a população, muitos dizem que a
cidade está sem prefeito, que a
cidade não tem gestão. Gostaria
de estar dizendo o contrário.
Quando se governa bem, a população vai bem", disse, na segunda (21), na reunião da Câmara.

DRONE
Novamente um drone sobrevoou a Assembleia dos Servidores
na noite de terça (22), dessa vez
um maior, com duas luzes fortes.
Servidores comentavam que os
extraterrestres estavam invadindo Piracicaba. Verdade? Mas a
dúvida continu: seria do prefeito
Luciano Almeida, esse drone? É o
folclore da política que volta?
“MAL INTERPRETADO”
O vereador Wagner de Oliveira, o Wagnão (Cidadania), respondeu que foi “mal interpretado” em
relação ao que disse sobre a necessidade de ter um secretário, e não
uma secretária, na Sema. "Quando a gente coloca um pingo no "i"
não tem como tirar e colocar outro ‘i’. Se soubessem quantas vezes as nossas palavras são mal interpretadas, haveria muito mais
silêncio no mundo", disse, durante a reunião de segunda (21).
“É MIMIMI”
Também na segunda (21), o
vereador Fabrício Polezi (Patriota) pediu para que não haja "disfunção cognitiva". Para ele, em
um debate político, suas falas não
têm a ver com gênero. "Venham
honestamente e não se escondam
atrás de ‘mimimi’ e se dizer mulher para responder as minhas
falas. Minhas falas não tem
nada a ver com gênero. As minhas falas, eu sustento e provo.
Não me venham com desonestidade intelectual", afirmou. Opa!
“NÃO É MIMIMI”
Para rebater Fabricio Polezi
(Patriota), a vereadora Rai de Almeida disse, na segunda (21), que
falar de violência contra a mulher
“não é mimimi”. “Quando falamos da cultura da violência machista, falamos que 90% da população já ouviu falar em feminicídio e conhecem o tema”, disse, e lembrou dados da violência
de gênero: “68% das mulheres
têm muito de sair à noite e, em
2021, foram registrados 25 mil
crimes de estupros no País.” Eita!
“SEM PREFEITO”
Cada mais crítico do prefeito
Luciano Almeida (Democratas), o
vereador Paulo Campos (Podemos) disse que o Executivo está
falhando em suas atribuições e que
“falta gestão”. “Conversando com

“MAIOR BANCADA”
O vereador Laércio Trevisan
Júnior (PL) — velho amigo deste
antigo Capiau, mas revoltado
com publicação paga em A Tribuna — solicitou o tempo de liderança partidária, na segunda
(21), para falar sobre os últimos
avanços do PL (Partido Liberal).
No discurso, Trevisan falou sobre a composição da bancada na
Câmara dos Deputados e na Alesp
(Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e da fundação
do partido em Piracicaba, da qual
participou em 1988. “É a maior
bancada do Congresso”, disse.
LIBERAL
É história isso que o vereador
Laércio Trevisan Junior (PL) conta do Partido Liberal. E A Tribuna
faz parte dessa história, porque
sempre divulgou os esforços do exvereador e ex-presidente da Câmara Rubens Leite do Canto Braga,
entre as primeiras lideranças da
legenda. Agora, o PL está com o
presidente Jair Messias Bolsonaro na disputa pela reeleição.
CAMPANHA — I
Os servidores apresentaram
nova proposta à Administração
Municipal em que aceita a reposição de 21,39%, mas pede que seja
feita em sua totalidade no ano de
2022. A pergunta é objetiva: será
possível os servidores protelarem
também para 2024 as suas despesas principalmente com locomoção para o trabalho, com o combustível está cada vez mais caro?

V

Projeto, desenvolvido pelo Fussp, será lançado hoje; objetivo é unir as entidades
filantrópicas ou coletivos, voluntários e empresas para fomentar a solidariedade
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (Fussp),
lança nesta quinta (24) a plataforma PiraSolidária. O projeto tem
por objetivo unir entidades filantrópicas ou coletivos, voluntários
e empresas para fomentar a solidariedade no município e atender
famílias em vulnerabilidade social
visando melhor aproveitamento
dos recursos arrecadados. O evento de lançamento será às 9h45 no
Teatro Municipal Erotídes de
Campos, no Engenho Central, e
contará com a presença de Bia
Doria, madrinha do projeto e
presidente do Fundo Social de
Solidariedade de São Paulo.
GESTORA — O projeto tem
como gestora Andréa Almeida,
presidente do Fussp, e como patrona Elenice D’abronzo, presidente da Casa do Amor Fraterno. Andréa conta que, com a
pandemia, tanto a procura por

Alessandra Motta/CCS

Bia Doria, primeira dama do Estado; Andréa Almeida, presidente
do Fussp, e Euclidia Fioravante, secretária da Smads

alimentos quanto as iniciativas
de arrecadação aumentaram no
município e, assim, tornou-se
fundamental a organização dessas demandas e ofertas visando
evitar a duplicidade de atendimentos e ampliar as famílias e
Divulgação

NÚMEROS
Será que a Câmara Municipal, proporcionalmente, precisa
de um número tão expressivo e
desproporcional de servidores
comissionados ou a Prefeitura,
por sua vez, está trabalhando
com um número bem abaixo do
que precisa? Ou este Capiau
está errado com os números?
Edição: 16 páginas

servidor público (Luciano sequer recebeu a
comissão em seu gabinete), trará, naturalmente, novas lideranças. Fácil analisar.
- A votação expressiva da deputada estadual Professora Bebel
em Piracicaba, neste
ano, deve gabaritar o PT
para disputar as eleições de 2024
com chances reais. No entanto, a
desorganização da assessoria da
deputada e ego do PT, ou do petismo, podem colocar tudo a perder.
- O tipo “eterno” prefeito
Barjas Negri luta para reverter
sua situação, apesar de ter Luciano Almeida e seu governo
desastroso como "cabos eleitorais". Basta andar nas ruas e
ouvir: "Era melhor o Barjas que
esse Prefeito" e isso pode não
conseguir reverter, principalmente pelas "forças ocultas",
que colocam jabutis em árvores.

regiões atendidas. Desta forma
surgiu a plataforma PiraSolidária. “Nessa plataforma estarão
divulgadas todas as ações desenvolvidas pelo Fussp ou pelas entidades cadastradas, o que vai
gerar mais visibilidade, atraindo

também mais pessoas dispostas a
ajudar. Também será um espaço
para que aqueles que tenham interesse em doar seu tempo como
voluntários encontrem as entidades e ações que mais se identifiquem”, explica Andréa Almeida.
A PLATAFORMA – A plataforma PiraSolidária consiste na
união de entidades filantrópicas
ou coletivos do município a pessoas com interesse em ajudar por
meio do trabalho voluntário ou
de doações e empresas. Desta
forma, entidades, pessoas físicas
e empresas poderão se cadastrar
na plataforma e receber informações sobre as iniciativas realizadas. Será possível, por exemplo,
que o voluntário filtre as iniciativas disponíveis pela localização
(CEP, bairro, região) ou pelo tipo
de causa (atuação com crianças,
idosos, etc). Além disso, haverá
um mapa com pontos em destaque elencando os locais atendidos.
Divulgação

VOTO

CAMPANHA — II
Na Mesa de Negociação,
revelam-se muitos dados que
muitas vezes os servidores não
conhecem, tipo quantidade de
servidores comissionados e efetivos. De aproximadamente 300
servidores comissionados no
município, pelo menos cerca de
40% estariam vinculados exclusivamente na Câmara Municipal.

“De volta para o futuro”,
na política em Piracicaba
er algumas ca
sas do jogo de
xadrez político
é um privilégio que,
"modéstia às favas",
eu o tenho. Tive minha
reputação colocada na
latrina, com acusações: roubo, pedofilia,
estupro... tudo isso por
"cantar a bola" do
que seria o governo Luciano Almeida (leia-se Trevisan e Brito).
Se, de um lado, estão Luciano, Trevisan e Brito, não precisa
ser muito inteligente para concluir que o outro lado é melhor.
Mas ainda assim PT, PDT, PSB e
outros que se dizem de esquerda
fizeram "vista grossa" pelo prazer de ver a derrota do ex-prefeito Barjas Negri — e entendo a
posição —, apesar de discordar.
O esfarelamento do Governo Luciano Almeida, que, além
de não ter apoio popular, não
consegue ao menos respeitar o

Prefeitura lança, hoje, a
plataforma PiraSolidária

Vereador Zezinho
Pereira (DEM) entregou à fisioterapeuta
Thais Soleira Rodrigues Voto de Congratulações pelo brilhante trabalho realizado na cidade,
como profissional.
Thais é articulista no
jornal A Tribuna Piracicabana e tem seu
trabalho reconhecido em toda Região.

