA), para conservação de nascentes. Participam a secretária da
Sema, Nancy Thame, Evelise
Moncaio Moda, agrônoma da
Sema, Fábio Lazarini, geólogo da
Sedema, e Ricardo Ribeiro Rodrigues, professor da Esalq/USP.
Na quarta-feira, 23/03, o
encontro será aberto com premiação dos alunos da Escola Municipal João Batista Nogueira, às
9h, pela participação no concur-

Divulgação

so A Importância da Água para
a Geração de Energia. Na sequência, haverá roda de conversa
com os educadores Elisandra
Moreno, diretora da Escola Municipal João Batista Nogueira, e
Jerry Morais, do Consórcio PCJ.
Mais uma roda de conversa acontece na quarta, sobre desafios
para o abastecimento, com João
Victor Santos Roesner, do Semae,
e Rodrigo Leitão, da Mirante.
Ainda como parte da programação da Semana Mundial da
Água, no sábado, 26/03, haverá
plantio de cerca de 500 mudas
de árvores nativas pelo programa Plante Vida, a partir das 9h,
no Altos do São Francisco.
SERVIÇO
Semana da Água – Por
uma Gestão Compartilhada dos Recursos Hídricos.
Dias 22 e 23/03, das 9h às
1 3 h . Te a t r o E r o t i d e s d e
Campos – Engenho Central.
Transmissão também online pelo Facebook: prefeituradepiracicaba. Evento gratuito e aberto ao público.

A chilena Paulina Chamorro é jornalista e ativista ambiental
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Projeto de lei altera regime de
trabalho de carreiras públicas

Vereador pede na Selam a reforma
de quadra no Bosques do Lenheiro
Assessoria Parlamentar

PL 41/2022 foi aprovado pela Câmara nesta quinta-feira (17) e faz parte de transição
para que cargos deixem de ser regidos pela CLT e passem a ser estatutários
A aprovação do projeto de lei
41/2022, de autoria do Executivo,
que promove alterações no regime
de trabalho de carreiras da administração municipal, estabelece a
criação de cargos e a extinção de
outros. A transição faz parte do
processo para que a maior parte
desses empregos deixe de ser regida pela CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho) e passe a seguir
a lei municipal 1.972/1972, que
define o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município.
A proposta foi votada em primeira e segunda discussões nesta
quinta-feira (17), respectivamente
na 5ª reunião ordinária e na 6ª
sessão extraordinária. Ela cria 745
cargos regidos pelo Estatuto —porém, como estabelece o texto, esses
postos "somente poderão ser ocupados por novos servidores públicos municipais quando os respectivos empregos sob regime CLT
estejam extintos, configurando-se
com isso a reposição de vagas".
Na outra ponta, 745 cargos
ficam extintos, mas em tempos
distintos: imediatamente para 87
cargos em regime CLT e 6 estatutários, e conforme se der a vacância nos outros 647 cargos em
regime CLT e 5 estatutários.
O intuito da proposta, segundo afirma o prefeito Luciano Almeida na justificativa, é principalmente atender à "demanda mais
imediata da Secretaria Municipal
de Saúde" por ampliação de pessoal. Com a mudança da maioria
dos cargos, de celetistas para estatutários, a Prefeitura planeja a
realização de concursos públicos
para o preenchimento das vagas e
estima economia de cerca de R$ 6
milhões "ao longo dos anos", sem,
no entanto, especificar o período.
Os 745 cargos estatutários
criados no quadro de pessoal da
Prefeitura são os de agente de zo-

onose (28 cargos), almoxarife (11),
analista de laboratório (6), atendente (4), auxiliar de enfermagem
de PSF (101), auxiliar de farmácia
(58), auxiliar de laboratório (2),
auxiliar em saúde bucal (41), biólogo (2), cirurgião dentista 20h (3),
cirurgião dentista 40h (21), cirurgião dentista plantonista (2), cuidador em saúde mental (2), enfermeiro de PSF nível superior (62),
farmacêutico (1), fisioterapeuta
(14), fonoaudiólogo (4), médico
atendimento domiciliar (1), médico auditor 20h (1), médico auditor 40h (2), médico cardiologista
(1), médico cirurgião geral (3),
médico citopatologista (1), médico
clínico geral (3), médico dermatologista (3), médico de PSF 20h (1),
médico de PSF 40h (14), médico do
trabalho (5), médico gastroenterologista (4), médico ginecologista (8),
médico infectologista (2), médico
neurologista infantil (2), médico
neurologista clínico (2), médico
oftalmologista (4), médico otorrinolaringologista (3), médico pediatra (8), médico plantonista clínica
médica (8), médico plantonista ortopedista (14), médico plantonista
pediatra (23), médico pneumo infantil (1), médico pneumologista (3),
médico psiquiatra (6), médico reumatologista (3), médico ultrassonografista (5), médico urologista (3),
médico vascular (2), médico veterinário (6), rádio-operador (1), técnico de enfermagem do trabalho (3),
técnico em enfermagem (142), técnico de laboratório citopatologista
(2), técnico de laboratório (3), técnico de raio-X (25), técnico em
imobilização de gesso (10), técnico em saúde bucal (6), telefonista auxiliar de regulação médica (6), terapeuta ocupacional
(10), analista programador (23),
engenheiro agrônomo (5), contador (4) e engenheiro eletricista (1).
Os 87 cargos em regime CLT

extintos imediatamente são os de
biomédico (1), atendente (2), auxiliar de enfermagem de PSF (4),
auxiliar de enfermagem do trabalho (1), auxiliar de farmácia (3),
auxiliar de laboratório (2), biólogo (1), cuidador em saúde mental
(1), enfermeiro de PSF nível superior (1), fonoaudiólogo (3), médico cardiologista (1), médico cirurgião geral (1), médico clínico geral
(1), médico (32), médico do trabalho (2), médico gastroenterologista (1), médico ginecologista (3),
médico infectologista (1), médico
otorrinolaringologista (3), médico
pediatra (1), médico plantonista
clínica médica (4), médico plantonista pediatra (3), médico psiquiatra (2), médico reumatologista
(1), médico ultrassonografista (3),
técnico de enfermagem do trabalho (1), técnico em enfermagem (1),
técnico em saúde bucal (1), técnico de laboratório citopatologista (1)
e analista programador (5).
Os 5 cargos em regime estatutário extintos imediatamente
são os de analista de sistemas pleno (1), programador júnior (1),
programador pleno (1), engenheiro agrônomo júnior (1) e engenheiro agrônomo sênior (2).
Os 647 cargos em regime CLT
que ficam extintos conforme se der
a vacância são os de agente de zoonose (28), almoxarife (11), analista de laboratório (6), atendente
(2), auxiliar de enfermagem de PSF
(97), auxiliar de farmácia (55),
auxiliar em saúde bucal (41), biólogo (1), cirurgião dentista 20h (3),
cirurgião dentista 40 h (21), cirurgião dentista plantonista (2), cuidador em saúde mental (1), enfermeiro de PSF nível superior (61),
fisioterapeuta (14), fonoaudiólogo
(1), médico atendimento domiciliar (1), médico auditor 20h (1),
médico auditor 40h (2), médico
citopatologista (1), médico clínico

geral (2), médico (9), médico dermatologista (1), médico de PSF
20h (1), médico de PSF 40h (14),
médico do trabalho (3), médico
ginecologista (1), médico infectologista (1), médico oftalmologista
(1), médico pediatra (2), médico
plantonista clínica médica (19),
médico plantonista ortopedista (9),
médico plantonista pediatra (10),
médico pneumologista (1), médico
psiquiatra (1), médico urologista
(1), médico veterinário (6), rádio
operador (1), técnico de enfermagem do trabalho (1), técnico em
enfermagem (141), técnico de laboratório citopatologista (1), técnico de laboratório (3), técnico de
raio-X (25), técnico em imobilização de gesso (10), técnico em saúde bucal (5), telefonista auxiliar
de regulação médica (6), terapeuta ocupacional (10), programador júnior (1), analista programador (10), engenheiro agrônomo (1) e engenheiro eletricista (1).
Já os 5 cargos em regime estatutário que ficam extintos
conforme se der a vacância são
os de programador júnior (2),
programador pleno (2) e engenheiro agrônomo júnior (1).
A vereadora Rai de Almeida
(PT) e o vereador André Bandeira
(PSDB) justificaram voto. "Este
projeto tem importância porque
está fazendo a extinção de empregos em CLT e transformado em
estatutário. Mas acho que infelizmente não vai dar tempo de fazer
concurso este ano, por causa das
eleições. Esse projeto deveria ter
tido certa antecedência", disse Rai.
"O projeto não está criando novos
cargos, está substituindo cargos
em formato CLT e criando em estatuário. Esperamos que a Prefeitura encontre algum formato para
contratar, porque a Saúde necessita urgentemente de novos profissionais", comentou André Bandeira.

C ELEBRAÇÃO

Live reúne amigos, colegas e parceiros de pesquisador
Deborah Gris Pereira

Gratidão. Essa palavra resume o sentimento do professor José
Vicente Caixeta Filho na noite da
última quarta-feira, 16. Em uma
noite recheada de novidades e boas
notícias, o docente e pesquisador
da Esalq acolheu quase duas centenas de amigos entre alunos e exalunos, orientados, colegas, familiares, amigos, autoridades políticas e empresariais nacionais e internacionais, para o lançamento
online de sua autobiografia, intitulada “E Aí, professor Caixeta?
Melhores Momentos”. Dividida
em 60 marcos, alusivos aos seus
60 anos de vida, a obra relata os
principais momentos desta produtiva jornada (gravação da live
disponível em https://bit.ly/
eaiprofessorcaixeta-comprar).
Entre depoimentos de amigos
e parceiros de jornada, gente que
fez e faz parte desta história, destaque para a divulgação da parceria com a Associação Pró-Mutirão
da Casa Popular de Piracicaba Mucapp, entidade beneficente que
receberá os recursos integrais provenientes dos direitos autorais sobre a venda dos livros. E você tam-

bém pode tomar parte neste projeto solidário, adquirindo um exemplar ou um dos pacotes promocionais criados especialmente para a
campanha de lançamento (10 e 100
exemplares), através do site bit.ly/
eaiprofessorcaixeta-comprar .
Mas as novidades da noite
não pararam por aí: mesmo
prestes a se aposentar, Caixeta
mostrou que tem ainda muita
disposição e energia para continuar produzindo: além do lançamento da sua autobiografia,
aproveitou a oportunidade para
lançar seu próprio talkshow, o
“E aí? Toc Xou”, com estreia da
primeira temporada agendada
para o dia 30 de março, 19h30,
no canal oficial do projeto no
YouTube (https://bit.ly/eai-youtube) e nos principais agregadores de conteúdo para podcasts.
SERVIÇO
Lançamento do Livro “E aí,
professor Caixeta? Melhores Momentos”, comercializado pelo hotsite bit.ly/
eaiprofessorcaixeta-comprar. Infos: (19) 99611.5641.

Paraná (Cidadania) conversou, ontem, 18, com o secretário municipal

O vereador Aldisa Vieira Marques (Cidadania), o "Paraná", visitou, na manhã desta sexta-feira
(18), juntamente com sua assessoria, a Selam (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras) do município, localizada no Engenho Central.
Na ocasião, o parlamentar
foi recebido pelo titular da pasta, Hermes Ferreira Balbino.
Eles conversaram sobre algumas demandas encaminhadas
pela população ao gabinete.
Entre os assuntos abordados,

CORTE

foram destacadas a reforma estrutural e de equipamentos da
quadra poliesportiva, localizada
ao lado da Escola Municipal José
Pousa de Toledo, no bairro Bosques do Lenheiro, e também a instalação de uma arquibancada de
madeira no campo de futebol de
areia do Residencial Santo Antônio, além de outros pedidos.
Paraná elogiou e agradeceu
ao secretário pela atenção e pelo
atendimento. “Essas melhorias
irão beneficiar e muito, os moradores dessas regiões”, comentou.

DE MA
TO
MAT

Plenário aprova pedido de
informações sobre limpeza
Os serviços de corte de mato
em vias públicas e de limpeza urbana em Piracicaba voltaram a figurar dentre as matérias deliberadas e aprovadas na noite desta
quinta-feira (17), durante a 5ª reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba.
De autoria do vereador Pedro
Kawai (PSDB), o requerimento
199/2022, pede que o Executivo
municipal disponibilize cópia, "capa
a capa", do contrato firmado com
a empresa Ecoterra Serviços de
Limpeza LTDA", para execução de
limpeza e corte de mato em vias
públicas do nosso município".
O assunto já foi tema do requerimento 36/2022, aprovado em
janeiro deste ano e respondido no
mês seguinte pelo secretário municipal de Defesa do Meio Ambiente,
Alex Gama Salvaia. Nele, em resposta à pergunta "quem é o responsável no Poder Executivo Munici-

pal de fiscalizar a execução do contrato de limpeza e manutenção das
vias públicas do município?", o titular da pasta responde que "compete
ao Departamento de Controle e Fiscalização a Execução dos serviços".
Kawai, no entanto, no requerimento mais recente, aprovado
durante a 5ª reunião ordinária, diz
que apesar das respostas anteriores, ainda restam dúvidas, e portanto, agora, ele quer saber "quem
são os integrantes do Departamento de Controle e Fiscalização, mencionado na resposta do item 04 do
requerimento nº. 036/2022? Favor
informar nome completo, função,
cargo e modo de contratação".
As informações solicitadas
pelo parlamentar, em consonância com a Lei Orgânica do Município, devem ser apresentadas
à Câmara em até 15 dias contados do protocolo do requerimento junto à Prefeitura.

A CÁCIO G ODOY

Atuação do Procon é lembrada
durante o “Dia do Consumidor”
O vereador Acácio Godoy
(PP) utilizou o discurso de 5 minutos regimentais, na 5ª reunião
ordinária da Câmara, nesta
quinta-feira (17), para enaltecer
o trabalho realizado pelo Procon,
em alusão ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março.
“O Procon atua na defesa do
consumidor, de maneira gratuita”, afirmou. “O Procon trabalha
ajudando as pessoas sobre dúvidas com relação ao Código de
Defesa do Consumidor, em cobranças indevidas, quando os
produtos não cumprem sua função, também orientam os comerciantes. Essa equipe merece ser

Obra retrata os principais momentos da carreira de Caixeta Filho

valorizada, presta serviço de excelência. É um trabalho em que
80% dos casos são resolvidos em
contato preliminar com as empresas, sem que haja processo”.
Outro ponto abordado no
discurso foi referente à necessidade de instalação de câmeras
de segurança de alta resolução
na cidade para inibir a ocorrência de crimes. “Não podemos cobrar da Polícia a onipresença, é
necessário que esse tipo de equipamento moderno seja instalado, para identificar as pessoas
que cometem vandalismos, assaltos e outras barbaridades”,
comentou o parlamentar.