VISITA
A pré-candidata a deputada federal Kerllyn Oliveira, do Partido dos Trabalhadores (PT), esteve em visita à redação de A Tribuna, e falou de que está animada com as eleições de 2022,
especialmente pela reeleição
da deputada estadual Professora Bebe, do ex-presidente Lula

Se, de um lado,
estão Luciano,
Tre
visan e Brit
o,
revisan
Brito,
não precisa ser
muito inteligente
para concluir
que o outro
lado é melhor
- Helinho Zanatta, ex-prefeito de Charqueada e de São Pedro,
provavelmente será bem votado,
com chances reais de se eleger deputado estadual, mas, ainda em
2014, ouvi seu próprio comentário de que seu sonho era ou é
"governar Piracicaba". Seria possível? Competência tem de sobra.
Os demais correm por fora,
com destaque para o morto-vivo
político Laércio Trevisan Júnior, em estado de putrefação por
tanta incoerência e, por isso
mesmo, perdeu a identidade
política. Por isso e não por acaso, tem sido chamado de "The
Walking Dead". Haveria espaço
para ressurreição de zumbi?
Em resumo, a prefeitura
deverá "cair no colo" ou de Bebel, ou Barjas ou Helinho, e o
que passa disso é especulação
e sem fundamento. Duvida?
———
Francys Almeida,
advogado

para o Palácio do Planalto e de
Fernando Haddad para o Palácio dos Bandeirantes. Kerllyn é
titular da Secretaria das Mulheres do Diretório local do PT,
sendo que, profissionalmente,
atua como corretora de imóveis. Na foto, com o diretor de
A Tribuna, Evaldo Vicente.

S ECRETÁRIO
GARANTE QUE
NÃO ESTÃO
PROIBIDAS
VISIT
AS PELA
VISITAS
A PEOESP
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO E INFORMAÇÃO - AVISO DE ESTADO GREVE -O
SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE PIRACICABA, SÃO PEDRO, ÁGUAS DE SÃO PEDRO, SALTINHO E REGIÃO, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 56.980.220/0001-83, situado a Rua Ipiranga, nº 553, Centro - Piracicaba/SP. - CEP 13.400-480, por seu presidente abaixo assinado em cumprimento das exigências contidas na Lei nº 7.783/89, notifica
a Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP em sua administração direta e indireta, as
autarquias e Câmara de Vereadores usuários de seus serviços e a população em
geral que os servidores públicos municipais da base deste Sindicato no Município
de Piracicaba-SP estão em ESTADO DE GREVE e decidiram em terceira reunião
da Assembleia permanente de negociação salarial realizada no dia 22 de março
de 2022 por rejeitar a proposta do Senhor Prefeito Municipal que não contempla
adequadamente a revisão geral anual e reposição inflacionária nos vencimentos e
salários dos servidores municipais conforme dispõe o inciso X do artigo 37 da
Constituição Federal posto isto: CONVOCA A TODOS OS SERVIDORES DA
MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL NO DIA 25
DE MARÇO DE 2022, EM FRENTE À PREFEITURA MUNICIPAL (PAÇO MUNICIPAL), ÀS 18H00 EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E AS 19H00 EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUALQUER NÚMERO DE SERVIDORES PRESENTES, a categoria estará em greve por prazo indeterminado a partir da 00h do dia 01 de
abril de 2022, no caso da Administração Municipal manter a postura de não repor
adequadamente os índices inflacionários aos servidores municipais de Piracicaba/SP. INFORMA TAMBÉM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA PARALISAÇÃO A PARTIR DA DATA SUPRA CITADA E QUE A PARTIR DE 72 (SETENTA E
DUAS HORAS) CONTADAS DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE EDITAL DEVERÁ
SER INFORMAR À ESTA ENTIDADE QUAIS OS SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE
DEVERÃO SER MANTIDOS DURANTE A PARALISAÇÃO. Fica valendo o presente edital como informe a administração população pública, direta, indireta, autárquica e fundacional, bem como à população usuária dos serviços. – PiracicabaSP, 23 de março de 2022 – JOSÉ VALDIR SGRIGNEIRO – Presidente.
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O segundo turno

Coluna Espírita

Devemos temer ou
amar a Deus?
Alvaro Vargas

A

primeira grande revelação
de Deus à humanidade,
trazida até ao médium
Moisés pelos espíritos mensageiros de Jesus, é o decálogo, um
código universal de justiça, que
serviu de base para o estabelecimento do cristianismo pelo Mestre nazareno, através da sua Boanova. Ao analisarmos o Velho
Testamento, devemos considerar
que os valores morais daquela
época, não são equivalentes aos
atuais. A violência e a escravidão
eram aspectos comuns, imperando a lei do mais forte. Em regime
de servidão, o povo hebreu se encontrava há três séculos no Egito, e havia adquirido a crença no
politeísmo. Sem perspectivas de
melhora socioeconômica, limitavam-se a uma vida que obedecia
aos princípios básicos da sobrevivência, alimentar-se e procriar. Para converter esse povo ao
monoteísmo e convencê-los as
deixar o Egito, em uma jornada
difícil através do deserto, Moisés
apresentou Jeová como um deus
rancoroso e vingativo, que punia
barbaramente quem ousasse desobedecê-lo. Ele teve êxito em
sua missão, e os meios utilizados para atingir os objetivos
propostos, provavelmente foram
necessários, nas circunstâncias em que se encontrava. O Espiritismo esclarece que a nossa
evolução não dá saltos. É um
processo gradativo, que requer
inúmeras reencarnações, de
modo a desenvolvermos a inteligência e os sentimentos. Jesus
aguardou a evolução moral dos
judeus, para reencarnar e esclarecer que Deus é um Pai bondoso.
O Velho Testamento é um
documentário da saga e da evolução moral do povo hebreu até
a vinda do Messias. Ao deixarem
o Egito, o atraso moral que detinham, limitava-os no exercício da
misericórdia com os vencidos.
Sua crença, equivocada, assumia
a premissa da existência de um
Deus de Israel, monopólio dos
israelitas, devido a aliança estabelecida com Ele. A Terra Prometida, mesmo habitada por outros povos lhes pertencia por direito divino, portanto, poderiam
ocupá-la e massacrar a sua população. Foi assim, na sua primeira grande batalha, ao invadir a cidade de Jericó (1400 a.C.),
onde todos os seus habitantes
foram mortos. As demais cidades da região, não tiveram um
destino diferente, conforme documentado nas Sagradas Escri-

O Espiritismo
esclarece que a
nossa evolução
não dá saltos
turas. Trabalhando na evolução
desse povo, Jesus enviou os seus
mensageiros, de modo que desenvolvem a compaixão, desde a sua saída do Egito. "Se você
encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você
observar o jumento de alguém
que o odeia caído sob o peso de
sua carga, não o abandone,
procure ajudá-lo” (Êxodo, 23:45). Passaram-se cinco séculos, e
com o reino de Israel em sua plenitude, o sábio rei Salomão, ensinou: “Se o seu inimigo tiver
fome, dê-lhe de comer; se tiver
sede, dê-lhe de beber” (Provérbios, 25:21). Entretanto, foram
ainda necessários mais dez séculos, até que o povo judeu reunisse as condições morais de assimilar os ensinamentos de Jesus, e se tornarem, como povo
escolhido por Deus, o porta-voz
da segunda grande revelação divina, divulgando a sua Boa-nova.
Do êxodo do Egito até a vinda do Messias se passaram quinze séculos, e mesmo assim os judeus, em sua grande maioria, o
rejeitaram, à exceção dos essênios (A Grande Espera, cap. 17,
Eurípedes Barsanulfo e Corina
Novelino). Durante três anos
Jesus estabeleceu o roteiro a ser
seguido por toda a humanidade, utilizando um vocabulário
simples que todos podiam compreender. Os seus ensinamentos,
além da exemplificação da caridade, são suficientes para compreendermos o infinito amor de
Deus para com todos nós. Se ainda hoje algumas seitas cristãs
insistem na necessidade de sermos tementes a Deus, é porque
não compreenderam Jesus, pois
segundo o próprio Mestre, “Deus
é amor” (João, 4:7-21). O Pai celestial não pune ninguém. As experiências difíceis que vivenciamos são as colheitas das nossas
semeaduras indevidas, nesta e
nas existências pregressas. Devemos temer apenas as nossas mazelas morais e fazer o possível para
superar as más inclinações, na
certeza do amor e da proteção
divina.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo-Ph.D., presidente da USE-Piracicaba, palestrante e radialista espírita

Almir Pazzianotto
Pinto

A

s atenções com a
Copa do Mundo
no Catar concorrem, entre nós,
com as comemorações
do bicentenário da Independência na Semana da Pátria, e as eleições presidenciais. O
campeonato mundial tem o início programado para 21.11 e encerramento em 18/12. Na disputa eleitoral a primeira votação
será realizada no “primeiro domingo de outubro”, dia 2.
É improvável que algum
candidato alcance maioria absoluta. Nova rodada de votação
será levada a efeito “em até vinte dias após a proclamação do
resultado, concorrendo os dois
candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que
obtiver a maioria dos votos válidos” (Constituição, art. 77).
Para fixar o significado da
palavra até, determina o art. 2º,
parágrafo 2º, da Lei nº 9.504, de
30/9/1997, que “Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta
na primeira votação, far-se-á
nova eleição no último domingo
de outubro, concorrendo os dois
candidatos mais votados, e considerando-se eleito o que obtiver
a maioria dos votos válidos”.
O último domingo de outubro será no dia 30. Isto significa
que, concluídas as comemorações
do bicentenário e conhecida a seleção vencedora da Copa do Ca-

tar, o povo se manterá
em suspense até 1º de
novembro quando,
salvo a ocorrência de
algo inesperado, conheceremos o próximo
presidente da República e os governadores
eleitos dos Estados.
Para a presidência
dois candidatos despontam como adversários na segunda rodada de votação: Jair Bolsonaro e Luís Inácio
Lula da Silva. São nomes conhecidos por dezenas de milhões de
brasileiros, espalhados por mais
de 5 mil municípios. Neste requisito estão emparelhados. São,
também, aqueles que despertam
as mais fortes reações positivas
e negativas. Ambos os dois,
como diria Rui Barbosa, são idólatras, obcecados pelo poder e adeptos do culto à personalidade.
Jair Bolsonaro, deputado federal membro do baixíssimo clero, adquiriu notoriedade pelo
descontrole verbal, exacerbado
autoritarismo, manifestações
machistas, facilidade para se irritar, hostilidade à imprensa e
acusações de participar da famigerada “rachadinha”. Venceu as
eleições de 2018 com a força do
silêncio. Recolhido a hospital,
após o atentado à faca que lhe
perfurou os intestinos, mantevese distante de debates e comícios
Como presidente da República
desperta idolatria, ou provoca
sentimentos de profunda aversão. Não se pode prever, com razoável margem de segurança,

D

escaso à vista e negligência
constante em relação ao
chão que pisamos e dele retiramos a nossa sobrevivência e do
resto que aqui habita, como animais e plantas. Esse parece ser
mais um assunto negligenciado
que se não atentarmos para a sua
importância, mais uma vez nós ficaremos reféns de suas consequências, as quais já se faz sentir e,
diga-se de passagem, não será algo
que possamos consertar, retardar
ou mesmo “curar” à semelhança
das doenças como endemias, pandemias etc., as quais temos satisfatoriamente conseguido “debelar” e acudir a tempo de não nos
dizimarmos como espécie e demais
seres que habitam este planeta...
ou seja, para isso “não tem vacina”, portanto, as consequências do
não cuidado com a nossa moradia, com a nossa casa que habitamos e dela tiramos o nosso sustento, ou seja a vida total como a
conhecemos, poderá nos colocar
em situações catastróficas e de necessidades prementes das quais
não seremos hábeis de controlar e
resgatar a médio e longo prazo.
Poderá levar décadas e até centenas de anos para que possamos
ter a nossa vida como tal de volta,
mesmo que sob “outras circunstâncias” que, com certeza, não será
mais a mesma coisa. O grande
exemplo que temos a nossa frente
em relação a esse assunto, é a Amazônia, o espelho por onde podemos
enxergar e entender esse assunto e
dele tirar os nossos ensinamentos
daquilo que podemos ou não fazer... Rios poluídos, mares sufocados por quantidades imensuráveis

de dejetos como plástico, poluição
do ar, no qual são lançados imensas quantidades de gazes tóxicos,
acúmulo de lixo por todo o lado,
sem nenhum interesse em seu tratamento, expondo a vida deste planeta e de seus viventes à doenças
várias, etc. tem sido a norma. Então o que podemos fazer? Quem são
os responsáveis por toda essa negligência e falta de entendimento
do tamanho de uma “cratera”, buraco no qual seremos colocados...
Tem gente que acredita que
para produzir, precisa destruir a
natureza. Tem gente que acha que
precisa parar de produzir para não
destruir a floresta. E tem gente que
“aprendeu”, principalmente com
os “nativos e a ciência” que podemos conviver mutuamente sem
destruir os nossos recursos naturais... Muitas são as histórias a
respeito de viver e crescer que promovem equilíbrio entre as pessoas
e a natureza, histórias de uma
Amazônia que não precisa desmatar para crescer. Mas e daí? É preciso entender que como seres individuais temos a nossa cota de
responsabilidade, fazendo tudo
que é possível para não poluir, derrubar matas sem necessidade e ser
solidário aos grupos afetos a esses
assuntos que se expõem e lutam
por nós... mas não podemos esquecer que somos seres Sociais que
vivem em Sociedade sob o manto
de governos que “supostamente
cuidam do povo”, eleitos por nós
através do voto numa sociedade
democrática...Quando acertamos
“escolhendo” alguém que nos guie
e nos eleve como sociedade, através do apoio ao trabalhador, cuidados com a economia e atos voltados para o bem da população,
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como se conduzirá na campanha
e se colherá os louros da vitória.
Luís Inácio Lula da Silva deixou de ser o líder incontestável do
passado. O exercício do poder o
aburguesou. Eu o conheci em 1970
quando era suplente de diretoria
do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Bernardo. O episódio se deu
em assembleia destinada a decidir
se a entidade participaria do dissídio coletivo anual sobre salários
sob a coordenação da Federação
dos Metalúrgicos do Estado, ou
teria pauta própria de reivindicações. Agente do DOPS presente à
reunião fez este relato: “Em 20-21970 realizou-se no Cine Anchieta, em São Bernardo do Campo,
uma Assembleia Geral dos Metalúrgicos. O nominado advogado
do Sindicato, presidiu os trabalhos, fazendo uso da palavra”. A
assembleia terminou em pancadaria. O livro Imagens da Luta 19051985, editado pelo Sindicato, traz
fotografia na folha 139, onde vemos Lula e outros dirigentes.
Presidi a reunião a pedido de
Paulo Vidal Neto, presidente. Foi
o início de longos anos de serviços
como assessor da diretoria. Em

setembro de 1974 participei do I
Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos, ao lado de Walter Barelli. Desliguei-me da entidade em
1983, para assumir a direção da
Secretaria do Trabalho do Estado.
Momentos decisivos para a
minha carreira, para a vida de
Lula e do Sindicato, foram a campanha em setembro de 1977 pela
reposição de 34,1%; os conflitos
com a Ford; o julgamento do dissídio coletivo de 1976 no TST; as
greves de 1978, 1979, 1980. Estávamos sob a ditadura. Os salários permaneciam arrochados. A
Lei de Greve remetia à ilegalidade
qualquer paralisação coletiva.
Lula cresceu sob a adversidade. Cassado em 1980 não voltou a dirigir a entidade. Deixou o
sindicalismo e enveredou por vitoriosa trajetória política. Foi deputado na Assembleia Constituinte. Duas vezes presidente da
República, fez de Dilma Roussef a
sucessora. Acabou, porém, condenado por corrupção na operação
Lava Jato e recolhido à prisão.
Inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, voltou à vida pública
mais velho, obstinado e arrogante.
Se não surgir terceira via
apta a alcançar o segundo turno, para nossa frustração a decisão dar-se-á entre os dois.
———
Almir Pazzianotto Pinto, advogado, foi Ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
OsDivergentes.com.br
Brasília, DF, 22/3/2022