E SCOLA

Requerimento pede informações
complementares sobre reparos
Após receber informações sobre manutenção na Escola Municipal Professora Tercilia Bernadete
Sanches Costa, no bairro Vem Viver, o vereador Pedro Kawai (PSDB)
solicita informações complementares no requerimento 197/2022. A
propositura foi aprovada durante a
quinta reunião ordinária de 2022,
na noite dessa quinta-feira (17).
De acordo com o vereador, o
Secretário Municipal de Educação, Bruno Cesar Roza, esclareceu os questionamentos apresentados no requerimento 90/2022
com a seguinte resposta: “A direção da Unidade Escolar realizou
por meio da Solicitação de Com-

pra / Serviço n° 02/2022 protocolada sob n° 20.518 no dia 10/
02/2022 a instalação de grade de
proteção nos portões da Unidade
Escolar, a qual já está inserida na
licitação de serralheria da SME."
No entanto, Kawai afirma que
o secretário não apresentou documentos sobre a solicitação de
compra/serviço mencionada na
resposta. O requerimento 97/2022
solicita que seja apresentada cópia, capa a capa, da solicitação de
compra/serviço n° 02/2022 e que
seja informado qual a empresa
responsável pelo contrato de licitação de serralheria junto à Secretaria Municipal de Educação.
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Adolpho Queiroz recebe tela
da artista Flávia Junqueira
Divulgação

SEGURANÇA

Nova sede da Deic é inaugurada
em cerimônia com governador
João Doria descerrou placas de inauguração do novo prédio da Divisão Especializada
de Investigações Criminais, da reforma da Deinter 9 e anunciou verbas para a saúde

Secretário é presenteado com obra da artista Flávia Junqueira;
na foto, Osmar Santos, Adolpho Queiroz e Elisabete Bortolin

O secretário da Ação Cultural, Adolpho Queiroz, recebeu em
seu gabinete Osmar Santos, sócio da Zipper Galeria de Arte, sediada em São Paulo, que presenteou o representante da Pasta
com uma obra da artista Flávia
Junqueira. O encontro ocorreu
na manhã de quarta-feira, 09/
03. Incentivada por Osmar, que
é piracicabano, Flávia visitou o
Engenho Central e arredores, no
ano passado, onde fez uma série
de fotos que utilizou para a concepção do quadro, sem título.
“A artista faz uma intervenção do espaço histórico por meio
do lúdico e do contemporâneo.
Ela gostou tanto do Engenho
Central que, em breve, voltará
para fazer mais fotos. A ideia é
realizarmos uma exposição aqui
em Piracicaba”, explica Santos.
Queiroz destacou que a obra
é um presente também para todos
que compõem a secretaria e que ficará exposta em seu gabinete para
apreciação dos visitantes. “Uma
obra dessas, com suas cores vibrantes e com nosso Engenho ao fundo,

enche os olhos de todos nós. Quero
agradecer ao Osmar e à Flávia pelo
bonito presente”, disse Queiroz.
Flávia Junqueira (São Paulo, Brasil, 1985) lida principalmente com arte fotográfica. O
universo visual da infância e a
construção de um imaginário sobre este período permeiam a obra
da artista desde o início de sua
produção. Seus trabalhos constam em acervos como MAM-SP,
MIS-SP, MABFAAP, Museu do
Itamaraty, RedBull Station,
World Bank e Instituto Figueiredo Ferraz. Doutoranda pelo Instituto de Arte da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), mestre em Poéticas Visuais
pela Universidade de São Paulo e
Bacharel em Artes Plásticas pela
Fundação Armando Álvares Penteado, a artista cursa também a
pós-graduação em fotografia na
FAAP. Entre os principais projetos
e exposições que participou destacam-se: “Culture and Conflict: IZOLYATSIA in Exile”, Palais de
Tokyo (Paris, 2014), “The World
Bank Art Program”, entre outros.

V ICINAL

Estrada de Santa Olímpia
oferece risco de acidentes
Assessoria Parlamentar

O Governador do estado de
São Paulo, João Doria (PSDB), na
presença de autoridades estaduais e municipais, inaugurou oficialmente em cerimônia na tarde
desta sexta-feira (18) o novo prédio da Deic (Divisão Especializada
de Investigações Criminais) de Piracicaba. Na ocasião, Doria também realizou o descerramento da
placa alusiva à reforma da sede
da Deinter 9 (Departamento de
Polícia Judiciária de São Paulo
9), na avenida 31 de março.
Localizada na rua Dom Pedro I, no bairro Nova América, a
Deic Piracicaba funciona no local
desde fevereiro de 2020, no entanto, por conta da pandemia, a
inauguração oficial do prédio foi
anteriormente inviabilizada.
"A Deic integra a delegacia de
investigações sobre entorpecentes,
a delegacia de investigações sobre
homicídios e o grupo de operações especiais", disse o governador,
que lembrou que a Divisão atende
também outros 56 municípios.
A unidade "atua no combate
ao crime organizado, lavagem de
dinheiro, homicídios, crimes contra o patrimônio (latrocínio e roubos a banco, por exemplo) e tráfico de drogas, além de promover
ações preventivas", segundo informações divulgadas pela Secretaria
Estadual de Segurança Pública.
"Foi um investimento de
700 mil reais para que a Deinter tivesse condições adequadas, climatizada, em condições
de receber seus profissionais e
também o público que necessita de apoio", acrescentou João
Doria em seu seu discurso.
"Esclarecer crimes muito mais
rápido" - Rui Ferraz, Delegado
Geral da Polícia, destacou que o
novo prédio proporcionará a estrutura necessária para "esclarecer crimes muito mais rápido", e
que com uma polícia mais equipada, é possível fazer "muito mais
do que nós fazemos hoje, com tanto sangue, suor e lágrimas."

Fabrice Desmonts

Cerimônia aconteceu na tarde desta sexta-feira (18) no prédio da Divisão Especializada
de Investigações Criminais (Deic) em Piracicaba, na rua Dom Pedro I, no Nova América

O presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (Cidadania)
também prestigiou o evento e disse que novo prédio, oficialmente
inaugurado nesta sexta, além de
oferecer condições mais satisfatórias, "valoriza o serviço dos delegados e policiais, e faz com que
a Policia Civil tenha, agora, um
centro de comando e um centro
de pensamento para as ações voltadas à segurança pública".
Ainda segundo Gilmar, em
Piracicaba, "a questão da segurança pública está muito bem
controlada". Para ele, isso é fruto do trabalho conjunto desempenhado pelas forças de segurança que atuam na cidade, como as
as polícias civil, militar e federal e
a Guarda Civil Municipal.
De forma semelhante, o prefeito Luciano Almeida (União) lembrou que cidade e a sua região metropolitana, "têm uma política muito
integrada das suas polícias com o
poder público e com a iniciativa privada, que às vezes não é muito comum dentro de outras estrutu-

ras, e aqui funciona muito bem,
todo mundo se ajuda", disse.
Ainda durante a cerimônia,
o secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, General Campos, disse que a Deic
está localizada em "um belo prédio", e destacou que a região da
área 9 "é interessante para nós,
com infraestrutura econômicas
e sociais importantes, com linhões e dutos de combustível e
que merece muita atenção".
Também estiveram presentes
no evento os vereadores Paulo
Camolesi (PDT), Pedro Kawai
(PSDB) Zezinho Pereira (DEM).
Kawai lembrou que são os "investimentos em segurança pública que fazem com ela chegue de
fato à população, dando estrutura de trabalho para os profissionais que colocam suas vidas em risco para proteger essa população".
"A cidade ganha. Tudo que
vem acrescentar à cidade, nós cidade temos que estar juntos e participar", disse Zezinho Pereira.
SAÚDE - Durante o even-

to, também foi assinada a autorização de 835 mil reais para a
construção de uma nova unidade de saúde de Piracicaba, a ser
viabilizada por meio de convênio entre o Governo do Estado e
a Prefeitura de Piracicaba.
A cerimônia da tarde sextafeira foi realizada já sob a vigência do decreto estadual que
vigora desde a última quintafeira (17), e que libera o uso de
máscaras tanto em locais abertos quanto fechados em todo estado, excetuando-se as unidades
de saúde e o transporte público.
"A decisão foi feita pelo comitê de saúde, comitê científico",
disse João Doria, que defendeu
que ela é resultado da "baixa ocupação de leitos de internação primária, baixa ocupação de leitos
de UTI e da redução do número
óbitos ao lado do aumento da vacinação. Hoje, 99,3 por cento de
pessoas estão vacinadas com 2 doses no estado e 74,3% de crianças
de 5 a 11 anos também estão vacinadas", concluiu o governador.

M ANIFEST
AÇÃO
ANIFESTAÇÃO

Vereador protesta durante visita do governador
Constatação foi feita no local pelo vereador Pedro Kawai (PSDB)

O vereador Pedro Kawai esteve, nesta semana, em Santa
Olímpia, para verificar o estado de conservação da estrada
vicinal que liga a rodovia Hermínio Petrin ao bairro histórico, passando por Santana.
A manutenção da via, construída pela concessionária que explora a praça de pedágio daquela
região, é de responsabilidade da
prefeitura, que, segundo o vereador, precisa urgentemente realizar
reparos em toda a sua extensão.
De acordo com Kawai, as
deformações e buracos induzem
os motoristas a desviarem do

percurso, o que é um risco, porque, para isso, é necessário invadir a mão de direção contrária, o que pode provocar acidentes, principalmente à noite.
Em um dos pontos vistoriados
pelo vereador, há uma rotatória com
um grande volume de água empoçada, o que também é perigoso.
Kawai já adiantou que fará
uma solicitação formal à prefeitura para que a Secretaria Municipal de Obras realize os reparos
necessários para garantir a segurança dos motoristas, motociclistas e dos ciclistas, que se servem
daquela estrada diariamente.

Á GU
A B ONIT
A
GUA
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Na tarde desta sexta-feira
(18), o vereador Fabricio Polezi
(Patriota) esteve na visita do governador de São Paulo, João
Doria (PSDB), a Piracicaba
para a inauguração oficial da
sede da DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais), no bairro Nova América.
Polezi disse ter sido convidado a estar presente no evento,
porém preferiu se juntar a manifestantes que realizaram "protesto pacífico e democrático", com
palavras de ordem como "fora,
Doria", "Pinóquio", "mentiroso"
e "traidor do Bolsonaro".
Segundo o vereador, "o manifesto quase foi cessado pela Polí-

cia Militar". "Após conversas com
os organizadores, chegou-se a um
acordo de distanciamento do local para que o ato pudesse continuar", relatou. Ainda de acordo
com o parlamentar, aproximadamente 30 pessoas foram em frente à DEIC "demonstrar sua insatisfação com o governador".
"O governador não é bemvindo a Piracicaba. Ele trancou
nosso Estado, traiu o presidente
Bolsonaro e, todas as vezes que
este senhor por aqui passar, estaremos para falar algumas verdades a ele", afirmou Polezi, ressaltando ser "sempre coerente"
com seu "posicionamento ideológico conservador de direita".

D EMANDAS

Assessoria Parlamentar

Polezi acompanhou o evento de inauguração oficial da sede da DEIC

A R - CONDICIONADO

Aprovada a denominação de Vereador agradece consertos Climatização do Teatro Municipal
estrada de acesso ao bairro feitos por Mirante e Semob é abordado por Rai de Almeida
A estrada PIR 167/SP 147,
que dá acesso ao bairro Água
Bonita, receberá a denominação
de "Antonio Setten". O projeto
de lei 248/2021, proposto pelo
vereador Wagner Alexandre de
Oliveira - o Wagnão (Cidadania)
- foi aprovado na noite desta
quinta-feira (17) durante a quinta reunião ordinária do ano.
O texto, justifica o parlamentar, "tem o objetivo de homenagear
a memória do sr. Antonio Setten na
história de Piracicaba e na lembrança, junto aos familiares e amigos".
ANTONIO SETTEN Nasceu em 10 de setembro de
1926 em Piracicaba (SP). Aos dez
anos de idade, Setten já trabalhava na olaria de seu pai que
era situada no bairro Água Branca. Posteriormente, adquiriu um

sítio no Água Bonita, onde iniciou o cultivo de arroz, feijão,
café, laranja e cana-de-açúcar.
Em 1959 Antonio e seu irmão
Angelo assentaram a primeira pedra onde seria construída a igreja Nossa Senhora de Fátima e
Santa Isabel no bairro Água Bonita, sendo celebrada a primeira
missa neste mesmo dia no local.
"Antonio Setten faleceu aos 68
anos deixando um legado de trabalho, honestidade e companheirismo à esposa Anna (in-memorian),
aos filhos, aos genros Antonio Corrêa e Valter Antonio, a nora Izamar Rodrigues e aos netos Flavio,
Juliana, Izan, Vivian, Ricardo e
Nadia", destacou Wagnão no bojo
do projeto. "Seus filhos Marlene,
Luiz e Ana residem até os dias de
hoje no sitio de seu pai", concluiu.

O vereador Paulo Camolesi
(PDT) listou demandas que chegaram ao seu gabinete e foram
atendidas após contato feito
com a Secretaria Municipal de
Obras e a Mirante, empresa responsável pela gestão do esgoto
na cidade. Os serviços contemplaram os bairros Parque Prezotto,
Centro, Pauliceia e Terra Rica.
O parlamentar agradeceu ao
secretário Paulo Sérgio Ferreira
da Silva, titular da pasta de
Obras, por encaminhar a solução a um "problema recorrente,
que vem desde 2013", em um
ponto de ônibus na avenida
Pompeia, no Parque Prezotto. Segundo Camolesi, o empoçamento de água no local dificulta que
usuários do transporte coletivo
acessem os veículos na parada.

"Lá corre muita água, e a cada
3, 4 meses tem que fazer um conserto. O ônibus não consegue encostar e tem uma pessoa cadeirante que usa sempre aquele ponto de
ônibus", relatou o vereador, acrescentando que Paulo Sérgio "vai
providenciar" melhoria no local.
Camolesi também citou o trabalho da Mirante no reparo de um
vazamento de esgoto detectado
perto do Terminal Central de Integração. "Ontem esteve no meu gabinete um morador do Sol Nascente II preocupado com um vazamento de esgoto muito forte, que
descia justamente onde o povo
atravessava, na rua Rangel Pestana. De imediato passamos para a
Mirante e resolveram o problema",
disse o vereador nesta quinta-feira (17), na 5ª reunião ordinária.

A climatização do Teatro
Municipal Losso Netto, negociação salarial dos servidores
públicos municipais e os 42 anos
do PT (Partido dos Trabalhadores) foram assuntos elencados pela vereadora Rai de Almeida (PT) ao utilizar os cinco
minutos regimentais, durante
a quinta reunião ordinária, na
noite desta quinta-feira (17).
A parlamentar, por exemplo, lamentou que o ar-condicionado do Municipal esteja
quebrado, "o que está trazendo desconforto aos artistas. A
Cultura (secretaria) preferiu
restaurar o chafariz, em frente ao Teatro, do que arrumar
o ar-condicionado", disse Rai.

Os 42 anos do Partido dos
Trabalhadores marcou o encerramento de sua fala. "O PT deu
muita contribuição à sociedade brasileira e a classe trabalhadora tem um partido que a
defende. Contribuiu para a redemocratização do país. Foi
conduzido por três mandatos
consecutivos à Presidência da
República quando foi deposto
por um golpe midiático, sem nenhum crime. Durante esses quatro mandatos na Presidência foram muitas as lutas sociais: Bolsa Família, que tirou o país do
mapa da fome. O PT é o partido
que tem um legado e quero enaltecer a história desse partido", enfatizou a parlamentar.
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R EUNIÃO

Prefeitura entrega praça
João Alfredo, em Ártemis

ORDINÁRIA

Vereadores debatem
se ginásios cumprem
normas de segurança
Fabrice Desmonts

A remodelação da praça foi realizada com recursos do Governo do
Estado de São Paulo, conseguidos pelo deputado Alex Madureira
A Prefeitura entrega hoje,
19, às 9h, a praça João Alfredo,
que foi revitalizada. A praça fica
na avenida Fioravante Cenedese
com rua Quinze de Novembro,
em frente à antiga Estação da
Sorocabana, em Artemis. A obra
de revitalização contou com serviços como assentamento de piso
intertravado, nova iluminação
com LED, cinco rampas de acesso, sendo duas nas calçadas da
rua Manoel Detoni, uma na calçada (da praça) da rua Quinze
de Novembro e duas nas calçadas da rua Aristides Berreta.
Os mobiliários urbanos, luminárias, papeleiras e bancos também foram substituídos. O projeto
ainda contemplou pintura externa
do balneário e da caixa d'água, além
do reparo do portão de acesso.
A remodelação da praça de
Ártemis foi realizada com recursos do Governo do Estado
de São Paulo, conseguidos pelo
deputado Alex Madureira, com
intermediação do vereador Josef Borges. O investimento foi
de R$ 99.970,94 e a obra foi executada pela empresa TGM.
ANIVERSÁRIO – Também amanhã, 19/03, será comemorado, oficialmente, o aniversário de 86 anos do distrito de
Artemis. A celebração, que seria em 15 de janeiro, foi adiada
devido ao aumento de casos de
covid-19 no início do ano.
As atividades vão acontecer na praça João Alfredo, das
8h às 21h30, com realização
da associação União para o
Desenvolvimento Sustentável
do Distrito de Artemis (UNIArtemis), com apoio da Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras
(Selam) e Secretaria Munici-

Michel Barboza / Air Drone Imagens Aéreas

Reunião da Câmara acontece nesta segunda (21), a partir das 19h30

Vista aérea da Praça João Alfredo, em Artemis

pal de Ação Cultural (Semac)
e do vereador Josef Borges.
PROGRAMAÇÃO - A festa conta com uma extensa programação, que inclui esportes, lazer, cultura e saúde ambiental
por meio dos banhos gratuitos
com água hidromineral no Balneário Municipal de Artemis.
As atividades começam com
o Passeio Ciclístico (8h), que vai
percorrer, a partir da praça João
Alfredo, as ruas que margeiam o
rio Piracicaba e a lagoa do Itaiçaba, Ponte de Ferro, estrada rural
e retorna pelo mesmo trajeto.
Entre 8h e 12h, as equipes
do PSF Artemis e CPAN farão
aferição de pressão arterial,

glicemia e darão orientação
para uma vida mais saudável.
Durante todo o dia os participantes poderão usufruir do
Banho de Água Hidromineral
no Balneário Municipal. Essa
ação, conforme o vereador, além
de valorizar essa riqueza natural do distrito, comemora o Dia
Mundial da Água, 22 de Março.
A partir das 13h, brinquedos
gratuitos serão instalados na praça para as crianças. Das 15h às
22h acontece a tradicional Feira
Cooperativa Artemis/Lago Azul
com artesanato e gastronomia.
Às 17h começa a Corrida nos
Bairros – Etapa Artemis que promoverá um percurso de 3 km para

jovens e adultos e também de provas para crianças a partir dos 4
anos. Das 20h às 21h30, a atração será o show com a dupla Claudemir e Moisés, na Estação. Todas as atividades são gratuitas.
“As comemorações têm como
objetivo valorizar o distrito e sua
população. É preciso destacar o
trabalho de revitalização da praça, que foi elaborado em conjunto com a comunidade e realizado
pela Prefeitura, com emenda do
deputado Alex de Madureira, que
é de Artemis. Essa melhoria era
necessária há anos, porque o local é um símbolo do distrito e um
ponto de encontro da população”,
destacou o vereador Josef Borges.