Reajuste de servidores municipais
Lilian Lacerda

E

m resposta a assembleia da última terça feira, o
prefeito enviou aos
servidores, de forma
privada, um vídeo com
explicações que não
justificam a contraproposta de 10,56% que
claramente não atende
a reivindicação da categoria.
Assim, uma terceira assembleia está prevista para próxima
na terça-feira (22/03), às 19h e
as negociações entre dirigentes
do sindicato e o Executivo seguem acompanhadas de uma comissão formada por servidores.
O pedido de reajuste de 25% é
baseado na inflação acumulada ao
longo de 2020 e 2021 pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e, caso não se chegue a um

denominador que valorize a categoria, os servidores seguem em estado de greve aprovado
na última assembleia
com ampla adesão.
As ações têm o objetivo de ampliar o diálogo sobre a importância do movimento e a
situação de desrespeito por qual passa a categoria. Além de preparar o terreno em caso de aprovação de greve, a depender das negociações.
Espera-se que haja bom senso por parte do executivo para
que não se chegue ao ponto dos
servidores paralisarem suas atividades. Ressaltando que se o fizerem, estarão exercendo nada
mais que seus direitos por meio
de um movimento legítimo.
A greve é um direito constitucional previsto no art. 9º e 37,

Planeta Terra: nossa casa, nosso chão...
José F. Höfling

Se não surgir
terceira via apta
a alcançar o
segundo turno,
para nossa
frustração a
decisão dar-se-á
entre os dois

O amor e respeito
à TTerra
erra de
devve ser a
nossa meta maior!
conseguimos ter um pequeno
avanço social em relação ao respeito humano no que lhe concerne, diminuindo a pobreza e cuidando da economia para o bem
geral, etc. Mas de vez em quando
“pisamos na bola” optando por um
governante sem escrúpulos, cheio
de falácias fantasiosas e mentirosas, racista e destruidor daquilo
que já se havia tido um ganho na
sociedade por governos anteriores, ou seja, voltado ao descuido,
descaso, social e econômico, alheio
aos valores individuais de cada
um, retrógado, não respeitoso
com os princípios outros e voltado
aos anseios de meia dúzia que querem enriquecer a todo custo, não
importando de que forma isso se
dará porque ficar rico é seu
intento...logo, isso promoverá um
atraso social em vários aspectos,
particularmente no que diz respeito ao aspecto social, ambiental e
econômico que temos que levar em
conta para as próximas eleições ficando alerta às supostas “verdades” sob a égide de fake news e
“supostos projetos Sociais” que jamais serão cumpridos...Assim urge
termos governantes que estejam
atentos a tudo isso, trabalhando
para o bem das futuras gerações
que serão os verdadeiros “herdeiros” de uma sociedade melhor; ou
“pior”, se for motivo de descaso
de líderes incompetentes e nada
afetos à natureza desse País e do
resto Planeta. Não porque não
entendem o significado disso, mas
porque o “ignoram” em detrimento do lucro criminoso e “apadrinhamento” de meia dúzia de inconscientes do mal que promovem
pensando somente em si, e não na
sociedade como um todo. Tudo
que fizermos à Terra recairá sobre
nós se não agora, num futuro próximo... O amor e respeito à Terra
deve ser a nossa meta maior! Bem
na Hora do Planeta 2022!

———

José F. Höfling, prof e s s o r da FOP/Unicamp, Doutor em Microbiologia e Imunologia

As ações têm
o objetivo de
ampliar o
diálogo sobre
a importância
do movimento
XV, da Constituição Federal de
1988, e tal direito é regulamentado pela Lei nº 7.783/89, com
as devidas adaptações do Supremo Tribunal Federal (STF).
Podem e devem participar da
paralisação os servidores efetivos,
em estágio probatório, cargo comissionado ou contratos por tempo determinado, visto que é um
direito reconhecido na legislação.
Os profissionais que se sentirem coagidos ou que sofrerem ameaças devem comunicar seu sindicato ou ainda a justiça do trabalho, pois se trata de assédio moral e
a legislação no artigo 146 prevê

multa ou detenção de três meses a
um ano para aquele que “constranger alguém, mediante violência ou
grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro
meio, a capacidade de resistência,
a não fazer o que a lei permite, ou
a fazer o que ela não manda”.
O movimento é, antes de mais
nada, um apelo por respeito e valorização. Ceder ou retroceder deslegitima a luta e precariza ainda
mais as condições de trabalho.
É muito importante que os
servidores ajudem a mobilizar seus
locais de trabalho, participem ativamente das assembleias, conversem e esclareçam a população sobre os motivos das reivindicações
e até da greve. É fundamental
transformar a indignação em luta.
———
Lilian Lacerda, doutora pela PUC-SP, psicanalista e pesquisadora

Bilhetes de Deus
José Renato Nalini

Q

uem tem olhos
para ver, não
encontrará dificuldade para reconhecer recados do Criador. Se somos cegos
e surdos ante a clamorosa miséria que aflige a maior parte de
nossa população, qual
a chance de enxergarmos as filigranas da criação, as pequeninas
coisas que nos sugerem a racionalidade do design inteligente?
Confesso-me ardoroso
amante da natureza. Tudo nela
me seduz. É inacreditável pensar que acordo todas as manhãs, nesta insensatez chamada São Paulo, com sabiás de incrível sonoridade, bem-te-vis
insistentes e outros cantos de
pássaros que não identifico.
No pequeno espaço mantido
para preservação, na minha querida Jundiaí, onde repousam os
meus e onde repousarei um dia,
ouço tantos maviosos sons, que me
reforçam a indignação diante de
quem destrói o verde. É preciso
não ter consciência, ser alguém
desprovido de coração, para cortar uma árvore, impiedosamente,
destruindo o que o ser humano é
incapaz de fazer e que a generosa
natureza oferece gratuitamente.
Para aqueles que só pensam
em dinheiro, saibam que a manutenção de áreas cobertas por
vegetação nativa pode gerar lucro. Em países civilizados, a contemplação de pássaros, sua identificação, conhecer mais sobre
suas famílias, espécies, origens e
costumes não é só divertimento.
É atividade prazerosa e rentável.
O cultivo de flores e de frutas está no DNA de Jundiaí. Já
foi chamada “terra da uva”, embora vinhedos tenham cedido
espaço para conjuntos habitaci-

onais de péssima estética. Há de se acreditar na juventude
mais sensível, para recuperar espaços ociosos, para embelezar
aquilo que a ignorância e a falta de gosto
dos que se dizem escolarizados provocou.
A qualidade de
vida de uma cidade não
está no seu adensamento. Está
nas condições ideais que envolvem abundância de água tratada, reservas naturais, arquitetura que não agrida o ambiente,
multiplicação de parques, jardins,
pomares e bosques urbanos.
Espíritos superiores respondem a tais anseios. Os rústicos
sequer entendem este discurso.
Os sensíveis são os que desvendam os bilhetes que Deus semeou
na exuberante biodiversidade a
que temos acesso e que mais estragamos do que preservamos.
Em tudo se pode encontrar
recados divinos. Pense-se, por
exemplo, na flor do maracujá. A
Passiflora, cuja simbologia foi
tão bem descrita pelos jesuítas.
“Os três estigmas representavam
os três pregos da Cruz; os cinco
estames, as cinco chagas de Jesus; as dez tépalas, os dez apóstolos na crucificação; a corona,
a coroa de espinhos; e as gavinhas, os açoites com que Cristo
foi flagelado enquanto carregava a cruz até o Calvário”. Esta
descrição é de Oliver Sacks, no
livro “Diário de Oaxaca”. Ele
acrescenta: “Se os bons padres
possuíssem um microscópio, teriam encontrado outra dezena de
estruturas e simetrias que poderiam interpretar como símbolos
da crucificação inseridos por
Deus nas células das plantas”.
É preciso “querer enxergar”
para extrair lições. Como a dos
observadores de pássaros. São se-

Confesso-me
ardoroso amante
da natureza
res especiais, que detectam aquilo
que tantos outros não conseguem,
e não por falta de visão. É por falta de sensibilidade, de talento e
dom para se maravilhar com a riqueza disponível e pela qual nada
se paga. Para os observadores que
se extasiam diante das inumeráveis espécies de passarinho que
ainda sobrevoam o que restou de
nossas matas – e que se abrigam
nas poucas árvores disponíveis
nessa insana conurbação que tornou nossas cidades ambientes adversários da boa qualidade de
vida – cada exemplar visto e identificado é um prêmio. Os que não
obtêm esse milagre da descoberta
não padecem de falta de acuidade
visual. O problema está no cérebro. Pois “os olhos precisam ser
educados, treinados – é necessário desenvolver o “olho” de observador de pássaros, ou de geólogo,
ou de pteridólogo”, para obter a
recompensa de se extasiar diante
desse tesouro, o ambiente natural.
Como seria bom que a infância e juventude jundiaiense assumisse o compromisso de fazer
com que este município fosse
também a cidade das flores, dos
pássaros, das frutas e das abelhas. Uma cidade verde/azul, pequeno pedaço paradisíaco a compensar a tragédia das submoradias, da ocupação irregular, do desastre ambiental que é o mais típico sinal da demência coletiva.
———
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia
Paulista de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
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Sinfônica recebe jovem expoente do piano
Lucas Thomazinho é apontado pela crítica especializada “como um dos principais nomes de sua geração” e estará com a OSP neste sábado, 26

Classificado pela crítica especializada como um dos principais
nomes do piano de sua geração, o
paulistano Lucas Thomazinho, de
27 anos, é o solista da OSP (Orquestra Sinfônica de Piracicaba)
no concerto deste sábado (26), às
16h e 19h, no Teatro Municipal Dr.
Losso Netto. Sob regência do maestro emérito Jamil Maluf, o programa é dedicado aos 200 anos
de nascimento do compositor belga César Franck. Os ingressos gratuitos estão disponíveis no site
Mega Bilheteria desde ontem, 23.
A Temporada 2022 da OSP
é realizada com recursos da Prefeitura do Município de Piracicaba, por meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural), e tem o patrocínio prata da
Caterpillar e Hyundai e o patrocínio bronze da CNH Industrial,
via Lei de Incentivo à Cultura.
São apoiadores a Empem, o Jornal de Piracicaba, a Revista Arraso e a Rádio Educativa FM.
Segundo o maestro Jamil
Maluf, Franck é considerado um
dos principais compositores fran-

ceses da segunda metade do século 19. “Ele renovou e ampliou as
formas tradicionais, com a chamada forma cíclica, além de sintetizar o estilo de J.S.Bach e Beethoven”, contextualiza o maestro.
Antes de alcançar certo reconhecimento como compositor, o
belga recebeu várias críticas negativas sobre o seu trabalho. “Embora a crítica de música parisiense o considerasse um bom pianista e improvisador, achava que,
como compositor, ele deixava a
desejar”, completa Jamil Maluf,
sobre a biografia de Franck.
É o que acontece com uma das
obras escolhidas pela OSP para o
concerto de março: a "Sinfonia em
Re menor". Hoje, é a peça mais
popular de Franck, porém, foi classificada na estreia, em 1888, como
"incompetência elevada à dogma"
pelo compositor Charles Gounod. Após a primeira apresentação, no entanto, Franck afirmou:
“arrisquei bastante; mas da próxima vez arriscarei ainda mais”.
Já as “Variações Sinfônicas
para Piano e Orquestra”, que terá
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solo de Lucas Thomazinho, foram criadas entre outubro e dezembro de 1885. Ela foi descrita
como "uma das obras mais completas e acabadas de Franck”.
O SOLISTA – Paulistano
nascido em 1995, Thomazinho é filho de pianistas e, aos 9 anos, ganhou o primeiro concurso. Ele obteve o mestrado em Boston, no New
England Conservatory. Venceu
uma dezena de concursos nacionais e internacionais, em locais
como Portugal, Miami e Alemanha.
Atuou como solista de orquestras como a Sinfônica da Rádio e
Televisão Espanhola, as sinfônicas
Municipal de SP e do Estado de São
Paulo (Osesp), Campinas e Porto
Alegre, além da Experimental de
Repertório e Filarmônica de MG.
O repórter especializado em
música erudita, João Luiz Sampaio, o classificou como um dos
mais promissores artistas do
país, em rápida carreira de ascensão. Já o crítico musical Irineu Franco Perpetuo o definiu
como sendo, talvez, o maior talento natural de sua geração.

Heloisa Bortz

Este é o segundo concerto de
2022 da OSP, que abriu oficialmente a temporada em 5 de fevereiro,
quando o diretor artístico e regente titular, o maestro alemão Knut
Andreas, regeu o conjunto sinfônico na Catedral de Santo Antonio, com obras para órgão de tubos e orquestra. A apresentação
acontece na mesma semana em que
o conjunto sinfônico completa 122
anos de trajetória artística, já que
foi em 24 de março de 1900 que
ocorreu a sua estreia, na Matriz
de Santo Antonio, pelo maestro
Lázaro Lozano (1871-1951).
SERVIÇO
Temporada 2022 da Orquestra Sinfônica de Piracicaba.
Sábado, 26, às 16h e 19h,
no Teatro Municipal Dr. Losso Netto (avenida Independência, 277, Centro). Entrada gratuita. Na entrada do
espetáculo, solicita-se a doação de 1 quilo de alimento
não perecível, em prol do
Fundo Social de Solidariedade. Mais informações:
sinfonicadepiracicaba.sp.gov.br.
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Lucas concluiu mestrado em Boston, no New England Conservatory
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Desafios sobre o uso eficiente Vereador cobra manutenção Univesp abre inscrições para
marcam “Semana da Água” em rua do bairro Bongue 300 vagas no Polo Piracicaba
Justino Lucente/CCS

Assessoria Parlamentar

Evento de abertura da Semana da Água contou com autoridades locais

Marcando o Dia Mundial da
Água, terça-feira, 22, a Prefeitura promoveu o primeiro dia da
Semana da Água, com o tema Por
uma Gestão Compartilhada dos
Recursos Hídricos. A programação contou com palestras e roda
de conversa no Teatro Municipal
Erotídes de Campos, no Engenho
Central, e também foi transmitida ao vivo pela página da Prefeitura no Facebook. O evento
continua amanhã, quarta-feira,
23/03, às 9h, no mesmo local.
A Prefeitura promove o evento
por meio das secretarias municipais
de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e Agricultura e Abastecimento
(Sema) e Semae (Serviço de Água e
Esgoto) em parceria com as empresas Mirante e CPFL Paulista.
Durante a abertura do evento, o prefeito Luciano Almeida, que
também é presidente do Comitê
das Bacias Hidrográficas dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí enfatizou a importância da iniciativa
visando encontrar soluções para o
uso eficiente da água, a partir do
diálogo entre poder público, iniciativa privada e a sociedade civil.
“Precisamos nos prevenir
para nos antecipar aos problemas hídricos futuros. Na Prefeitura, atuamos em três frentes: o uso consciente e proteção
das nascentes nas áreas rurais,
a redução das perdas no sistema
de abastecimento de água e a reserva de água do rio Corumbataí.
Mas precisamos ir além, juntos,
para encontrar soluções criativas”, afirma Luciano Almeida.
Abordaram ainda o tema da
Semana da Água na abertura do
evento os secretários municipais
de Defesa do Meio Ambiente (Sedema), Alex Gama Salvaia, e de
abastecimento e agricultura
(Sema), Nancy Thame; o promotor
de justiça e integrante do Gaema
(Grupo de Atuação Especializada
em Meio Ambiente) do MP-SP (Ministério Público do Estado de São
Paulo), Ivan Carneiro; o diretorpresidente da Agência das Bacias
PCJ, Sergio Razera; o secretário
executivo dos Comitês PCJ, André
Navarro; o superintendente operacional do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), João Roesner; e o vereador Josef Borges.
“Nós estamos em um momento crucial para discussão sobre o

tema da água, que é o de implantação do Marco Legal do Saneamento Básico, que estipula metas,
como de chegarmos até 2033, preferencialmente, ou até 2040 com
99% de abastecimento público tratado e 90% de esgoto”, comenta
Carneiro sobre o contexto do evento Semana da Água deste ano.
PALESTRAS – A jornalista
e ativista ambiental Paulina Chamorro abordou em palestra o tema
Como Estamos Cuidando do Nosso Planeta?. Paulista chamou a
atenção para a importância da preservação e restauração das florestas, em especial a Floresta Amazônica, responsável pelos chamados
rios voadores que são essenciais
para a formação da chuva na América Latina. “Quando falamos ‘o que
eu tenho a ver com a Amazônica
ou com o oceano’, gosto de lembrar
que tudo interfere no nosso dia-adia, no alimento que consumimos,
na água que bebemos, no ar que
respiramos”, enfatiza a jornalista.
Saulo Aires de Souza, especialista em recursos hídricos da
Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA), abordou em
sua palestra o tema As Consequências das Mudanças Climáticas
e da Crise Hídrica no Cotidiano
das Cidades. Souza lembrou que
essas consequências, na realidade, já estão presentes no cotidiano da população, citando como
exemplo a forte crise hídrica do
último inverno. “O principal setor impactado das mudanças climáticas é o de recursos hídricos.
Já estamos vivenciando essas
mudanças. Tivemos, por exemplo, há pouco, a pior seca da bacia hidrográfica do Paraná, que
também abastece Piracicaba, dos
últimos 90 anos”, comenta.
A roda de conversa Os Desafios e as alternativas para a Conservação Ambiental, a Agricultura e o Meio Ambiente nos Próximos 30 anos e o Programa por
Serviços Ambientais (PSA) fechou
o primeiro dia do evento. Participaram dela Nancy Thame, Evelise
Moncaio Moda, engenheira agronômica da Sema; Fábio Tades Lazzerini, geólogo e assessor ambiental especialista da Sedema; e Ricardo Ribeiro Rodrigues, professor da Esalq/USP atuando principalmente com ecologia da restauração e ecologia florestal.