T URISMO

Charqueada marca presença em reunião da Serra do Itaqueri
Nesta quinta-feira (17), aconteceu mais uma reunião do Conselho da Região Turística da Serra
do Itaqueri. O encontro foi realizado no Pesqueiro Paineiras, em
Santa Maria da Serra, e contou
com a participação do diretor de
Turismo Gabriel Campos, da assessoria de cultura e eventos Sueli
Thomazine e dos representantes
do Conselho de Turismo (Comtur)
Sueli Lanjoni e Vanda Assarice.
A comitiva charqueadense foi
recepcionada pelo prefeito anfitrião
Josias Zani Neto. Um dos principais temas em pauta foi trabalhado junto ao SENAC para a revisão
e atualização do Plano Regional de
Turismo da Serra do Itaqueri.

No mês de maio, Charqueada deve ser o município anfitrião dessa reunião e vai acolher
todas as demais cidades para
discutir os assuntos importantes e pertinentes ao desenvolvimento do turismo na RT. Já em
abril, a cidade que receberá os
representantes será Corumbataí.
“Os municípios integrantes
da Serra do Itaqueri estão cada vez
mais em sintonia. Muitas decisões
acertadas têm vindo ao encontro
do que os gestores pensam como
forma de aquecer o setor do turismo e também de eventos. O encontro do mês de maio deve acontecer
em Charqueada, o que muito nos
orgulha”, disse Gabriel Campos.
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Praça será denominada
‘Otilia Alves dos Santos’
Com o objetivo de homenagear e imortalizar o nome da Sr.ª
Otilia Alves dos Santos em uma
área de lazer de Piracicaba, cidade onde nasceu, amou e viveu até
seus últimos dias, o projeto de lei
136/2021 foi aprovado dela Câmara. De autoria o vereador Acácio Godoy (PP), o PL foi aprovado, em segunda discussão, durante a reunião ordinária da noite desta quinta-feira (17). A praça está localizada na Rua das Oliveiras, em frente ao número 621,
no bairro Bosques do Lenheiro.

HOMENAGEADA - Otilia
Alves dos Santos nasceu em
Novo Cruzeiro-MG, no ano de
1943. Cresceu e viveu lá onde conheceu seu marido José de Souza Santos. Tiveram oito filhos e
viveram nesta mesma cidade até
o ano de 1991, onde se mudaram para Piracicaba. Otília era
dona de casa, sempre prestativa
ajuda a todos como podia, e
sempre procurava fazer o bem.
Veio a falecer no dia 12 de março de 2015, por conta de insuficiência renal e cardíaca.

Ciclofaixas devem ser pintadas em
locais com movimento, diz Paraná
A comitiva charqueadense foi recepcionada
pelo prefeito anfitrião Josias Zani Neto

A GRICUL
TURA
GRICULTURA

"A dengue não acabou",
diz vereadora Ana Pavão

Sema sofre críticas por demora para
fazer reparos em estradas rurais

ações do Hospital Regional, no
bairro Santa Rita, foi outro assunto elencado pela parlamentar. Ela solicitou apoiou da população para "cuidar do espaço", de modo que não permita
que vândalos destruam o local.
Por último destacou a problemática do cruzamento da avenida
Laranjal Paulista com a rodovia
Cornélio Pires. A vereadora, que
esteve reunida com o prefeito municipal, disse que "ali não depende
exclusivamente da Prefeitura e,
sim, da Colinas", que é a concessionária que administra o trecho.

B OSQUES

dia os AVCBs (Autos de Vistoria
do Corpo de Bombeiros) e os alvarás de conclusão das edificações.
Outros requerimentos que serão deliberados pelos vereadores
dizem respeito ao trânsito na rotatória de acesso à rodovia Cornélio Pires e à avenida Laranjal Paulista, no Campestre; às linhas de
ônibus que atendem à Vila Breda
e à Vila Belém; e à realização de
serviços públicos no entorno de
escola na Vila Independência e às
margens do rio Piracicaba.
Os trabalhos legislativos poderão ser acompanhados, ao
vivo, a partir das 19h30, pela TV
Câmara (sintonizada nos canais
11.3 em sinal aberto digital, 4 da
Claro/Net e 9 da Vivo Fibra, no
site camarapiracicaba.sp.gov.br/tv
e nos perfis no Facebook e no YouTube) e pela Rádio Câmara Web.
A Rádio Educativa 105,9 FM inicia a cobertura às 20h. O "Jornal
da Câmara" vai ao ar às 19h.

C ÂMARA

Z OONOSES

"A dengue não acabou!". A
preocupação é da vereadora
Ana Pavão (PL) ao se referir,
na quinta reunião ordinária na
noite desta quinta-feira (17),
dos inúmeros casos da doença
que acometem os piracicabanos. "O crescimento continua e
nós precisamos prestar atenção
para não termos criadouros
dentro da casa. "Houve um aumento de 43% no número de infectados em relação ao ano passado", lembrou a parlamentar.
Uma melhoria na Praça do
Escoteiro, localizada nas imedi-

O cumprimento de normas
de segurança em ginásios poliesportivos é tema de requerimento
que a Câmara Municipal de Piracicaba analisa nesta segunda-feira (21), na 6ª reunião ordinária
do ano, com início às 19h30.
A pauta conta com 20 proposituras no total: um projeto
de decreto legislativo, quatro
moções e oito requerimentos
em discussão única, dois projetos de lei em primeira discussão e cinco em segunda.
O requerimento 210/2022,
de autoria do vereador Paulo Camolesi (PDT), lista seis perguntas à Prefeitura sobre a obediência a condições de segurança aos
usuários em ginásios de esportes, cobrando dados sobre existência de saídas de emergência,
equipamentos para contenção de
incêndio e iluminação de emergência alimentada por bateria,
além de questionar se estão em

O vereador Zezinho Pereira
(Democratas) criticou a Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento por demora em
realizar reparos em estradas rurais. Na noite desta quinta-feira
(17), durante a 5ª reunião ordinária da Câmara, o parlamentar
lembrou que reforçou o pedido –
já solicitado na pasta há cerca de
30 dias – para manutenção em
estrada que passa no condomínio do bairro Água Bonita.
“Fala-se que é um loteamento clandestino, mas está
dentro do marco legal e, se não
bastasse isso, é uma estrada

principal que sempre foi cuidada pela Prefeitura”, disse, ao
lembrar que nesta via passa
ônibus escolar, “com crianças
com deficiência”, salienta. “Fico
pensando na lentidão que tem
para resolver as coisas que levam um dia, não é uma coisa pra
ficar um mês esperando”, disse.
Zezinho disse que a Sema deve
“focar naquilo que beneficia o morador da Zona Rural”, afirmou,
ao avaliar que as estradas facilitam o acesso aos serviços na cidade, “onde eles precisam levar os
filhos estudarem, precisam de
médicos, entre outros”, concluiu.

O vereador Aldisa Vieira
Marques, o Paraná (Cidadania),
reclamou que as ciclofaixas pintadas no bairro Santa Rita “não
estão sendo utilizadas”. Ele informou, na noite de quinta-feira (18), na 5ª reunião ordinária
da Câmara, que esteve no bairro
e viu moradores reclamando
que as novas faixas “atrapalham
a ultrapassagem de carros”.
“Há diferença muito grande
em fazer (ciclofaixas e ciclovias) em
um lugar que não tem movimento
e em um que tem bastante fluxo
de veículos”, disse, ao recordar do

ciclista morto na avenida Luciano Guidotti. “Não faça mais (em
lugar sem movimento”, disse.
Paraná também pediu para
que atendentes do SIP (Serviço de
Informação à População) 156 possam orientar corretamente quem
liga para saber sobre mudas no
viveiro. “Fui até Santa Rita, buscar
as mudas, mas não tinham, então,
eles precisam ser bem informados
sobre o que tem lá ou não”, disse,
lembrando que foi a primeira vez
que aconteceu com ele. “É um lugar longe e o morador não pode ir
até lá e não ter a muda”, disse.

SANT
A T ERESINHA
ANTA

Comunidade usa cavalo para acabar
com mato alto, divulga vereador
O pessoal de Santa Terezinha está soltando cavalos para
comer o mato da cidade”, disse o
vereador Cássio Luiz Barbosa
(PL), o Cássio ‘Fala Pira’ nesta
quinta-feira (17), durante a 5ª
reunião ordinária de 2022.
O parlamentar destacou que
esteve na região do bairro Boa Esperança, onde constatou a situação. “Infelizmente isso [mostrou
imagem do cavalo] é dentro de
uma escola que funciona no Santa
Teresinha, no único lugar onde as
crianças tem para fazer um espor-

te, mas que está abandonado”.
De acordo com ele, no local foram
encontrados animais peçonhentos
e, por conta disso, o corpo docente da unidade não tem usufruído do espaço com os alunos.
O vereador também falou sobre as pessoas que vendem água
nos semáforos da cidade. “Estão
prendendo as mercadorias dessas
pessoas. Pessoas que tiveram problemas com a Justiça e estão querendo ser inseridas na sociedade.
O cara não pode roubar, mas também não pode trabalhar”, disse.
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IPTU de R$ 517 para moradores
do Vida Nova gera indignação

Mesmo enfrentando diversos desafios,
brasileiros permanecem solidários

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) manifestou indignação
contra a Prefeitura diante da cobrança de R$ 517 de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) dos donos de imóveis no residencial Vida Nova. O parlamentar observou que o empreendimento foi construído para pessoas de baixa renda, no entanto o
imposto é maior do que o incidente em bairros mais abastados.
"Fui procurado por vários
moradores do Vida Nova se queixando do valor do IPTU. Também

fiquei surpreso, porque ali é um
residencial que foi feito para moradores de baixa renda, mas o valor do IPTU ultrapassa os R$ 500.
É de R$ 517", disse Anilton Rissato, durante a 5ª reunião ordinária, nesta quinta-feira (17).
"O bairro onde moro, Jardim
Colina Verde, não tem esse valor
de IPTU. Acho que alguma coisa
está errada, os órgãos responsáveis têm que rever o conceito. Fica
aqui a minha indignação com essa
cobrança, acho que tem que ser
revista", completou o parlamentar.

DA

FELICIDADE

A Ciência já comprovou em estudos que ser generoso traz felicidade ao ser humano
Você sabia que existe um medidor de felicidade mundial? É isso
mesmo. Anualmente, a Rede de
Soluções de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) publica os dados em seu relatório mundial,
mostrando os países mais felizes
do planeta; inclusive, é neste mês
em que se comemora o Dia Internacional da Felicidade (20/3). Segundo cientistas, há variáveis subjetivas que potencializam esse sentimento e que vão além de questões econômicas e de saúde, a exemplo de fatores sociais, como o suporte familiar e a generosidade.
A Ciência já comprovou em
estudos que ser generoso traz felicidade ao ser humano. Muitas
vezes, os cidadãos mais bondosos são aqueles que, mesmo que
não possuam uma qualidade de
vida ou condições financeiras ideais, estão sempre dispostos a ajudar. Isto é, a felicidade genuína
apresenta-se quando fazemos
algo significativo, seja para si ou
para amparar outras pessoas.
Foi o que fez a auxiliar de serviços gerais Natália Bernardo,
quando ocorreram as fortes chuvas em Petrópolis/RJ. Enquanto
seus filhos eram assistidos pela
Legião da Boa Vontade (LBV), ela
sentiu vontade de contribuir para

amenizar o sofrimento das vítimas
e voluntariamente ajudou na montagem dos kits que foram entregues pela entidade: “Vi como se
fosse minha família precisando, e
meu coração chegou a doer, e isso
me comoveu. Foi bom ver que a
gente poderia ajudar de alguma
forma e ser útil para essas famílias, foi muito gratificante”.
Empatia, satisfação e gratidão são alguns dos sentimentos
que vibram nos corações dos indivíduos a cada ato altruísta:
“Abraçar a população foi um ato
de servir, de transferir a gratidão a Deus por estar viva e não
ter sido atingida pelas chuvas,
[...] tenha amor ao próximo e
empatia, faça sua parte”, comentou Rafaela de Souza, mãe atendida pela LBV, que, mesmo desempregada, fez questão de colaborar atuando voluntariamente nas atividades da Instituição.
A propósito, todas as ações da
LBV são firmadas no espírito de
cooperação e pautam-se pelo sentimento espontâneo de Amor ao
próximo. O trabalho socioassistencial em prol de pessoas e famílias
em vulnerabilidade social só é possível graças à valorosa ajuda de
doadores, parceiros e voluntários
da Entidade. “Não pense duas vezes e faça o Bem enquanto pode.
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Natália Bernardo, da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro

Não importa como, não importa
a cor, a raça, o gênero, ajude
quem precisa com o que você
puder doar”, comentou Natália.
Acesse o site (www.lbv.org.br)

e faça parte desse time solidário.
Acompanhe também todas as
ações realizadas em prol das famílias acessando o perfil @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.
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C OVID -19

Redução de casos chega a
96,7% em Laranjal Paulista
Laranjal Paulista voltou a ter
casos zerados de coronavírus ao
longo dessa semana. Na quintafeira, nenhuma notificação foi registrada no município. Pela sétima semana seguida, a cidade registrou queda nos casos de coronavírus, atingindo o menor patamar de 2022 desde o novo surto causado pela variante Ômicron. Apenas 25 casos foram registrados na semana passada.
A redução desde o novo pico,
que chegou a 760 casos semanais, é de 96,7%. A expectativa é
que o novo boletim semanal mostre uma queda ainda mais acen-

tuada, já que entre segunda e quinta-feira, houve apenas três casos.
Laranjal Paulista conseguiu
em tempo recorde, apenas três semanas, conter a curva de crescimento graças às ações preventivas
de saúde pública e à vacinação.
MÁSCARAS LIBERADAS
- Diante do cenário promissor, Laranjal Paulista seguirá a determinação do Governo do Estado de
São Paulo e o uso de máscara em
ambientes fechados foi liberado. A
utilização do equipamento de proteção respiratória segue obrigatório em unidades de saúde, hospitais e no transporte público.

RESIDENCIAL SOLAR

Galeria pluvial e prolongamento
de avenida serão realizados
Prefeito Dr. Alcides e equipe da Prefeitura de Laranjal Paulista
estiveram no bairro para definir últimos detalhes da obra
O Residencial Solar ganhará
em breve melhorias no setor de
infraestrutura. As obras contemplam ampliação da galeria pluvial na extensão da Avenida da
Saudade. A estrutura, construída há pelo menos 20 anos, não
comportava uma estação terminal no emissário e acabava dispensando um grande montante
de água gerando grande erosão
no solo. Além de mais 60 metros
de tubulações, será implantado
também um dissipador para reduzir a velocidade do escoamento. Está previsto ainda o prolongamento da Avenida da Saudade
até a Rua Odorico M. do Amaral.
Na semana passada, o prefeito Dr. Alcides de Moura Campos Junior, o vice-prefeito Carlos Alberto Rugolo, o presidente
da Câmara, Valdecir Berto Filho,
o secretário de Planejamento,
Matheus Ventris, e o encarregado da Secretaria de Serviços Públicos Municipais, Nilso Ventris,
estiveram visitando o local (foto).
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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. JOSE DE FREITAS faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados
Sr. Manoel de Freitas e da Sra.
Julia Maria Rosa de Jesus, era
casado com a Sra. Maria de
Lourdes de Freitas; deixa os filhos: Jose Augusto de Freitas,
casado com a Sra. Ilda Queiroz
Freitas; Edite de Freitas Cruz,
casada com o Sr. Roberto Cruz;
Ademir de Freitas, já falecido;
Neide de Freitas da Silva, casada com o Sr. Adão Moreira da
Silva; Neusa Aparecida de Freitas, casada com o Sr. Alderico
Coutinho; Silso Aparecido de
Freitas, casado com a Sra. Sandra Marcia Freitas; Salvino de
Freitas, já falecido; Eurico de
Freitas, casado com a Sra. Luciana de Freitas; Maria Roseli
de Freitas da Silva, casada com
o Sr. Eli Jemerson da Silva; Samuel de Freitas e Eliandro Gilson Freitas, casado com a Sra.
Marlene Rocha Freitas. Deixa
netos, bisnetos, tataranetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
11h00 do Velório Municipal de
Rio das Pedras/SP para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras/SP em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINO MIGUEL HEITOR DA
SILVA RAMOS faleceu anteon-

tem, nesta cidade, filho do Sr.
Eliseu Pacheco de Ramos e da
Sra. Franciele Fernanda da Silva. Deixa o irmão Bruno, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
13h00 da sala 02 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. EDSON BARBOSA DA SILVA
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 56 anos, filho dos
finados Sr. Artur Sebastião da
Silva e da Sra. Creuza Barbosa da Silva. Deixa familiares
e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00
do Velório do Cemitério Municipal de Saltinho/SP, para
a referida necrópole em jazigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS
SR. ERNESTO MOREIRA faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 70 anos, filho dos finados Sr. Antonio Moreira e da
Sra. Leonilda Moreira, era casado com a Sra. Vera Lucia de
Oliveira Moreira; deixa os filhos: Priscila de Oliveira Moreira Alvim dos Reis; Andre
Luis Moreira; Cristiane de Oliveira Moreira; Sara de Castro

e Miriã de Jesus Oliveira Rodrigues. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala 03 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFESSORA GUARACY MANSOR DE OLIVEIRA faleceu ontem, nesta cidade, contava 97
anos, filha dos finados Sr.
Theophilo Mansor e da Sra.
Carmen Armedina Mansor, era
viúva do Sr. Paulo Gonçalves
de Oliveira; deixa os filhos:
Paulo Cesar Mansor de Oliveira; Juçara de Oliveira Costa
Moniz e Jaciara Mansor de Oliveira Mainardi. Deixa 04 netos,
05 bisnetos, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada ontem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório da Saudade,
sala 07, para o Crematório
Unidas - Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. NEUZA DE SOUZA
GALZERANO faleceu ontem,
na cidade de São Paulo/SP,
contava 69 anos, filha dos finados Sr. Jose Augusto de
Souza e da Sra. Aguida de Sou-

za Castro, era viúva do Sr. Higino Geraldo Galzerano Filho;
deixa as filhas: Mariana de
Souza Galzerano e Juliana de
Souza Galzerano. Deixa demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h30
da sala “Premium”, do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SEBASTIÃO DA SILVA
GARCIA faleceu ontem, nesta
cidade, contava 94 anos, filho
dos finados Sr. João Garcia
da Silva Filho e da Sra. Antonia Monteiro, era viúvo da Sra.
Antonia Bortoleto Garcia; deixa os filhos: João Jose Bortoleto Garcia, casado com a Sra.
Maria Helena Santin da Silva
Garcia; Lucia Cristina Bortoleto Garcia Ferreira, casada
com o Sr. Paulo Renato Garcia Ferreira e Maria Eliana
Bortoleto Garcia Debeni, casada com o Sr. Jefferson Debeni. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “Standard” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. ODILA TOT GUERRERO
faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 72 anos de
idade e era casada com o Sr.
José Aparecido Guerrero. Era
filha do Sr. Ottilio Tot e Sra.
Helena Santin Tot, falecidos.
Deixa filhos: Rafaela Guerrero
casada com Rudy Forti Crocomo e Leandro Dorizotto Guerrero. Deixa também 02 netas.

O seu sepultamento deu-se
ontem às 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. EVA MIQUELIN SCARPARI
faleceu ontem na cidade de Pi-

racicaba, aos 73 anos de idade
e era filha do Sr. Pedro Miquelin
e da Sra. Benedita Mota, falecidos. Deixa os filhos: Fernando
Roberto Scarpari e Eliana Sandra Scarpari Bellini casada com
Nivaldo Jose Bellini. Deixa ainda 03 netos, 01 bisneto e demais parentes. O seu féretro
deu-se ontem as 15:00 hs saindo a urna mortuária do Velo-

rio “A” do Cemiterio Parque da
Ressurreição seguindo para o
Crematório Bom Jesus – Unidas, onde ocorreu a Cerimônia de Cremação. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LAZARO MANOEL GIL faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e
era filho do Sr. Francisco Manoel Gil e da Sra. Maria Francisca
Gil, falecidos. Deixa irmãos e
sobrinhos. O sepultamento
dar-se-a hoje as 13:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório “C” do Cemiterio Parque da
Ressurreição, para a referida
necropole, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR.PASCHOAL GALANTE faleceu ontem na cidade de São
Pedro aos 79 anos de idade e
era casado com a Sra.Maria
Cristina Santos Galante. Era filho dos finados Sr.Gervasio
Galante e da Sra.Elvira Truglio
Galante. Deixa os filhos: Alexandre, Gervasio e Mauricio. Deixa
netos e demais parentes.O seu
corpo será transladado para a
cidade de São Paulo e o seu
sepultamento dar se dia 20/03
ás 17:00 h saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério
Araçá seguindo para aquela
localidade onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00

ALUGA-SE

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

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

- 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

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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Paixão de Cristo volta a ser realizada este ano
Próxima temporada será realizada de 9 a 16 de abril de 2022 no maior teatro ao ar livre do mundo, em Brejo da Madre de Deus, no Pernambuco
Na Semana Santa deste
ano, a Sociedade Teatral de Fazenda Nova voltará a encenar o
espetáculo da Paixão de Cristo
de Nova Jerusalém. A próxima
temporada será realizada de 9 a
16 de abril de 2022 no maior teatro ao ar livre do mundo localizado no município do Brejo da
Madre de Deus, agreste de Pernambuco, a 180 km do Recife.
Na peça teatral, que este ano
completa 53 anos de história, a
vida de Jesus é contada em nove
palcos-plateia com uma arrojada
cenografia que reproduz parte da
Jerusalém dos tempos de Jesus,
incluindo o grandioso Templo, o
Fórum Romano, o Palácio de Herodes, a Via Sacra e o Monte do
Calvário. Além disso, um rico
figurino e efeitos especiais de
última geração completam a
grandiosidade do espetáculo.
Este ano, o ator convidado
para fazer o papel de Jesus será
Gabriel Braga Nunes. Ao seu lado
estarão Christine Fernandes,
como Maria; Luciano Szafir, interpretando Herodes, o ator Sérgio Marone, como Pilatos, a influenciadora digital Thaynara
OG, no papel de Herodíades, e a
atriz pernambucana Marina Pacheco no papel de Madalena.
Além dos artistas convidados,
o elenco é formado também por cerca de 450 atores e figurantes pernambucanos que atuam no espetáculo sob a direção artística de Lúcio Lombardi e do assistente especial de direção Alberto Brigadeiro.
Os ingressos para a temporada 2022 já podem ser comprados
pelo site oficial www.novajerusalem.
com.br. As entradas custam R$
200,00 inteira e R$ 100,00 meia.
Nas compras feitas pelo site, o vaEdição: 8 Páginas

lor pode ser parcelado em até 12
vezes nos cartões de créditos.
Segundo a direção do espetáculo, a Sociedade Teatral de
Fazenda Nova estará preparada para cumprir todos os protocolos sanitários de controle da
covid- 19 estabelecidos pelos órgãos do Governo do Estado.
Realizada desde 1968, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém
já foi assistida por cerca de 4 milhões de pessoas do Brasil e exterior, consolidando-se como uma das
principais atrações turísticas do
País durante a Semana Santa.
A maior parte do público vai
a Fazenda Nova para assistir ao
espetáculo por meio de ônibus de
turismo e vans, que é a forma mais
fácil e cômoda. Esses serviços de
traslados têm preços variados e
podem ser encontrados facilmente na internet. Existem também
iniciativas independentes de grupos de amigos, igrejas, clubes e
associações, que formam caravanas para assistir ao espetáculo.
Muitas pessoas também
preferem ir de automóvel. A estrada que liga a cidade-teatro à
capital pernambucana, Recife, e
ao município de Caruaru é duplicada na maior parte do trajeto, oferecendo conforto e segurança para os viajantes.
Além disso, os turistas de
qualquer parte do Brasil, que optarem por pacotes de hospedagem
no Recife/PE, em Caruaru/PE ou
na paradisíaca praia de Porto de
Galinhas/PE, podem adquirir o passeio, para assistir ao espetáculo, oferecido pela Luck Viagens (81 33666222/ www.luckviagens.com.br),
pelas lojas da CVC em todo Brasil
e outras agências de viagens.
O pacote inclui transporte de
ida e volta em ônibus especial para
turismo, guia turístico e parada na
famosa feira de Caruaru para co-

nhecer o artesanato regional e saborear uma deliciosa comida regional. No Recife/PE, o ônibus sai
do aeroporto e, em Porto de Galinhas/PE, o turista tem acesso ao
transporte nos hotéis e pousadas.
Para os que buscam viver
emoções mais fortes, a Pousada
da Paixão, instalada dentro da
cidade-teatro de Nova Jerusalém, oferece pacotes para os turistas que desejam não só assistir, mas também sonham em
participar do espetáculo.
São dois dias de hospedagem
onde no primeiro dia os turistas
assistem à peça e, no segundo, se
desejarem, atuam como figurantes, juntamente com todo o elenco
(Contatos da Pousada da Paixão(81) 3732-1574/ (81) 99673-0815/
WhatsApp (81) 99673-0805 /
www.pousadadapaixao.com.br).
“A retomada dos espetáculos
é motivo de muita alegria não só
para nós, mas também para todos os pernambucanos que conhecem a história da Nova Jerusalém e sabem da importância que
a Paixão de Cristo tem para a cultura e para a economia do nosso
Estado”, afirmou, Robinson Pacheco, presidente da Sociedade
Teatral de Fazenda Nova e coordenador geral do espetáculo.
Segundo ele, boa parte desses
profissionais trabalham o ano
todo para que, durante a temporada, tudo fique perfeito. “Desde
o início, quando as encenações
aconteciam nas ruas da Vila de
Fazenda Nova, o espetáculo é realizado com muito suor, muita dedicação e comprometimento de
todos os envolvidos. Nós nos esmeramos na riqueza dos detalhes
e no realismo das cenas a fim de
proporcionar ao nosso público
uma viagem no tempo, na qual as
pessoas possam viver emoções
como se estivessem presenciando

Fotos: Divulgação

Este ano, o ator convidado para fazer o papel de Jesus será Gabriel Braga Nunes. Ao seu lado estarão Christine
Fernandes, como Maria; Luciano Szafir, interpretando Herodes, o ator Sérgio Marone, como Pilatos, a influenciadora
digital Thaynara OG, no papel de Herodíades, e a atriz pernambucana Marina Pacheco no papel de Madalena.

os fatos que aconteceram há mais
de dois mil anos”, afirma Pacheco.
O esforço e a seriedade empreendidos na montagem do espetáculo da Paixão de Cristo traduzem-se na satisfação revelada
pelo público nas pesquisas de opinião. Todos os anos, cerca de 98%
dos pesquisados consideram o
espetáculo ótimo ou bom. Além
disso, quase 50% do público re-

torna para assistir à encenação da
Paixão de Cristo de Nova Jerusalém pelo menos mais uma vez.
Na produção do espetáculo
são gerados 3 mil empregos diretos e 8 mil indiretos. As estimativas são de que, durante a
temporada de apresentações,
sejam movimentados um montante da ordem de R$ 400 milhões na economia do Estado.

No setor de turismo, especificamente, o espetáculo traz
resultados bastante positivos
para restaurantes, hotéis e operadoras turísticas do Recife e
Porto de Galinhas, além beneficiar o turismo em outras regiões como no entorno de Gravatá e Caruaru, no agreste pernambucano, e de Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba.
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Homens feministas sim,
por que não?
Vinicius Marchese

D

emocracias frágeis são aquelas
em que não há
a devida representatividade social nos espaços de poder e de decisão. Todos os anos, nessa data, nos deparamos com os mesmos
dados que revelam a profundidade do abismo que separa homens
e mulheres na política brasileira.
Com menos de 100 anos de participação na vida política, pois só alcançaram o direito ao voto em
1934, as mulheres são mais de 52%
da população, contudo, representam apenas 15% dos parlamentares no Congresso Nacional. Portanto, para fortalecer a democracia é preciso adotar ações que visem assegurar a diversidade da
população em tais ambientes.
Em cálculo proporcional sobre o atual cenário, constatou-se
que somente em 120 anos chegaríamos ao equilíbrio de gênero na
política do País. E isso porque temos dispositivos como as cotas
partidárias, que determinam que
30% das candidaturas sejam de
mulheres. Além disso, ao determinar que os partidos devem repassar 30% das verbas do Fundo Eleitoral para as campanhas das candidaturas femininas, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) impactou
diretamente as últimas eleições. Se
em 2014, os homens concentraram
90% das receitas das candidaturas a deputado federal, em 2018,
o número da proporção das receitas para as mulheres saltou de
menos de 10% para cerca de 22%.
São medidas necessárias para
incentivar a participação de mulheres e aumentar a representatividade no Brasil, mas não podemos parar por aí. Há muito que se
refletir sobre o papel dos homens
nessa jornada pela equidade de
gênero, e tenho sentido que não
podemos mais nos furtar a essa
responsabilidade. Sabemos que a
ausência das mulheres em cargos
eletivos e de liderança está diretamente vinculada às suas atribuições na sociedade. São elas que,
na imensa maioria das vezes, são
responsáveis pelo cuidado da casa
e da família, o que acaba as afastando da vida pública. Outro fator cultural é o próprio preconceito da população que não vota em

mulheres por puro e
simples machismo.
Então, como transformar esse ambiente
para que seja acolhedor
para as mulheres? Se
elas levariam 120 anos
para ficar em pé de
igualdade com os homens na política, como
solucionar essa equação
e garantir que políticas públicas
sejam elaboradas para corrigir essas distorções sociais? Tendo essas perguntas em mente, volto ao
questionamento anterior. Qual é o
papel dos homens para se conquistar a efetiva equidade de gênero?
Entendo que a nossa função
é desconstruir o nosso próprio
olhar, enviesado por anos e anos
de uma cultura que privilegia os
homens, constatada na prática em
inúmeros dados sobre a representatividade das mulheres. Se nossa
democracia só será fortalecida com
mais participação de mulheres
brancas, negras, indígenas, LGBTQIA+, os homens precisam fazer
a sua parte. Para muito além de
dar voz e espaço a quem não tem,
também precisamos assumir um
compromisso de que as nossas
atitudes e ações terão um cunho
de igualdade. Não há como saber em que medida o outro está
sendo impactado, e, por isso, o
diálogo precisa ser uma constante ferramenta de construção.
Simone de Beauvoir afirmou que o único homem feminista é aquele que enxerga a
mulher como sujeito. Nesse debate sobre se os homens podem
ou não se intitular feministas,
pró-feministas, ou simplesmente, aliados, não devemos nos
esquecer que a gestão pública
carece de pessoas comprometidas com a transformação de
toda a sociedade. Ser um homem
feminista, pró-feminista, ou aliado, é reivindicar uma identidade política equitativa e inclusiva e atuar incansavelmente
para que a metade da população possa se ver representada e
tenha seus direitos preservados.
Afinal, o feminismo é sobre a igualdade entre todas as pessoas.
———
Vinicius Marchese, Engenheiro de Telecomunicações, Presidente do
Crea-SP. Instagram:
@viniciusmarchese

Fisioterapia respiratória
pediátrica
Thais S. Rodrigues

A

maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre a
fisioterapia respiratória
pediátrica ?? Muitos
pensam que a fisioterapia é voltada exclusivamente para a parte
motora, quando a criança tem atraso no desenvolvimento , Fratura o braço ou machuca o joelho. Grande parte dos
pais acaba conhecendo este ramo
da fisioterapia apenas quando o
filho está internado no hospital.
Porém, a fisioterapia respiratória não é recomendada somente no ambiente hospitalar, a criança pode fazer o tratamento em
casa ou em clínicas e ambulatórios. A indicação, em geral, é feita
quando o bebê ou a criança apresenta algum tipo de desconforto
respiratório, normalmente causado por infecções como bronquiolites e pneumonias, ou mesmo
uma gripe mais forte, que ocasiona um acúmulo de secreção que a
criança normalmente não consegue eliminar sozinha. O tratamento elimina as secreções, melhora a entrada e saída de ar pelo
sistema respiratório e é realizado
por meio de exercícios respiratórios e posturais específicos.