Pedido feito pelo vereador Pedro Kawai há um
mês sequer obteve resposta da prefeitura

Moradores e comerciantes
do bairro Bongue, voltaram a
procurar o vereador Pedro Kawai (PSDB) esta semana, para
reclamar do que classificam
como descaso da prefeitura, em
relação à manutenção da rua
Profa. Antonia Sansão Roncato.
Exatamente um mês atrás, o
vereador protocolou a indicação
875/2022, na qual relatava o problema ocasionado pela implantação de galeria pluvial em um condomínio residencial vizinho. Kawai incluiu fotos do local, ao pedido, mas até agora, os moradores
não foram procurados por qualquer funcionário ou técnico da
Secretaria Municipal de Obras.

“O problema que já existia, se
agravou com a temporada de chuvas, que tornou a rua ainda mais
esburacada”, comentou. Segundo
o parlamentar, o solo cedeu pela
acomodação de terra, e isso está
preocupando os moradores que
temem transitar pelo local.
Pedro Kawai destacou que
compreende as limitações da
prefeitura, mas lembrou que é
obrigação do Executivo fazer a
manutenção da cidade. “Confio na competência dos servidores públicos e sei que farão
o melhor para resolver o problema, mas, para isso, precisam ser autorizados a executar a manutenção”, concluiu.

A Universidade Virtual do
Estado de São Paulo (Univesp)
abriu na terça-feira, 22, as inscrições para o vestibular 2022. Em
Piracicaba, a parceria entre Prefeitura e Univesp disponibilizará 300
vagas, sendo 100 vagas para cada
eixo, que serão atendidas no Polo
de Piracicaba, que fica na rua Dona
Idalina, 314, bairro Pauliceia.
Serão oferecidos nove cursos,
com três eixos básicos de ingresso, via processo seletivo: Pedagogia, Letras, Matemática (Eixo de
Licenciatura), Ciência de Dados,
Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação (Eixo de
Computação), Engenharia de Produção e os novos, Administração
e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).
As inscrições terminam no dia 25/
04, às 23h59, e devem ser feitas pelo
site: vestibular.univesp.br. A prova (objetiva e redação) ocorrerá
no dia 22/05, às 13h, e os locais
oficiais serão divulgados no dia
13/05. O início das aulas está previsto para agosto de 2022.
O custo da inscrição é de R$
45. Para participar, não há limite
de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula.
No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados
pessoais. Também será possível,
caso queira, fornecer os números

de inscrição do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), de 2019,
2020 e 2021, para que os resultados sejam considerados na prova
objetiva e integrados à nota final.
Do dia 22/03 até às 23h59 do
dia 25/03, as pessoas inscritas no
Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar
isenção da taxa. No mesmo período, também poderá ser concedida
a redução de 50% do valor da taxa
de inscrição, em conformidade
com a Lei Estadual nº 12.782, de
20 de dezembro de 2007, aos candidatos que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos:
estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação
de Jovens e Adultos (EJA), em
curso pré-vestibular ou em curso
superior, em nível de graduação
ou pós-graduação e que recebam
remuneração mensal inferior a 2
(dois) salários mínimos ou desempregados. Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No
momento da inscrição, basta clicar
em “redução de taxa” ou “isenção”.
Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o Fale Conosco do site da Vunesp, banca
realizadora do vestibular, e encaminhar sua mensagem ou,
ainda, entrar em contato com o
Disque Vunesp, por meio do telefone (11) 3874-6300, para contato no Polo de Piracicaba (19)
3433-7747. Os canais estão abertos em dias úteis, das 8h às 17h.
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IMACULADO CORAÇÃO

DE

MARIA

A convite do Papa, Dom Devair fará rito
de consagração da Rússia e da Ucrânia
Todas as paróquias da Diocese de Piracicaba foram orientadas a unirem-se ao ato de oração pela paz
O bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da
Fonseca, recebeu na terça-feira,
22, o convite do Papa Francisco
para unir-se a ele e aos prelados
de todo mundo na consagração
e entrega da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de
Maria. Dom Devair informou
que realizará o rito no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres,
às 19h30 desta sexta-feira (25).
A celebração será transmitida
pela TV Oração, via internet.
No mesmo dia (Solenidade da
Anunciação), Francisco pronunciará oração pela paz e realizará a
consagração dos dois países na
Basílica de São Pedro, às 17 horas
(no horário de Roma). O cardeal
Konrad Krajewski, esmoleiro pontifício, fará o mesmo em Fátima
(Portugal) como enviado do Papa.
De acordo com informações da
Santa Sé, o Sumo Pontífice convi-

dou bispos e seus sacerdotes no
mundo todo para realizarem o ato.
Na Diocese de Piracicaba,
além da celebração do bispo no
Santuário Nossa Senhora dos
Prazeres, por orientação de Dom
Devair, todas as paróquias deverão realizar o rito de consagração nas missas noturnas desta
sexta-feira. Nas comunidades
diocesanas onde não haverá missa na data, o ato poderá ocorrer
durante recitação do Santo Terço, Liturgia das Horas ou celebração da Palavra, por exemplo.
“Algumas paróquias já tinham programado confissões
quaresmais comunitárias para
esta sexta. Não há problemas, a
consagração poderá ocorrer da
mesma forma com os fiéis que
estiverem presentes para a confissão”, destacou o bispo de Piracicaba. Nas igrejas da Diocese em
que, por alguma razão, for impos-

sível nesta sexta-feira, o rito poderá ser realizado no sábado (26).
PEDIDO EM FÁTIMA Rússia e Ucrânia estão em guerra desde o dia 24 de fevereiro deste ano. Na aparição de 13 de julho de 1917, em Fátima, Nossa
Senhora pediu que a Rússia fosse consagrada ao seu Imaculado
Coração, com o objetivo de evitar guerras e perseguições à Igreja. A aparição é reconhecida como
legítima pela Igreja Católica.
Desde os fatos relatados em
1917, atos de consagração da
Rússia acontecera em 1942 e
1952 (Papa Pio XII), 1964 (Paulo VI), 1981, 1982 e 1984 (João
Paulo II). Agora, neste 25 de
março de 2022, Francisco consagrará a Rússia junto com a
Ucrânia ao Imaculado Coração de
Maria, em comunhão com bispos
de todo o mundo, e com o mesmo objetivo de cessar a guerra.

Divulgação

No mesmo dia (Solenidade da Anunciação), Francisco pronunciará oração
pela paz e realizará a consagração dos dois países na Basílica de São Pedro

A GRICUL
TURA
GRICULTURA

C ÂMARA

Sema entrega selo SIM ao Atacado Assaí Salvamento de idosa
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), entregou, ontem, 23,
certificado ao Atacado Assaí, localizado no bairro Nova América, pela adesão ao programa SIM
(Serviço de Inspeção Municipal).
Após a inauguração da loja em
dezembro do ano passado, o Assaí deu início ao processo de inspeção do SIM, para certificar os
produtos de origem animal vendidos no açougue da loja.
Para receber o SIM, estiveram presentes o gerente da loja,
Bento Silva, o chefe administrativo Waldemar Nascimento, o chefe do açougue Gilberto de Oliveira, o chefe de sessão Paulo Henrique Abreu e a auxiliar de controle de qualidade Andressa Cristina. A secretária de Agricultura
e Abastecimento, Nancy Thame,

e a médica veterinária Renata
Liva, responsável pelo SIM, fizeram a entrega do certificado.
O SIM é responsável por
certificar alimentos de origem
animal, comercializados em Piracicaba, que atendem o controle de qualidade e higiene em seu
processo de produção, como embutidos cárneos, pescados, queijo, ovos, mel, entre outros.
Ao solicitar o selo, a equipe
técnica da secretaria faz o processo de monitoramento, inspeção e
fiscalização da produção industrial
e sanitária dos produtos de origem animal, analisando desde a
sanidade do rebanho, o local e a
higiene da industrialização.
Os produtores e empresas interessadas em conhecer o Serviço de Inspeção Municipal podem
entrar em contato com a Sema
pelo telefone (19) 3437-4000.