Por que as crianças precisam de fisioterapia respiratória?
Além das particularidades do sistema respiratório infantil (como
calibre menor das vias
aéreas, dificultando a
passagem de ar), a predisposição genética, o
clima, e a poluição do ar
fazem as crianças estarem mais
suscetíveis a infecções respiratórias. Essas infecções podem gerar

Grande parte
dos pais acaba
conhecendo
este ramo da
fisioterapia
apenas quando
o filho está
internado
no hospital
um acúmulo de secreções bronquiais, sendo necessário recorrer à
intervenção da fisioterapia respiratória, cujo objetivo fundamental é remover as secreções, melhorar a oxigenação pulmonar e diminuir o desconforto respiratório.
———
Thaís Soleira Rodrigues, fisioterapeuta
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SB – Jornais Regionais – EIRELI - 27.859.199/0001-64
Rua Madre Cecilia, 1770 - Piracicaba/SP - CEP 13.400-490
- Tel (19) 2105-8555
IMPRESSÃO: Jornais TRP Ltda, rua Luiz Gama, 144 – CEP 13.424-570
Jardim Caxambu - Piracicaba-SP, tel 3411-3309

São Nicolau de Flüe no Jardim Glória
Claudinei Pollesel
“

A

santidade não está só naquela dedicação exclusiva a
Deus. A santidade de São
Nicolau não começou no momento que ele foi viver o seu encontro
com Deus. Começa no tempo em
que ele escutou e viveu a vontade
de Deus. Esse homem se santificou no matrimônio, na criação e
educação dos filhos, nos seus afazeres públicos, na sua ação política e também na vida de doação
ao Senhor”. (14/10/2021 - Dom
Devair de Araújo Fonseca, bispo
da Diocese de Piracicaba/SP).
A Igreja celebra a memória
de São Nicolau de Flüe, padroeiro da Suíça e construtor da paz,
no dia 21 de março. Neste dia Nicolau nasceu e também morreu
aos 70 anos, em 1487. Na Suíça e
nas comunidades suíças espalhadas pelo mundo ele é celebrado
também no dia 25 de setembro.
No Brasil existe somente uma
paróquia que tem São Nicolau de
Flüe como padroeiro. A Paróquia
de São Nicolau de Flüe fica em São
Carlos/SP. Sua construção e criação foi incentivada pelo então bispo daquela diocese, Dom Constantino Amstalden, descendente de
suíços da colônia de Helvetia, de
Indaiatuba/SP e da linhagem direta de São Nicolau de Flüe e sua
esposa Dorotéia, que tiveram 10 filhos e muitos descendentes. Existe
também uma capela em Campinas/
SP, na Paróquia de Santa Luzia.
Esta capela foi construída num pequeno terreno que antes pertenceu
á fazenda da família Von Zuben,
também descendentes de Nicolau
e Dorotéia, o “casal santo”.
Na Diocese de Piracicaba ini-

ciou-se um movimento de devoção e propagação da vida e santidade de São Nicolau de Flüe, com
a chegada de frei Francisco Erasmo Sigrist, frade capuchinho, na
comunidade do Jardim Glória em
1985. Frei Sigrist também era de
ascendência suíça, descendente
deste santo, sendo da 17ª. Geração de seus descendentes. Era desejo de frei Sigrist de ter esta devoção na capela de São Francisco
de Assis e Santa Clara, por ele
construída, em mutirão com a comunidade dos moradores e amigos, na comunidade do Jardim
Glória. Lamentavelmente frei Sigrist faleceu antes da inauguração da capela e do recebimento
da imagem e da relíquia, prometidos pela comunidade suíça.
Em 2018, durante as celebrações do vigésimo ano do falecimento de frei Sigrist fizemos chegar aos
suíços esta história do desejo não
concretizado de frei e ficamos felizes e surpresos com a generosa atenção que recebemos. Padre Josef
Rosenast, religioso da Congregação
dos Palotinos, responsável pela
Capela de São Nicolau de Flüe, na
Suíça, onde esta sua sepultura, veio
pessoalmente ao Jardim Glória e
nos entregou uma relíquia de primeiro grau (fragmento do osso) do
santo e posteriormente enviou uma
belíssima escultura de São Nicolau
ao lado de sua esposa Dorotéia.
Finalmente em 14 de outubro
de 2021, 23 anos após a morte de
frei Sigrist, a imagem e a relíquia
de São Nicolau de Flüe foram entronizadas na Capela do Jardim
Glória, numa belíssima e solene
cerimônia presidida pelo bispo da
Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca. O relicário

A Igreja celebra
a memória do
padroeiro da Suíça
e construtor da paz
foi colocado num pedestal de madeira, no lado direito do presbitério, em local que favorece a devoção e a oração da comunidade, que
pode pedir a proteção e a interseção deste querido santo.
CONVITE - As missas na Capela do Jardim Glória são celebradas todos os segundos e quartos
domingos ás 10 horas da manha.
O endereço da capela é Alameda
Frei Sigrist, 141 - Jardim Glória,
Piracicaba. Aproveite este mês de
março em que é celebrada a memória de São Nicolau de Flüe e
participe da santa missa nesta belíssima capela. Além de ver e venerar a imagem e a relíquia você irá
se encantar com o belíssimo mosaico de autoria da artista inglesa
Virginia Welch, que ocupa todo o
presbitério e suas laterais. Fica a
sugestão de visitar também o Memorial Barraco de frei Sigrist, antiga residência dos frades capuchinhos que ali viveram de 1985
até 2001, hoje preservada e tombada como patrimônio histórico
do município de Piracicaba, tombada pelo Codephat. Uma dica
valiosa para sua visita ao jardim
Glória: na casa em frente ao barraco vive Dona Joaninha, a primeira moradora da comunidade,
firme e lúcida no alto de seus 88
anos. Tome um cafezinho com ela
e encante-se com as suas histórias. Tenho certeza que este programa fará bem. Aceita o convite?
“Ao olharmos para a vida de
São Nicolau de Flüe, encontramos

um homem que tinha o seu projeto de vida. Ele queria ser um homem santo, queria buscar um encontro mais profundo com Deus,
mas não é assim simplesmente que
as coisas acontecem. Então, São
Nicolau precisa se abrir à vontade
de Deus: ele se casa, tem dez filhos (dois deles ficaram padres, ao
menos segundo uma antiga tradição, e um deles teria morrido em
ares de santidade), tem a docilidade da escuta da vontade de
Deus. Mas só depois de ter passado pelos acontecimentos de toda
uma vida, ele vai fazer a sua própria vontade”. (14/10/2021 - Dom
Devair de Araújo Fonseca, bispo
da Diocese de Piracicaba/SP).
———
Claudinei Pollesel, do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba e autor
da biografia “Deo omnis
gloria, frei Sigrist, a vida
de um homem santo”

BC eleva Selic a 11,75%: como
isso afeta seus investimentos?
Felipe Braga Jorge

C

onforme já previsto pelo mercado, a taxa básica
de juros (Selic) foi elevada em 1,0 ponto percentual após a reunião
do Comitê de Política
Monetária (Copom), finalizada em 16 de março, chegando a 11,75% ao ano. Os
números refletem um aumento
inferior ao ritmo de 1,5 p.p. que
prevaleceu nas três últimas reuniões. Esta é a nona alta consecutiva da taxa Selic, que é o principal instrumento para o Banco
Central buscar conter a inflação.
Devido ao conflito no leste
europeu, entre Rússia e Ucrânia, houve um forte avanço no
preço das commodities, sejam
metálicas, energéticas e alimentícias, como por exemplo, o preço do barril de petróleo, que já
passou da casa dos US$110,00.
Isso faz com que a inflação se
mantenha em níveis elevados.
De maneira geral, os títulos
atrelados à taxa Selic e a inflação
têm se beneficiado do aumento
das taxas de juros, por outro lado,
investimentos como moedas, fundos de investimentos e ações têm
operado com mais volatilidade.

Mas como isso afeta os seus investimentos?
Vamos começar pelos investimentos de
Renda Fixa Pós-fixados, que incluem ativos
como Títulos públicos
atrelados à taxa de juros, Títulos públicos
atrelados à inflação,
CDBs, RDC, LCA, LCI,
poupança e as debentures. Normalmente, estes títulos acompanham o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), principal referência de rentabilidade das aplicações em renda fixa e que variam
de acordo com as oscilações da
taxa de juros. É difícil saber exatamente a rentabilidade final dessas aplicações, pois isso vai depender de questões de mercado, como
aumentos e diminuições na taxa
de juros e inflação no período.
O risco é de que a taxa de
juros ou a inflação caiam, o que
ocasionaria diminuição na
rentabilidade dos títulos, assim como caso elas subam, retornaria uma rentabilidade
mais alta para os investimentos. São os investimentos de menor risco visto que acompanham
uma referência de mercado.
Partindo para os Pré-fixados, classe que incluem os ati-

O risco é de que
a taxa de juros ou
a inflação caiam,
o que ocasionaria
diminuição na
rentabilidade
dos títulos
vos como os Títulos Públicos
Pré-fixados, CDBs, RDC, LCA,
LCI e as debêntures, sabemos
exatamente quanto vamos receber ao final do período investido.
Com a taxa Selic em 11,75%
a.a., e com viés de alta, esses
investimentos podem oferecer
boas taxas para quem deseja
levá-los até o vencimento. Contudo, eles podem representar
um maior risco caso deseje se
desfazer do título antes disso.
O risco que pode incorrer é
de a taxa de juros seguir subindo e o investidor deixar de ganhar com taxas mais altas. Porém, caso a taxa de juros caia, o
investidor estará garantido com
uma rentabilidade mais alta.
Já os investimentos de
Renda Variável, como os Fundos de Investimentos Multimercado ou de Ações são indicados para diversificação, visto que são ativos de risco mé-

dio/alto, contam com expertise de um gestor profissional.
Como estes mercados encontram-se com alta volatilidade, a
depender da estratégia do gestor a performance de curto prazo pode ser impactada, sendo
melhor ou pior, por isso é importante ter visão de longo prazo
para ativos de maior risco.
No mercado de ações à vista, a volatilidade é predominante, é indicado para investimentos mais de longo prazo.
Com os aumentos na taxa de
juros, a tendência é de migração da renda variável (ativos
de mais risco) para renda fixa
(ativos de menos risco), o que
acaba gerando oportunidade
de investimentos em ótimas
empresas e que estejam com
uma precificação baixa, seja
para lucrar com as ações ou com
dividendos ao longo do tempo.
Por fim, é importante o investidor ter conhecimento se o
seu perfil é conservador, moderado ou arrojado, e sempre procurar instituições sólidas, seguras e que possam auxiliar nas
decisões de investimentos.
———
Felipe Braga Jorge é analista de Negócios de Investimentos no Sicredi

Fui tomar uma coca, acabei tomando uma “batida”
Rubens S. de A. Leme

F

az muito tempo que um velho amigo nosso, Carlinhos
Buccinelli ( tenho dúvidas se
o sobrenome está correto ), levou
um pessoal, ou turma como falamos aqui no interior, assistir um
jogo de futebol em São Paulo. Consta que na volta seu veículo foi parado por policiais para averiguação. Ao serem abordados, um dos
passageiros se dirigiu aos policiais
argumentando se estavam “dando uma batida”. De imediato o comandante do policiamento determinou : “Pode liberar (dando batida...) são de Piracicaba, gente boa”.
Aprecio o futebol desde a
mais tenra idade, joguei por muito tempo, tomei conta( é assim que
a turma fala...), até tenho carteirinha para ingresso gratuito no
Barão. Confesso que perdi (?)
muito tempo correndo atrás dessa paixão nacional, mas foi através dela que semeei muitas amizades e adquiri um pouco da experiência que me ajudou a enfrentar as agruras da vida..
Na quarta-feira, dia sete de
março, o nosso Quinzão iria jo-

gar às 20,00 hs no Barão de Serra Negra contra a Portuguesa
Santista. Com o calor que vinha
fazendo e o nosso alvinegro melhorando na tabela, deduzi que
aumentaria o público e, antes da
partida, poderia encontrar velhos amigos na tradicional esquina da Moraes Barros com a
Silva Jardim, no bar, agora do
Fernando, que já foi do Roque,
do Paulistano, entre outros.
Estou eu lá, tomando uma
coca-cola ( por precaução, ultimamente, só estou tomando umas
geladas aos finais de semana ),
batendo um papo com velhos amigos sessentões..., cabeças brancas
– que estão na moda só naquela
música, grande hit nas redes sociais – e somos abordados por
uma patrulha militar, certamente em razão do jogo do XV de Novembro. Nessa geral, que nós piracicabanos chamamos de batida,
os policiais solicitaram nossos documentos e, via celular, foram consultar junto ao órgão competente
se estávamos “ pedidos ”, é assim
que a malandragem chama essa
ação dos órgãos de segurança,
quando querem saber se “ estamos

Essa cumplicidade
atípica e perigosa,
acaba gerando
um certo
autoritarismo
com alguma culpa em cartório
”, ou seja, pena a cumprir.
No caso específico, acredito
que a principal causa dessa ação
policialesca, é uma lei no meu entender inócua e até injusta, na
medida em que proíbe de venderem bebidas, apenas alguns estabelecimentos que ficam a menos
de cem metros dos estádios de futebol, onde é disputado o campeonato paulista ( no caso do Barão
de Serra Negra, creio que apenas
um bar). Se não estou enganado, trata-se de uma lei estadual e
cuja aplicação fica a critério das
prefeituras municipais, com a palavra nossos (as) nobres edis.
Sem querer traçar um paralelo com a ação dos policiais da “batida” que estavam no exercício das
suas funções, permito-me fazer
uma análise, que remete à conjuntura nacional no que diz respeito
à atuação das nossas forças poli-

ciais. Eu que vivi parte da juventude e da idade adulta sob a ditadura militar, tenho a obrigação de
passar aos menos atentos que, provavelmente por influência da militarização do governo federal de
plantão, está havendo além de um
empoderamento incomum, quase
uma partidarização ou engajamento ao poder executivo ,por parte de setores militares. Essa cumplicidade atípica e perigosa, acaba
gerando um certo autoritarismo e
mesmo preconceito contra as classes mais humildes, assim como
contra quem não comunga com as
ideias do atual governo , postura
que não faz sentido, afinal governo é governo, estado é estado.
Voltando à vaca fria e prá
encerrar, eu preferia mesmo ter
tomado uma batida de limão,
preparada pelo Fernandão.
———
Rubens Santana de Arruda Leme, técnico Químico Industrial, supervisor de Higiene e Segurança do Trabalho,
representante comercial autônomo. E-mail:
rubenssal@ibest.com.br
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Tapa na cara

O

s servidores
públicos de Piracicaba demonstraram a sociedade alguns pontos interessantes:
- O governo
Luciano não tem
apoio popular;
- Não tem apoio
Ideológico, nem de Direita, muito menos de esquerda;

Os servidores
estão unidos
e não tem
possibilidade
do Prefeito
reverter isso
- Os servidores estão unidos e não tem possibilidade do
Prefeito reverter isso;
- A proposta do Prefeito é
hilaria e absurda, nem negociação e impondo sua vontade;
- O Sindicato provavelmente não esperava uma mobilização desse tamanho, desde a assembleia anterior;

- É bem verdade
que apesar das críticas
o Sindicato dos Municipais não arregou;
- As falas dos
vereadores presentes colocam de alerta a gestão pública
municipal;
- Ao coro de "Desce Luciano" os servidores constataram que o Prefeito não é uma liderança popular;
Em resumo, o evento foi
um Tapa na Cara dessa gestão sem diálogo, incompetente e de Condenados.
Será o início do fim do governo Luciano Almeida?
"SE LUCIANO NÃO PAGAR, A CIDADE VAI PARAR".
———

Francys Almeida, advogado, vice-presidente do PCdoB Piracicaba, integrante do
Conselho do Fundeb e
evangelista convencionado do Ministério
de Madureira. E-mail:
evfrancys@hotmail.com

C HARQUEADA

Rodrigo Arruda garante mais
um veículo para patrulha rural

Charqueada recebe veículo zero
quilômetro para a Defesa Civil
A Strada Endurance vai auxiliar nas demandas do município
e é equipada com lanterna, motosserra, tenda, entre outros
O prefeito Rodrigo Arruda
(DEM) esteve no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira (16)
para a entrega das chaves de um
veículo zero quilômetro destinado
à Defesa Civil de Charqueada. O
chefe do Executivo esteve acompanhado do coordenador da Defesa Civil local, Valdir Cândido,
e do técnico em Segurança do
Trabalho, Joaquim Felipetti.
A Strada Endurance vai auxiliar nas demandas do município
e é equipada com lanterna, motosserra, tenda, entre outros. A cerimônia de entrega do veículo também contou com a presença do
governador João Dória, que parabenizou os 46 anos da Defesa
Civil do Estado de São Paulo. O
evento contou ainda com diversas autoridades civis e militares.
“Temos o compromisso de estruturar nossa Defesa Civil e assim estamos fazendo. Importante
fortalecer órgãos como este que são
de extrema valia para a sociedade.
Vamos lutar por mais conquistas”,
disse o prefeito Rodrigo Arruda.