Thais Passos/SEMA

Sema entrega certificado do SIM à equipe do Assaí

por guardas municipais
é tema de discurso
O salvamento de uma idosa
de 80 anos, que sofreu uma queda no interior de sua residência e
foi resgatada pelos guardas civil
municipais Perin e Mazzi, foi tema
do discurso em tribuna do vereador Thiago Ribeiro (PSC), na noite
desta segunda-feira (21), durante
a 6ª reunião ordinária de 2022 da
Câmara Municipal de Piracicaba.
O parlamentar, que é também
autor do requerimento 218/2022,
aprovado durante a sessão camarária desta segunda, lembrou que
os guardas arrombaram a porta e
socorreram a idosa que estava sozinha em sua casa, no bairro Alto,
e caíra no chão enquanto uma panela com óleo estava pegando fogo
em cima no fogão. "Parabéns por

terem salvo a vida desta idosa
de 80 anos. Quando a nossa segurança pública faz esse tipo de
serviço, preservando a vida das
pessoas, merece, sim, todo nosso
afeto, todo o nosso respeito e toda
a nossa admiração", disse.
Ribeiro também agradeceu o
empenho das secretarias municipais de Educação e Saúde pela divulgação dos dados contábeis e
orçamentários no Tesouro Nacional por meio do Sistema de Informações Sobre Orçamento Público
em Educação (SIOPE) e do Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Essas informações já foram tema
do requerimento 925/2021, também de autoria do parlamentar.
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Carlos ABC faz tarde de autógrafos
e distribui livros gratuitamente
Ator e diretor teatral, cenógrafo, carnavalesco, dramaturgo, figurinista e uma alma circense, Carlos ABC promoverá
uma tarde de autógrafos com
seu livro “o ABC de Carlos
ABC”, que será distribuído gratuitamente durante o evento, a
se realizar no próximo sábado
(dia 26 de março), às 15h, na
Biblioteca Pública Municipal.
Lançado no dia 29 de dezembro de 2021, a obra foi escrita
por Maria Teresa Silva Martins
de Carvalho, com prefácio de
outro celebrado artista piracicabano, Romualdo Sarcedo, a publicação é toda ilustrada por caricaturas do bibliografado, que
foi generosamente retratado ao
longo da carreira pelos traços de
Amaurí Ribeiro, Condé, Eduardo
Grosso, Erasmo Spadotto, Fausto Longo, Paffaro, Paulo Branco
e pelo renomado Paulo Caruso.
Com ótimas histórias, imagens não faltam a obra, fartamente ilustrada com fotos da época
de ouro do carnaval piracicabano, que o artista por tantos anos
colaborou, e de sua rica produção
cultural, como peças de teatro,
shows e montagens cênicas dos
mais variados gêneros e estilos.
O livro é um repositório da
movimentação cultural da cidade de Piracicaba, a partir de
meados dos anos 1970, e traça
uma linha do tempo paralela
sobre a vida artística de Carlos

ABC, em um verdadeiro registo
histórico que se confunde a
todo momento por meio de uma
narrativa valiosa sobre os acontecimentos vividos a partir de sua
estreia no mundo das artes.
Aos 64 anos, tendo vivido 46
sob o palco ou, atrás dele, Carlos
ABC é autodidata sem modéstia,
momento único que o distingue
de seu arraigado caipirismo, mas
que nunca deixou contagiar sua
obra do ponto de vista técnico.
Embora a temática caipira
esteja fortemente presente em
sua produção, sua técnica vem
de anos de prática, aprendizados acumulados no exterior, em
estudos na Itália e na Argentina, mescladas a seu aspecto interiorano, comportamento que
deixou fluir como poucos e que
se reflete em suas experiências
e, agora, em suas memórias.
No site da theatron.com.br
está disponibilizado o áudio do livro que poderá ser ouvido pelo
próprio Carlos ABC, pela autora,
Maria Teresa, e também nas vozes
de Marcos Thadeus, Romualdo
Sarcedo e Washington Poppi.
SERVIÇO
Tarde de autógrafos com
Carlos ABC com distribuição
gratuita do livro “o ABC de
Carlos ABC”, de Maria Teresa Silva Martins de Carvalho.
Sábado, 26, às 15h. Local:
Biblioteca Pública Municipal
(av. Saldanha Marinho, 333).

Caipirandando acontece
no próximo sábado, 26
A atividade começará e será encerrada no Centro Comunitário do Campestre.
A largada será dada pontualmente às 6 horas; o percurso será de 21 km
A quarta edição de caminhada do Caipirandando, evento gratuito que é organizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), acontece no sábado, 26/03. A atividade
começará e será encerrada no Centro Comunitário do Campestre. A
largada será dada pontualmente
às 6h. Meia hora antes, serão realizados a concentração e o aquecimento para o percurso de 21 km.
Desta vez, o trajeto cruzará o bairro Pau Queimado e irá em direção
ao bairro Monjolinho - a organização prevê uma pausa para hidratação e uso de sanitários de
aproximadamente 30 minutos.
"É muito importante estar
confortável durante o percurso.
Nós recomendamos a todos que
usem tênis confortáveis e macios
para a caminhada, além de roupas leves e protetor solar. É importante também levar a alimentação própria para a atividade,
como frutas ou barras de cereais,
e garrafas de água para hidratação", falou Alexandre Nascimen-

to, chefe do setor de eventos da
Selam. A secretaria sugere ainda
aos participantes a doação de um
litro de leite longa vida, que será
destinado ao Banco de Alimentos.
"Não é algo obrigatório para quem
quiser participar, mas acreditamos
que um evento como o Caipirandando pode ser solidário e ajudar
muitas pessoas", completou.
Interessados em participar
podem se inscrever e obter
mais informações pelos telefones (19) 3422-0233 ou (19)
3403-2648, ou ainda pela plataforma Google Forms, através do link encurtador.com.br
/iqEH1. A iniciativa terá o apoio
da Secretaria Municipal de
Transportes Internos (Semutri).
Depois de passar por Artemis, Saltinho e pelo bairro Floresta, a expectativa da Selam é
que a quarta edição do Caipirandando no formato de caminhada
tenha público ainda maior do que
nos três eventos anteriores. Na
última etapa, que ocorreu em fevereiro, mais de 170 participantes
se inscreveram para um percurso

Alexandre Nascimento/Selam

A expectativa é aumentar o número de participantes na quarta edição

de aproximadamente 20 km. Em
todas as atividades, a secretaria prepara uma recepção com a
venda de alimentos e bebidas.
"Está sendo uma experiência
muito legal, o evento está despertando bastante interesse das pessoas. Estamos animados com a
iniciativa", disse a coordenadora
do Programa de Atividades Motoras (PAM), Mônica Graner. Em
abril, a expectativa é de que o Cai-

pirandando passe pelo Horto de
Tupi, que estava fechado até o início de março devido ao aumento
no número de casos de Covid-19
e H3N2. A caminhada sempre
percorre áreas rurais, o que proporciona aos presentes maior
contato com a natureza. "A ideia
é proporcionar uma experiência
além do exercício físico, que traz
benefícios para os aspectos mental e social", finalizou Mônica.