João Badari

A

A frota municipal de Charqueada segue se reforçando.
Nesta quarta-feira (16), o prefeito Rodrigo Arruda (DEM)
esteve na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo para a assinatura de um novo convênio.
O documento garante mais
um veículo zero quilômetro
para a cidade e que será usado
para a patrulha rural. O convênio faz parte do programa
Segurança no Campo, uma iniciativa do governo estadual.

Vale lembrar que, nesta semana, a prefeitura também recebeu outro veículo zero quilômetro para a Defesa Civil. O
prefeito Rodrigo Arruda destacou o empenho da administração para estruturar cada vez
mais os órgãos do município.
“Com os documentos em dia
e atentos aos programas que
Charqueada pode fazer parte, estamos mudando a realidade de
muitos setores. Investimento é a
palavra-chave para que o setor
público ofereça qualidade”, disse.

Rodrigo Arruda (DEM) esteve no Palácio dos Bandeirantes na quarta (16) para receber as chaves do veículo

Os ardilosos dados trazidos pelo INSS
na Revisão da Vida Toda

Divulgação

Prefeito Rodrigo Arruda (DEM) esteve na Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

Divulgação

Revisão da Vida
Toda é uma ação
de exceção, onde o próprio INSS afirmou no processo que
está tramitando no Supremo Tribunal Federal que ela beneficiaria
31,28% dos aposentados e pensionistas que se aposentaram após março de 2012 até 13
de novembro de 2019. E o órgão
previdenciário vai além, pois supõe que no máximo um em cada
dois aposentados que teria direito a ação, ajuizaria o processo.
O INSS juntou estas provas
no processo, após a elaboração
de Nota Técnica pelo Ministério
da Economia (NT SEI 4921/
2020/ME), com a análise de
108.396 registros aleatórios obtidos pelo sistema Dataprev. E
informou no processo que o custo da ação seria de R$ 46 bilhões.
Isso são informações levadas pelo próprio INSS para o
STF. Entretanto, o instituto está
utilizando uma manobra rasteira na manipulação da opinião
pública. Desta vez utilizaram a
mídia e até mesmo levaram informações equivocadas para o
Presidente Jair Bolsonaro, que
afirmou para a imprensa que “a
revisão ia quebrar o Brasil”.
Este instrumento é a Nota
Técnica nº 12/2022 DIRBEN INSS
de 04 de março de 2022, a famosa
“Nota dos R$ 360 bilhões”.
O Ministro Nunes Marques
em seu voto divergente afirmou
“excepcionalmente, aqui e ali, haverá um trabalhador que teve altos salários e depois caiu no fim
da carreira. Mas isso é raro. O
normal é que o trabalhador tenha maiores remunerações quando está mais velho e com mais
tempo de serviço”.
Ou seja, até mesmo o voto divergente, que foi de acordo com o
INSS, atesta que é uma ação de
exceção, rara em suas palavras.
Observem a clara fuga da realidade na busca de manipular os
dados e inflarem os números: a
Previdência paga hoje 36 milhões
de benefícios, sendo estes anteriores ou não a 1999, sendo benefícios de trabalhadores rurais que
se aposentaram sem contribuições, benefícios assistenciais, salário maternidade, dentre outros,
que não são cabíveis de revisão.
Mas ele não diz que a revisão, de
exceção, se aplica para todos, ele

vai além, afirma que
cabe para quase 52 milhões de benefícios.
Isso é subestimar os
ministros e ministras do
STF, o presidente, a mídia e a sociedade. Tive
acesso a nota técnica e
vale detalhar os seus
equívocos e fugas da realidade fática da ação.
Não irei trazer um valor preciso do custo da ação, mas por
meio dos dois documentos que o
INSS trouxe ao processo, e este
posterior que ele levou para a mídia, irei comprovar que o valor é
de pelo menos 20 vezes menor.
O INSS alegou no processo
que o custo seria de R$ 46,4 bilhões em 10 anos, e nesta nova
Nota (que não está no processo)
o custo é de R$ 360 bilhões em
15 anos, para isso afirmou que a
revisão seria pleiteada por
51.900.451 beneficiários. Para
chegar neste número ele utilizou
36.952.754 benefícios que estão
cessados, e portanto, não poderão entrar nesta conta, pois não
estão ativos. E também utilizou
mais 60.487 benefícios que estão suspensos, e não deveriam
também estar nesta conta.
Isso se mostra uma maneira
clara de inflar os números, você
alega que cabe revisão até mesmo
para quem não recebe benefício.
Após desconsiderarmos, por razões óbvias, os benefícios cessados
e suspensos, chegamos a um número de 14.887.210 benefícios ativos concedidos após o ano de 1999.
Deste número precisaremos excluir:
- Todas as concessões anteriores a março de 2012, em razão do
prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei 8.213/1991, que é
de 10 anos. Este também é o item 4
da NT SEI 4921/2020/ME;
- As aposentadorias rurais
por idade do segurado especial
que nunca contribuiu ao INSS,
pois elas não serão revisadas;
- As pensões por morte concedidas após março de 2012, onde o
benefício originário (aposentadoria do falecido) foi concedido antes desta data, pois neste caso o
entendimento jurisprudencial
(EResp 1605554) é de que a decadência não começará a correr após
a concessão da pensão, e sim da
concessão do benefício originário;
- Os casos em que o segurado
já recebe o teto da Previdência Social, pois mesmo se lhe couber a
revisão, ela não o beneficiará;

Não acreditem
em tudo que te
vendem, pois
“uma mentira
dita várias vezes
pode acabar se
tornando uma
verdade” (...)
Após este filtro, que reflete
a realidade fática da Revisão da
Vida Toda e importante ir ao documento juntado pelo INSS no
processo (RE 1.276.977/DF): em
seu item 6, ele afirma que após
estudo com 108.396 registros
aleatórios obtidos pelo sistema
Dataprev, 33.915 casos tiveram a maior média observada
ao se utilizar todo o período.
Isso significa que após todos os filtros, a ação cabe apenas para 31,28% segurados.
Como bem fundamentado pelo
ministro Kassio Nunes Marques, ela é muito rara.
E posteriormente, mesmo
após todos estes filtros e descontados os percentuais de 31,28%,
este número deverá ser dividido
por 2, conforme item 12 da NT
SEI 4921/2020/ME. Ela supõe que
de cada duas pessoas com direito, uma vai ajuizar a ação.
Não é fácil perceber, com
os próprios dados que o INSS
trouxe no processo, que a
nota levada ao Presidente não
“possui pé nem cabeça”?
Ela infla o que já estava
inflado e majora os números
sempre a seu favor. Para chegar ao montante de R$ 360 bilhões o INSS considerou que
esta ação poderia beneficiar:
- Todos os benefícios concedidos após 1999;
- Benefícios já cessados;
- Benefícios suspensos;
- Aposentadorias por idade
do segurado especial (rural);
- Benefícios já limitados
no teto;
- Benefícios por incapacidade temporária com prazo
máximo de 120 dias, sendo que
o estudo estende para 15 anos
o recebimento (mais de 45 vezes o prazo limite legal);
E o pior: benefícios que já
decaíram, de forma mais simples, que “caducaram” pela concessão ter mais de 10 anos.
Diante de todas as inconsistências, e principalmente a
fuga da realidade social, processual e procedimental, o impacto

econômico da Revisão da Vida
Toda será inferior ao alegado.
Vamos fazer aqui uma conta utilizando apenas e tão somente a metodologia do INSS e desconsiderando que existe a decadência. Isso mesmo, iremos deixar de lado a decadência, que é o
fator que mais aumenta o gasto
apresentado pelo governo, é se
desconsiderarmos este valor
cairia absurdamente. Isso irá
demonstrar que a Nota Técnica
que prevê R$ 360 bilhões de custo é absurda e inconseqüente.
Vamos lá: dos 14.887.210 benefícios ativos concedidos após
1999, se aplicarmos os dados que
o INSS apresentou no processo de
31,28% (item 6 da NT SEI 4921/
2020/ME) a ação automaticamente cairia para 4.656.720 beneficiados. E agora aplicando o item 12
da NT SEI 4921/2020/ME, devemos dividir este número por metade, chegando a um total de
2.328.360 benefícios a serem
revisados. O número é mais de
20 vezes menor que o apresentado pelo governo, não alcançando R$ 18 bilhões em 15 anos.
E aqui, mais uma vez afirmo, que não estamos considerando a redução no custo em
razão de benefícios que já decaíram, e além disso incluímos na
conta as aposentadorias rurais
de segurado especial, as aposentadorias no teto, salários maternidade que possuem outra base
de cálculo e os benefícios por incapacidade temporário que em
poucos meses são cessados.
Qual será o custo da próxima nota apresentada para a mídia? R$ 1 trilhão? Não acreditem
em tudo que te vendem, pois “uma
mentira dita várias vezes pode
acabar se tornando uma verdade”, e isso se mostra perigoso.
Finalizo com uma indagação: Quem quer quebrar o Brasil? O aposentado que está reivindicando seu direito? O STF
que reconheceu o seu direito ao
proferir os 6 votos favoráveis?
Presidente, os aposentados não
irão quebrar o país, os dados
que levaram a seu conhecimento não refletem a realidade.
———
João Badari, advogado
especialista em Direito
Previdenciário, sócio do
escritório Aith, Badari e
Luchin Advogados e amicus curiae pelo IEPREV
no processo da Revisão
da Vida Toda no STF
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CLUBE-EMPRESA: OS NOVOS DONOS DA BOLA-2

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

Clube-empresa, como já disse
aqui tem tido uma grande repercussão na mídia e poucas vozes,
sou uma delas, tem afirmado que
a transformação dos clubes de futebol em Sociedades anônimas do
Futebol-SAF’s não é efetivamente
a solução de todos os problemas e
nem a garantia de sucesso esportivo e administrativo. Mas o mundo evolui, seja para pior, ou melhor, e a “modernização” como alguns chamam a transformação em
SAF’s é um caminho sem volta.
Estou envolvido ora diretamente,
ora indiretamente com o ambiente do futebol, e já “joguei” nas mais
diversas “posições” do ponto de
vista administrativo, dentro da
estrutura de um clube de futebol e
não estou convencido da necessidade tão urgente de se constituir
uma SAF de imediato, na base do
açodamento. Não basta ouvir pa-

lestrantes com alto saber jurídico
que só pontuam a favor e mostram
que é somente através das SAF’s
que os clubes finalmente terão governança profissional, inovação,
receberão investimentos e terão
plena saúde financeira, se estão
sustentando isso é um grande engodo e na prática a teoria é outra.
Dentro dos clubes de futebol, a
guarda e o cumprimento das normas internas é uma responsabilidade que cabe a todos os integrantes de uma diretoria órgão este de
funções executivas e, sobretudo do
conselho deliberativo este sim é um
órgão colegiado com funções de
fiscalizador dos atos de gerência e
onde se discute o clube de futebol
como um todo, desde sua situação esportiva, o contexto legal que
está inserido e os caminhos e ideias para cada vez melhorá-lo, conforme é a concepção de uma associação sem fins econômicos, modelo associativo este utilizado em
larga escala no Brasil. Entretanto,
o conselho deliberativo é um órgão onde, via de regra, se elege os
seus integrantes de forma democrática, assim neste órgão colegiado você tem os mais diversos segmentos sociais e associativos representados e cabe a estes conselheiros e conselheiros deliberarem
sobre as matérias que lhes são apresentadas e a discussão sobre a
transformação em SAF’s passa por
este órgão que nem sempre e nem
tem a obrigação de conhecer profundamente as matérias em pauta, para tanto e no sentido de clarear os mais diversos pontos de
vista, convida-se pessoas com conhecimento técnico e não só empírico que tem a missão de contribuir para o debate. Mas não basta
apenas e tão somente se valer de
palestrantes que só vão destacar

os pontos positivos de um assunto, é preciso cautela e também ouvir as opiniões em contrário para
aí sim ter a convicção necessária.
Recentemente, um jornalista me
perguntou se o XV de Piracicaba
teria em seu ordenamento jurídico interno, no caso o estatuto, algum artigo que orientasse os conselheiros sobre o tema já que o estatuto foi por mim elaborado e
aprovado por unanimidade em
2005 e respondi que sim e que o
estatuto, hoje já não é o mesmo
texto de 2005 traz, logo no início
nos §§ 4º e 5º e seu inciso I, todos
do artigo 1º o seguinte texto: “§
4º - É facultado ao clube, mediante prévia aprovação do Conselho
Deliberativo, constituir, sob qualquer forma, ou deter participação
societária em sociedade que tenha
como objeto a prática esportiva
profissional, e que seja classificada como entidade de prática desportiva participante de competições profissionais, nos termos definidos na Lei nº 9.615/98 e suas
alterações, inclusive a Lei nº
10.672/2003, e transferir a ela os
bens móveis e direitos relativos à
modalidade profissional presente no objeto social da mencionada sociedade que sejam necessários para o desenvolvimento desta, observando-se a legislação aplicável. § 5º - Caso ocorra a transferência de bens ou direitos do XV
à sociedade mencionada no parágrafo anterior, o XV deverá
deter, no mínimo, 75% (setenta e
cinco por cento) das ações ou
quotas em que se divide o capital
social e votante da sociedade, e
sua participação societária não
poderá ser onerada ou transferida, a qualquer título, e para qualquer fim, sem a aprovação do
Conselho Deliberativo em reunião

João Luis de Almeida

especialmente convocada para
este fim, cujo quorum de instalação, em primeira convocação, será
de 2/3 (dois terços) dos conselheiros efetivos e, em segunda convocação, 1/3 (um terço) dos conselheiros efetivos, e o quorum de aprovação será de 2/3 (dois terços) dos
conselheiros presentes. I - Para se
efetivar a mencionada oneração ou
transferência será necessária também a aprovação prévia dos associados reunidos em Assembléia Geral especialmente convocada para
este fim, cujo quorum de instalação, em primeira convocação, será
de maioria simples dos associados,
e em segunda convocação, qualquer
número de associados e o quorum
de aprovação será o da maioria simples dos associados presentes.” Da
minha parte, quando não se falava em clube-empresa, tive a cautela de incluir estes dispositivos no
estatuto social com o intuito de garantir frutos e proteger o Esporte
Clube XV de Novembro de Piracicaba. Não estou demonizando o
tema clube-empresa, não é esse o
meu objetivo e sim discutir com
cautela, de forma a garantir o
melhor cenário, sem cair na “armadilha” do curto prazo e melhor
avaliar os reflexos a médio e longo
prazo, até porque vão surgir os “corretores de clube”, investidores de
todos os tipos, formas, conceitos e
o objetivo deles é o LUCRO sem se
preocupar com história, tradição e
torcida a não ser para as jogadas
de marketing, foi assim com os ditos “empresários da bola” que vieram com a Lei Pelé. A coluna é
solidária e orienta a todos e todas que se vacinem e que sigam
as orientações dos órgãos oficiais
de saúde pública no combate à
pandemia. Saudações XVzistas e
Jus Desportivas e até a próxima!

O Campeonato paulista da
série A3 de 2010 foi um dos mais
emocionantes para o XV de Piracicaba. Com um início titubeante o alvinegro sentiu-se ameaçado pelo rebaixamento, pois em
4 jogos somou apenas 1 ponto.
Para reverter a situação foi
necessária a demissão do técnico
Nei Silva e na busca de um novo
técnico apostou-se na efetivação
do auxiliar técnico Moisés Egert.
Aos poucos a equipe foi se
acertando nos gramados e foi
buscar a classificação para a
fase final, classificando em 7°
lugar na primeira fase!
Na fase final a chave em
que se encontrava o alvinegro
já demonstrava a dureza que
seria conquistar o acesso, times tradicionais como Ferroviária, Comercial e XV de Jaú.
A vitória no início contra o
Comercial em Piracicaba por 2x1
deu ânimo aos quinzistas, mas a
derrota com gol legítimo anulado
contra a Ferroviária em Araraquara, também pelo placar de 2x1,
mostrou que nada seria fácil.
O empate no jogo complicado
e no final contra o XV de Jaú em
2x2 foi fundamental, nova vitória
em Piracicaba contra o homônimo de Jaú por 2x0, mas quando
se esperava conseguir o acesso contra a Ferroviária em Piracicaba,
um empate em 1x1 deixou o Nhô
Quim em situação complicada tendo que buscar o acesso em Ribeirão Preto contra o Comercial.
A batalha realizada no sábado dia 8 de maio de 2010, foi
recheada de “nuances”, gol anulado por impedimento, brigas,
agressões aos árbitros, tudo
para testar o coração dos quinzistas, mas segurando o empate
em 0x0 até o fim o XV conquistou o acesso para a série A2.
Sobre esse jogo, nosso amigo Dr. Jonas Parisotto poderia
em sua próxima coluna contar
como saiu do Palma Travassos!

GUERRA NA UCRÂNIA: SANÇÕES
DESPORTIVAS PARA A RÚSSIA
Rafael Toledo

Rafael de Toledo Carvalho,
Professor, Fisioterapeuta,
fã dos Red Sox,
Springboks e Seahawks

Fala galera, hoje a coluna vai
falar da Guerra na Ucrânia, assunto mais comentado no mundo
nas ultimas três semanas, porem
vamos focar nas consequências
que essa Guerra terá nos esportes.
Antes de tudo, essa guerra
não faz sentido algum, ela fere
todas as leis internacionais e tratados que existem ha décadas.
Não é uma guerra de russos
contra ucranianos, é a guerra
de Vladimir Putin contra a soberania de um país pacifico.
Putin é um autocrata, que acha
que o mundo ainda vive na época de Guerra Fria, ou melhor,

dos impérios, onde invadir outra nação por nada era normal.
A grande maioria dos russos
não concorda com essa guerra
sem sentido, porem, infelizmente, em um país com um Ditador
no poder, eles estão sendo presos por protestar, Facebook,
Instagram e Twitter ja estão bloqueados na Russia, igual acontece na Coreia do Norte, por isso
temos que tomar cuidado com a
russofobia que vem tomando o
mundo, lá mães também estão
perdendo filhos, esposas perdendo seus maridos, filhos pequenos perdendo seus pais, tudo
pela insanidade de um homem.
Nos esportes podemos dizer
que a Russia ja não existe mais,
nas Olimpíadas ja não existe desde os Jogos de Inverno de 2018,
após o maior escândalo de doping
da historia em Sochi 2014, o hino
russo não toca ja ha 4 anos. Nas
Paralimpíadas de Inverno desse
ano, que começou após a invasão, atletas russos foram banidos, nem puderam competir

como Comitê Olímpico Russo, ou
mesmo como atletas independentes.
No futebol, a Russia esta banida, quando jogar será como
Federação Russa, sem hino,
bandeira ou qualquer símbolo
nacional. O país iria buscar uma
vaga pra a próxima Copa do
Mundo na repescagem, porem a
Seleção foi banida pela FIFA e
pela UEFA, ficarão de fora dos
próximos Mundiais e Eurocopas,
pelo menos ate a invasão acabar.
Os clubes russos também estão
fora de qualquer competição internacional nos próximos anos,
o Spartak Moscow, que estava
nas Oitavas da UEFA Europa League, esta eliminada sem jogar.
Roman Abramovich, oligarca
russo e dono do Chelsea FC, atual
campeão da Champions League,
tera que vender o clube e não recebera nada por isso. O Chelsea vai
continuar forte, pois quem comprar o time também sera bilionário e pegara o clube em uma situação muito melhor do que Abramovich comprou o clube ha 19 anos

atras. Hoje o Chelsea é um time
grande, com grandes patrocínios,
marca reconhecida mundialmente e bicampeão da Europa e atual
Campeão Mundial de Clubes.
Atletas russos estão sendo
proibidos de competir ou perdendo
seus empregos, o maior exemplo é
Nikita Mazepin, piloto pagante de
F1 que tinha uma vaga na Equipe
Haas, mas nem todo dinheiro do
seu pai manteve seu emprego.
A aventura de Putin contra
um país pacifico esta destruindo
a economia russa, o estilo de vida
dos russos normais, e também o
esporte na Russia. Os russos sofrerão as consequências por
muitos anos, talvez por uma geração, talvez seja bem feito levando em conta que eles elegeram
esse cara que esta destruindo
famílias e cidades na Ucrânia.
Vou terminar com a frase dita
pelo Chancelar da Ucrânia ao da
Russia no Conselho de Segurança da ONU: "não existe purgatório para criminosos de guerra,
eles vão direto para o inferno".

POUPAR EQUIPE VALE O RISCO?
Daniel Campos

Daniel Campos é empresário
e enlouquecido pelo Nhô-Quim

Fala amigos quinzistas espero que vocês estejam bem e estamos
aqui para batermos um papo com
vocês estava ausente há quinze dias
devido a escalação do time que por
sinal é muito qualificado me orgulho de estar do lado dessas feras
de diferente segmentos agora estamos nessa semana para bater

um papo descontraído com vocês.
Estamos prestes a estar em
mais uma etapa final do Campeonato Paulista em que mais uma
vez o objetivo é o acesso a elite e
para isso temos que cumprir tabela neste final de semana contra o
Primavera de Indaiatuba. Mas tenho uma pulga atrás da orelha,
pois voltando uma rodada atrás
jogamos contra o fraco time do
Taubaté aonde por mais que dominamos o jogo não tínhamos efetividade, e, além disso, ao contrário do que disse Robert Horse nosso treinador Roberto Cavalo ao
repórter Luiz Tarantini da Radio
Difusora em uma coletiva, afirmou que não ia poupar ninguém e
no jogo contra o Taubaté em que
eu estava presente na transmis-

são na equipe de esportes da difusora se comportou diferente do
que disse e poupou alguns atletas
caindo a qualidade do time.
Penso o seguinte caro leitor a
gente tem que entrar no campeonato para ficar em primeiro e assim consequentemente ter as vantagens de disputar o segundo jogo
em casa, pelo que me parece estão
conformados em terminar na terceira colocação, uma atitude que
me falta ambição de quem ordenou essa atitude, pois se o alvinegro entra com força máxima contra o Taubaté, iriamos para última rodada podendo ser líder, pois
o campeonato em si não tem nenhum bicho papão e agora terminando essa fase na terceira colocação e por ventura na semifinal

LEMBRANÇAS

Dr. Jonas TadeuParisotto

tem como adversário um Oeste ou
Portuguesa e tendo que decidir
fora foi burrice não? A nossa torcida ganha jogos no incentivo, e
seria fundamental o segundo jogo
aqui em Piracicaba, e repito que
torcida ganha jogo sim, não entramos em campo, mas aqui o bicho pega, e se o jogador não correr nós cobramos e pesado, pois a
distância do campo com o alambrado é muito próxima. Jogador
quando é mole sente a pressão aqui
e repito torcida faz time ganhar
jogo sim, e por isso seria fundamental alcançar o topo já de cara.
Meus amigos gostaria de
deixar aqui registrado um
grande abraço a toda equipe
Passe de Letra, e a todos quinzista que nos acompanha.

ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA - AGESPUB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 31/03/2022
EM ATENDIMENTO AO ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, CONVOCO
OS SRS. ASSOCIADOS DA ACADEMIA DE GESTÃO PÚBLICA AGESPUB PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, QUE
SERÁ REALIZADA NO DIA 31/03/2022, NA RUA ALFREDO GUEDES, 2020, SALA 92, BAIRRO HIGIENOPOLIS, PIRACICABA/SP,
AS 17:30 HORAS EM PRIMEIRA CHAMADA, OU 30 MINUTOS
APÓS, AS 18:00 HORAS EM SEGUNDA CHAMADA.
A RESPECTIVA ASSEMBLEIA DELIBERARÁ SOBRE OS SEGUINTES ASSUNTOS:
1. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ENTRE ABRIL DE 2015 A PRESENTE DATA;
2. ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL PARA O PRÓXIMO MANDATO.
SEM MAIS, CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS.
PIRACICABA, 11 DE MARÇO DE 2022
RODRIGO CAMPOS BOAVENTURA
ÚLTIMO PRESIDENTE ELEITO

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

Bom dia caros leitores!
Confirmado para as quartas
de final o XV joga nesse sábado
contra o Primavera de Indaiatuba, para o alvinegro a partida serve apenas para definir a colocação
final, já para o Primavera é o jogo
que pode ratificar de vez sua classificação no G8 desta série A2.
Lembro-me de uma noite, campeonato de 1981 o qual o
XV ficou vice-campeão, perdendo o título para o E. C. Santo
André e depois o rebolo e com
isso o acesso contra o E. C. São
Bento, então penúltimo colocado
da A1 daquele ano, em que na fase
de classificação XV e Primavera
se enfrentaram em Piracicaba!
O Primavera tinha um bom
time, seu artilheiro Django, assim como o personagem dos filmes de faroeste, era matador,
porém o time do XV era muito
superior, o árbitro da partida,
Romualdo Arpi Filho, teve que
confirmar quatro tentos ao Nhô
Quim e nenhum ao Fantasma da
Ituana, mas um deles fantástico.
Zezinho, meia direita de
bons predicados, que logo depois
foi desfilar sua categoria em
campos mineiros defendendo o
América de Minas, marcou um
lindo gol de bicicleta, daqueles
que você precisa sair de campo e
pagar outro ingresso, tenho até
hoje esse lance na memória!
Mas esse campeonato este me
lembrando de muito o acesso de 2010.
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Carmen M.S.F Pilotto
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1 109

Ivana Maria França de Negri

VERSO

CONTO PARA O DIA
NACIONAL DA POESIA

NOSSOS NÓS
Elisabete Bortolin

Olivaldo Júnior
Era uma vez, há muito
tempo, um menino que sentia
dentro de si um grande amor
por tudo o que havia. Tinha
amor por seus pais, por seu irmão, por seus parentes, por
seus amigos e por todas as
coisas que Deus havia criado
para todos os seus filhos.
Esse menino, com o tempo, foi vendo que não podia ter
todos, nem todas as coisas
para sempre e, sozinho, sofria.
Chegava a um cantinho de
casa e, quando ninguém estava vendo, chorava, chorava,
chorava como se o choro fosse lavar essa certeza.
O menino, coitado, não sabia, que as verdades da vida não mudam. O
mundo, as pessoas que amava, tudo o que havia, um dia, passaria, deixaria
de existir. Assim, novas pessoas, novas pedras e novas flores poderiam
surgir e experimentar o sol da vida.
Chegando à adolescência, aquele menino sentiu que estava vivendo
sua primeira grande perda, a da infância. Seu coração menino, inquieto,
se mudava em coração de jovem, que se mudaria em de homem daqui a
pouco e, mais tarde, em de velho.
Certo dia, quando seu peito parecia irromper-se em mil perguntas
sem resposta, correu para seu quarto e, com a caneta Bic mais simples do
mundo, pôs-se a escrever seu primeiro poema. Era sobre um homem falando com Deus, pedindo a Ele respostas.
Não, o menino não sabe onde foi parar esse poema... Depois desse,
vieram outros, muitos outros, que o sustentaram a alma em seu corpinho
adolescente, em seu corpanzil de moço feito e em seu corpo de homem
que caminha para sua velhice.
Talvez esse menino nunca tenha previsto que existiria um dia em que
se comemoraria seu ofício, o da Poesia. Talvez esse menino sequer suspeitasse que um poema só nasce pelo desejo de se guardar o que não se pode
verdadeiramente guardar, mas sentir, tecer com o fio aéreo do verbo a
veste fria dos versos e fazer de conta que se guarda quem se ama, o que
se ama e o que se surpreenderia eterno.
ooOoo

REFLEXÕES
Olga Martins
Abasteça-me com suas palavras sinceras. Abasteça-me com seu silêncio sincero.
E que não se passe a eternidade sem que eu seja com você.
Que as palavras sinceras e duras se partam na doçura da alma e
resvalem mansas para dentro de mim para que eu saiba segura onde eu
possa me assegurar de sua verdade amorosa...
Que seu silêncio sincero seja a pausa do olhar e que recife toda a
esperança.
Brinquemos de eternidade na terna idade diária...
Sejamos!

ooOoo

REFLEXÕES
Cecília Figueiredo
Eu não sabia que que as galinhas ciscam também por hábito.
É o meu hábito reclamar do tempo, do verão, das consequências
da idade, do frio e do tempo ameno.
Habituei-me a escrever palavras tristes quando tristeza não
havia. E sofro. Com tristeza e na
falta dela. Uma monção, uma transitoriedade, mas é sempre a habitualidade dos verbos ferinos e a
rudeza das preposições.
Que pelo menos eu tenha
dentro do meu amargor quase
saudável, um pouco de paz.

Os nós que a nossa alma dá
Na nossa vida e nosso ser
É um exercício de paciência
Que devemos aprender.
Desatar nossos nós
Tarefa difícil de fazer a sós
Mas temos capacidade e poder
De todos estes nós desfazer.
O nó que está muito apertado
Em nosso mundo arraigado
Mostra para nós a mestria
De como resolver cada dia.

DA

Marcelo Basso
Para não parecer vulgar
Não vou coloquiar
A semana é de modernizar
Vale questionar
...e mudar o linguajar
Mas nada de formalizar
A ideia é ser popular
...e uma arte nova criar
Como nosso idioma falar
Aquele com erre e errar

ooOoo

"INSPIRAÇÃO

DIVINA"!!!
Milton de Medeiros

Morosa madrugada
Silêncio imperava
Palavras cruzadas
Mente viajava.

Plena conexão
Abraça entrelinhas
Alma e coração
Inspirando poesias.

Abecedário flutuava
Psicológico solitário
Letras recrutadas
Do esperado ao notório.

Travesseiro é o papel
Descanso à caneta
Êxitos de rapel
Escritas de um poeta.

Extintas barreiras
Romperam se ao chão
Esplêndida é a leitura
E falas do coração.

Mestre divino
Só te agradecer
Este filho
Suas sagradas palavras enaltecer.

Nascente filosofia
Enriquece a vida
Percepção é guia
Amor que lapida.

Deus, amor e poesias
Repleta harmônia
Fé que enfatiza
Viver com sabedoria!!!

ooOoo

MÁSCARA
Lídia Sendin
O rosto que esconde suas feições,
Não ostenta as aflições.
Tem nos olhos buracos pobres de luz.
O nariz não respira
O perfume da amizade.
No desenho da boca,
Mera abertura,
Vazia e oca.
Debaixo de impávida
Cobertura, mora
Disfarçada vida,
Coragem fingida.
A mentira fugaz,
Passageira,
Incapaz
De mostrar
A face verdadeira.

NOTÍCIAS:
• Haldumont Nobre Ferraz foi Presidente da Academia Piracicabana
de Letras após o falecimento do fundador João Chiarini. Teve papel fundamental com o Presidente Cocenza na composição da Acadêmica
desde 1986, no formato de 40 membros, conforme o modelo francês.

• O reconhecimento às contribuições de Armando Alexandre dos
Santos, professor universitário,
jornalista, membro do IHGP (Instituto Histórico e Geográfico de
Piracicaba) e colunista em diversos jornais da cidade se consolida na concessão do título de "Cidadão Piracicabano", conforme
propositura do vereador Pedro
Kawai. A honraria foi na segundafeira (14), em ato solene no gabinete da presidência da Câmara.

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 "Poesia na Varanda" de Sonia Junqueira é um livro que de
forma poética mexe com nossa imaginação.
Encontrada lá, numa varanda, numa noite de luar, numa gatinha amarela, na chuva, no choro... a poesia pode tomar conta de nós.
Este livro é delicioso para crianças e adultos, as palavras nos remetem às coisas simples e que podem nos proporcionar muita alegria. Afinal
no fundo, no fundo, todos nós sabemos que é na simplicidade da vida que
nós encontramos as maiores alegrias. Recomendamos.
Faixa etária: 09 a 12 anos
Você pode ouvir essa linda história em: https://youtu.be/SqZnaE_jsqw

VIDA
Leda Coletti

Na maioria
quadrados: de todos os tamanhos
e cores. Certinhos sem senões.
São muito fáceis
de construir. Sei
que a vida é uma
bola que gira e
quanto mais rápida mais atordoa;
por isso no lugar
dos círculos, ainda prefiro os retalhos quadrados.
Até que os retangulares servem
pra pensar na
possibilidade de sair da bolha. Só ilusão, porque quando o caminho parece
continuar, já vira pra outro curtinho e faz o medo aparecer. Daí pra disfarçar, a gente remexe igual a balão subindo, subindo pro céu, dançando um
sambão lascado, esnobando qual losango pintado de vermelho, branco,
preto, dourado. Essa euforia no firmamento dura até o seu lume apagar.
Chega à noite. Extasio-me com a colcha estendida, exibindo no seu
centro, retalhos luminosos estrelando a constelação Cruzeiro do Sul!
Relaxo então meu corpo sobre esse azul repousante, onde brincam
quadrados, retângulos, losangos, círculos multicores e sinto nos sonhos,
uma nova estrela nascer dentro de mim!

SINGELA CONTRIBUIÇÃO A
SEMANA DE ARTE MODERNA

Nesta semana vale destacar
Que a perfeição tem que acabar
Acadêmico e tradição acompanhar
O anacrônico Parnasear.

ooOoo

RETALHOS

MINHA

PALAVRA

DO

ESCRITOR:

“Respirei fundo e
escutei o velho e
orgulhoso som do
meu coração. Eu sou,
eu sou, eu sou.”
Sylvia Plath
Sylvia Plath
Foi uma poeta,
romancista e contista
norte-americana
Nascimento: 27 de
outubro de 1932, EUA
Falecimento: 11 de
fevereiro de 1963.
Fonte: Wikipédia
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Sonho Centenário
José Eduardo Sesso
padre na Diocese de Piracicaba

BALONISMO EM ARAÇOIABA

Primeiros fornos de fundição em Araçoiaba da Serra,
datados de 1591
Foto Paulo Li

OUTR
OS A
TRA
TIV
OS
OUTROS
ATRA
TRATIV
TIVOS
Balonismo em Araçoiaba da Serra (SP)

Quem tem vontade de um passeio de balão pode realizar o
seu sonho bem perto da capital, na cidade de Araçoiaba da
Serra, localizada na região metropolitana de Sorocaba. Fica
cerca de 100 km da capital por boas estradas. Aquela cidade recebe apreciadores do balonismo de todo o país, até
porque o seu clima e o relevo da região são propícios para a
prática. Em Araçoiaba da Serra já aconteceram etapas do
Campeonato Nacional de Balonismo. Os interessados nesse agradável passeio pernoitam num dos seus hotéis, pois
os balões sempre decolam bem cedo (15) 5031-0807.
MORRO DE ARAÇOIABA

Araçoiaba da Serra (SP)

Entre as atrações turísticas de Araçoiaba da Serra temos as
ruinas do Morro de Araçoiaba, o Lago Municipal localizado num
Parque Balneário, e uma misteriosa pirâmide nos arredores
da cidade com todas as características do povo Inca. Situada
ao norte do perímetro urbano da cidade está a Floresta Nacional de Ipanema, também conhecida como “Flona”, com cascatas, lagos e piscinas naturais. Ar puro, aconchego e tranquilidade em meio à hospitalidade interiorana, Araçoiaba da Serra é o lugar ideal para quem queira descontrair e relaxar. A
sua prefeitura se esmera em bem atender (15) 3281-1162.
E Araçoiaba da Serra será destaque no próximo Salão São
Paulo de Turismo, nos dias 3 e 4 de agosto, no Centro de Eventos São Luís, na região da avenida paulista em São Paulo.
SALÃO SÃO P
AUL
O DE TURISMO
PA
ULO

Morro de Araçoiaba

Foto Sindicato dos Metalúrgico de Sorocaba e Região

O Morro de Araçoiaba é um maciço de cerca de 5.000 hectares, com altitudes entre 550 e 970 metros, destacando-se
por ser um local onde ainda há fragmentos florestais relevantes. É também conhecido como Morro Ipanema. Em parte
desse morro encontra-se a Floresta Nacional de Ipanema,
uma unidade de conservação federal, criada em 1992, a
qual, além do patrimônio natural, possui um patrimônio cultural histórico importante, pois na região encontra-se a Fazenda Ipanema, antigo centro de forjas da época do império.
HISTÓRICO DE ARAÇOIABA DA SERRA
Araçoiaba da Serra começou a se formar em uma região que,
desde meados do século XVI, vinha sendo percorrida por bandeirantes em busca de ouro. Por volta de 1589, Afonso Sardinha e um grupo de pessoas instalaram-se nas margens do
ribeirão Ipanema, no sopé da serra Araçoiaba, com o intuito
de prosseguir com suas explorações. Em lugar de ouro, Sardinha encontrou minério de ferro em grande quantidade. Alguns mineradores construíram, então, um forno na margem
do ribeirão para melhor explorar as jazidas, formando as bases de um dos primeiros beneficiadores de ferro do país.

Salão São Paulo de Turismo, oportunidade de bons negócios

Várias cidades turísticas já estão com estande garantido para
o nosso 19º. Salão São Paulo de Turismo que acontecerá em
agosto. Depois de todos os problemas pelos quais passamos, e com a abertura cuidadosa que temos agora, as cidades que anseiam por turistas estão ávidas para mostrar o
seu potencial e os seus atrativos. Elas sabem que vão se mostrar para os profissionais do turismo, agências operadoras de
turismo, imprensa especializada e demais atores atuantes
no setor. A sua cidade precisa participar. Informe-se dos detalhes pelos telefones (11) 3758-0142 e (11) 9.5987-7490.

E sonhou o Padre Estevão
Heigenhauser, alemão, Missionário Redentorista, residente no
Brasil, que visitou as irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição, em Mautern, na Áustria e
entusiasmou-as a trabalhar pelo
Reino de Deus aqui no Brasil. E
sonhou a Madre Joana Batista
Minks, com seus 66 anos de idade, que deixara o governo geral,
após 12 anos de mandato, e gostaria de fazer uma experiência
missionária, fora da Europa. E
sonhou a filha dos Barões de
Rezende, Lydia Sofia de Sousa
Rezende, que desejava homenagear o Centenário da Proclamação da Independência do Brasil,
com uma Escola para as Meninas onde fossem alfabetizadas
e recebessem uma formação
para mais tarde serem boas
mães de família. Posteriormente, o Instituto acolheu também
os meninos e rapazes. E, antes
de todos e acima de tudo, idealizou o bom Deus esta obra em
nossa querida Noiva da Colina.
E na solenidade de São
José, 19 de março de 1922, com
as cinco primeiras Irmãs enviadas pelo Governo Geral da
Congregação, em Graz, na Áustria, capitaneadas pelo Madre
Joana Batista e com as bênçãos
do então Cônego Jeronimo
Gallo, pároco da Vila Rezende, o
sonho se tornou realidade e, desde então, os frutos estão abundantemente presentes em inúmeras famílias piracicabanas.
A missão de uma instituição educacional religiosa não
se limita a ensinar apenas as
matérias indispensáveis para o
conhecimento intelectual em
vista de uma profissão, mas
também e, assim entendo, sobretudo, a formação integral do
educando, onde os valores humanos e evangélicos estão presentes e que penetrem na vida
deste a fim de se tornar cada
vez mais um cidadão de bem e
convicto dos valores cristãos,
onde no exercício profissional
possa ser luz que espanca as
trevas da iniquidade, fermento que levada os relacionamentos na caridade e sal que preserva da corrupção e dá sabor para
as realidades mais elevadas.
Sem dúvida, que ao longo
deste Centenário, as Irmãs e a
Instituição tiveram que se adaptar, não à mentalidade munda-

na, no sentido menos positivo e
altruísta da palavra, mas à sã e
sábia pedagogia, aquela recheada do verdadeiro humanismo,
portanto, também fundamentado na Boa-nova de Jesus, onde
as conquistas contemporâneas
em todos os sentidos levem o formando e mais tarde em sua vida
adulta, a ser de fato alguém de
bem, construtor de uma sociedade mais igualitária e fraterna.
Um outro aspecto bonito
que se deve recordar deste Centenário é que o Instituto enraizado em Terras Piracicabanas é a
Casa Mãe da Congregação no
Brasil e hoje as Irmãs estão presentes em várias casas no Estado de São Paulo, Santa Catarina
e Minas Gerais, onde junto das
pessoas: anciãos, pais, mães, crianças, adolescentes e jovens, as
religiosas desejam estar como irmãs que velam pelo bem estar
de cada irmão e irmã, que acolhem com ternura, bondade,
mansidão, serenidade, virtudes
próprias do coração de Mariamãe e de Jesus-irmão, e, também como Francisco de Assis,
querem zelar pela natureza irmã,
por todo ser pequeno, frágil ou
nobre, gerado pelo Pai Criador.
Assim, as Irmãs estão presentes nos Setores Social, Educacional, da Saúde e da Inserção,
onde procuram testemunhar o
amor incondicional do Senhor.
De todos que se relacionaram com as irmãs, desde o princípio e ao longo destes cem anos,
e, porque não a inteira comunidade piracicabana, suba hoje
uma grande oração de agradecimento a Deus doador de todo
bom dom, a Maria Imaculada,
Mãe e Mestra, a são Francisco, o
Pobrezinho de Assis, pela vida
das Irmãs pioneiras e todas as
que engrossaram as fileiras da
Congregação no Brasil e por
aqueles que estão ligados a esta
querida fundação, que todos recebam uma grande bênção divina, no tempo ou na eternidade.
Que esta comemoração traga muitos e bons frutos para a
Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição, para os alunos, ex-alunos e
para a nossa cidade para que,
pela graça de Deus, todos sejamos revigorados na prática da
paz e do bem, com certeza, o
grande sonho dos que desejaram esta casa em nossa cidade.

IGREJA EM NOTÍCIAS
COMEMORAÇÃO – O Instituto Baroneza de Rezende, colégio de
confissão católica de Piracicaba ligado à Congregação das Irmãs
Franciscanas da Imaculada Conceição, completa 100 anos de fundação neste sábado (19), Dia de
São José. Na data, em comemoração ao centenário da escola, o bispo diocesano Dom Devair Araújo
da Fonseca preside Santa Missa,
às 11 horas, na Paróquia Imaculada Conceição, que fica ao lado
do instituto, na Vila Rezende.
Leia mais: www.emfoco.org.br.

MOMBUCA – No domingo
(20), a Paróquia São Pedro, no
Centro de Mombuca, recebe o
bispo de Piracicaba. Dom Devair presidirá Missa Solene
pelo 57º aniversário de fundação do município, a ser comemorado na segunda-feira (21).
A celebração eucarística terá
início às 9 horas. Após a cerimônia, haverá bênção e distribuição de bolo. Para moradores do Vila Nova, haverá ônibus saindo às 8h30 da Capela
Nossa Senhora Aparecida.

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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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

GALERIA PEREIRA
2ª Vara do Trabalho de Piracicaba – SP
Recebimento de Propostas: de 04/04/2022 a 03/05/2022,
até às 14h00min.
1) Imóvel c/ diversas benfeitorias (restaurante, campo de futebol, auditório, etc.), corresp. a área da Fazendinha UNIMEP, Piracicaba – SP. Área t.: 35.224,983m2/constr.: 1.970,78m2. M. 91.851 do 2°
RGI de Piracicaba - SP. Aval.: R$ 5.100.000,00. V.M.: R$ 2.550.000,00.
2) Casa, R. Alferes José Caetano, nº 1.327, Centro, Piracicaba –
SP. Área t.: 208,08m2/constr.:175,04m2. M. 44.491 do 2° RGI de Piracicaba - SP. Aval.: R$ 850.000,00. V.M.: R$ 425.000,00.
3) Terreno, L. 28, Q. K, R. Lázaro Tavares Filho, Jd. Res. Unimep, B.
Taquaral, Piracicaba – SP. Área t.: 555,85 m2. M. 94.705 do 2° RGI de
Piracicaba - SP. Aval.: R$ 253.745,52. V.M.: R$ 126.872,76.
4) Área de terras, Estr. Mun. BGI-327, sentido Bairro Guatambu à
Rod. Mar. Rondon (SP-300), entre os KM 525 e 526, Birigui – SP.
Área t.: 54.099,67m2. M. 50.038 do RGI de Birigui - SP. Aval.: R$
4.898.184,12. V.M.: R$ 2.449.092,06.
5) Casa, R. João Pedro de Toledo Martins, nº 220, Vl. Alves, Sta.
Bárbara D’ Oeste – SP. Área t.: 628,10m2/constr.:191,80m2. M. 36.915
e 36.916, RGI de Sta. Bárbara D’ Oeste – SP. Aval.: R$ 650.000,00. V.M.:
R$ 325.000,00.
6) Terreno, nº 06, PC. 4, R. dos Girassóis, Jd. Panambi, Sta. Bárbara D’ Oeste – SP. Área t.: 494,85m2. M. 47.999 do RGI de Sta. Bárbara D’
Oeste – SP. Aval.: R$ 278.000,00. V.M.: R$ 139.000,00.
7) Terreno, nº 07, PC. 4, R. dos Girassóis, Jd. Panambi, Sta. Bárbara D’ Oeste – SP. Área t.: 441,21m2. M. 48.000 do RGI de Sta. Bárbara D’
Oeste – SP. Aval.: R$ 240.000,00. V.M.: R$ 120.000,00.
8) Terreno, nº 08, PC. 4, R. dos Girassóis, Jd. Panambi, Sta. Bárbara D’ Oeste – SP. Área t.: 366,00 m2. M. 48.001 do RGI de Sta. Bárbara
D’ Oeste – SP. Proc. 0011304-34.2019.5.15.0051. Aval.: R$ 206.000,00 .
V.M.: R$ 103.000,00.
- Pagamento Facilitado: 30% de sinal e saldo em até 06 (seis) vezes.
- As propostas serão recebidas no período de 04/04/2022 às 14h00min
a 03/05/2022 às 14h00min, horário de Brasília, através da plataforma
www.galeriapereira.com (sem “.br”), mediante “cadastro prévio” e
“habilitação”.
Não haverá encerramento presencial.
- A alienação será formalizada por termo nos autos da execução. A
comissão devida (5% do valor da venda) fica a cargo do proponente.

A Tribuna Piracicabana
A8

Domingo, 20, e segunda-feira, 21 de março de 2022