PROBLEMAS COMUNS
– Cárie: desintegração do dente provocada pela higiene inadequada, ingestão de doces e carboidratos ou, ainda,
por complicações de outras doenças que
diminuem a quantidade de saliva na boca
como pessoas em tratamento quimioterápico ou radioterápico para o câncer.
– Lesões bucais e aftas: inchaços,
manchas ou feridas na boca, língua ou
lábios; podem ser provocadas por herpes labial, candidíase (sapinho) e próteses (dentaduras) mal ajustadas.
– Mau hálito: tem várias causas,
dentre elas: higiene bucal inadequada
(falta de escovação adequada e falta do
uso do fio dental); gengivite; ingestão de
certos alimentos como, alho ou cebola;

tabaco e produtos alcoólicos; boca seca
(causada por certos medicamentos, por
distúrbios e por menor produção de saliva durante o sono); doenças sistêmicas como câncer, diabetes, problemas
com o fígado e rins. A língua possui diversas papilas gustativas entre as quais
se formam criptas, ou seja, saquinhos
que retêm resíduos de alimentos, células descamadas que começam a fermentar, formando uma placa bacteriana esbranquiçada que aparece no fundo da língua, em direção à ponta, a chamada saburra lingual; essa é, sem dúvida, a principal causa do mau hálito.
– Gengivite: inflamação da gengiva provocada pela placa bacteriana.
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P AU D'A LHINHO

Alex de Madureira encerra ciclo
como coordenador de projetos

Realização de obras contempla
demandas da região do bairro
Davi Negri

Deputado ficou um ano no cargo, sem remuneração excedente ao salário;
é de facilitação do diálogo entre o presidente e os parlamentares
Ao completar um ano de gestão frente a coordenação de Projetos Parlamentares da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado Alex de
Madureira (agora no PL) anunciou que está encerrando o ciclo.
A função, que não possui remuneração excedente ao salário de
parlamentar, existe para facilitar
o diálogo entre a presidência do
legislativo paulista e os deputados,
deputadas e suas respectivas bancadas, com o objetivo de organizar e articular o grande volume
de projetos para que possam entrar em pauta e serem votados.
“O exercício da função me
fez exercer a articulação política na sua essência no maior parlamento estadual da América
Latina. Foi um período de grande aprendizado onde pude dialogar com todos os deputados e
bancadas, independente de
questões ideológicas ou divergências políticas e organizar os
projetos para pautas e votações”,
afirmou Alex de Madureira.
Para o deputado piracicabano, o "diálogo parlamentar é es-

sencial, pois, ninguém é dono da
verdade absoluta, e é bom que
tenhamos opiniões divergentes
para podermos construir bons
projetos, afinal de contas essa é
uma das nossas prerrogativas",
destacou. Alex ressaltou ainda
que, durante o período em que
esteve na coordenação de Projetos da Alesp, conseguiu realizar projetos que atendiam toda
população e agradeceu a confiança pelo exercício do cargo.
“Acredito que nesses 12 meses tenha exercido as atribuições com a excelência que o cargo exige. A demanda de projetos da Alesp é muito grande,
compatível como o tamanho e a
importância do Estado de São
Paulo. Saio com a sensação de
dever cumprido e bem mais experiente, pois as atividades que
lá realizei foram de grande valia para me aprimorar com gestor público no âmbito parlamentar”, disse o deputado estadual.
Alex entregou a função nesta
semana para dedicar-se integralmente às seis comissões permanentes da qual é membro efetivo,

Aldo Guimarães

Gilmar Rotta acompanha os trabalhos da prefeitura, na
ação de máquinas e equipes técnicas no corte de mato,
tapa-buracos e outras intervenções viárias

Deputado Alex coordenou projetos na Alesp durante um ano

sendo elas as de Saúde (vice-presidente), Infraestrutura (vice-presidente), Finanças e Orçamento,
Segurança Pública, Relações Internacionais e Ciência e Tecnologia. Comissões em que são discutidos os projetos de lei da Alesp.
“Agradeço ao presidente da

Alesp, Carlão Pignatari, a oportunidade que me foi confiada e a ocasião de exercer uma função na qual
tive a chance de me dedicar e contribuir para o bom andamento dos
projetos dos colegas deputados,
com os quais convivo diariamente”, finalizou Alex de Madureira.

O vereador Gilmar Rotta (Cidadania), na manhã desta quarta-feira (23), por volta das 9h00
se deslocou até a região do bairro
Pau D'Alhinho para acompanhar
o andamento de serviços requeridos pelos moradores, e encaminhados pelo seu gabinete, onde
máquinas e equipes técnicas da
prefeitura realizam obras de reparos e melhoramentos ao longo da
estrada Francisco José Pérez González, nas imediações do entroncamento com a rua Fernandópolis.
Na oportunidade, o titular da
Semob (secretaria municipal de
Obras), Paulo Sérgio, explicou a
intervenção de sua pasta perante
os melhoramentos na região, que
passam por reparos em diversos
pontos da camada asfáltica da estrada, no perímetro urbano do bairro, onde a população reclamava de
buracos no asfalto, mato alto nos
acostamentos e outros problemas
que dificultam a trafegabilidade.
Também com atuação no local, a Sedema (secretaria municipal de Desenvolvimento e Defesa
do Meio Ambiente) esteve representada pelo chefe de divisão de
gerenciamento de resíduos, Fernando Cruz, que informou sobre
os serviços em andamento na região, que além da limpeza e corte
de mato ao longo da estrada, também contemplará, numa etapa posterior, a poda e corte de galhos de
árvores que hoje chegam a "fechar"
a pista, devido ao crescimento, o
que dificulta a visibilidade de condutores de veículos automotores.
Fernando Cruz também
destacou os trabalhos da EcoTerra, mediante parceria com a
prefeitura, na execução dos serviços de corte de mato na região,
em equipe técnica sob a coordenação de Victor Marques.

Moradora do bairro há
mais de 40 anos, dona Hilda
Aparecida Barbieri agradeceu o
empenho do vereador Gilmar
Rotta no atendimento dos pedidos da comunidade. Já a representante dos moradores da região, que agrega um grupo em
torno de 150 pessoas, Rosangela
Boscolo, residente há mais de 20
anos no bairro, destaca a importância da realização das obras.
Rosangela também ressalta a conquista da comunidade
nos melhoramentos que a prefeitura já realizou na estrada
Moacir Bonato, em trecho de
quatro quilômetros, no cascalhamento da pista. "A estrada ficou
muito boa", disse, além de também realçar as benfeitorias ao
longo da estrada Francisco Péres, incluindo trecho que inclui
as imediações da Capela Santo
Antonio, bem como no reforço de
ônibus nos finais de semana, e
até a ampliação da rede de abastecimento de água do bairro.
O vereador Gilmar Rotta destacou a importância dos melhoramentos na região, que contemplam
os anseios da população. Também
lembrou de reivindicações que ainda merecem atenção da prefeitura, a exemplo do pedido da comunidade para construção de lombada na estrada do Bangé, em trecho de curva perigosa, onde a colocação do equipamento deverá
reduzir o risco de acidentes.
O parlamentar também reitera o acionamento da CPFL
(Companhia Paulista de Força e
Luz), sobre diversos postes que se
inclinaram sobre a estrada Francisco José Péres Gonzalez, sendo
que para dirimir esta situação
será enviado ofício à Companhia,
em pedido de providências.

S OLIDARIEDADE

Leuven trocará cerveja por
alimentos no domingo, 27
Pela quinta vez desde o início da pandemia de Covid 19, a
Cervejaria Leuven fará ação social com a doação de cerveja artesanal em troca de alimentos. Tudo
que for arrecadado será destinado
ao Banco de Alimentos do Fundo
Social de Solidariedade (Fussp),
da Prefeitura de Piracicaba, e
para o Projeto Pernas Caipiras.
A ação acontecerá no domingo, dia 27 de março, quando serão disponibilizados para troca
mil e quinhentos litros de chope
pilsen. A campanha ocorrerá no
Bairro Monte Alegre, a partir das
8h e segue até o meio dia. “Como
o Banco de Alimentos de Piracicaba está com seu estoque muito

abaixo da média propusemos realizar uma nova campanha para
contribuir com a arrecadação”,
afirmou Karin Moraes Barreira.
A ação social tem o apoio da
Prefeitura de Piracicaba, através
do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (FUSSP), Pernas Caipiras e Rádio Piracicaba.
SISTEMA DE TROCA - A
troca funcionará da seguinte forma, para cada quilo de alimento
não perecível, mais R$2,00 pelo
growler novo e retornável, será doado 1 litro de chope, que será entregue em embalagem PET asséptica.
A Cervejaria Leuven está localizada
na Via Comendador Pedro Morganti, 4801, no bairro Monte Alegre.
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P RODUÇÃO

Alunos da EEP em
aula inaugural hoje
Divulgação

E SCOLAS

Secretário garante que
não estão proibidas
visitas pela Apeoesp
Bebel conta que o ofício foi motivado pelas dificuldades ou proibição de
entrada que diretores e conselheiros encontram em suas idas às escolas

Bruno Muroun Roel, Caroline August,
André de Lima e Anderson Rodrigo Rossi

É grande a expectativa da
EEP- Escola de Engenharia de Piracicaba, que promove na noite
desta quinta (24), das 19h20 às
21h, palestra de abertura dos cursos das engenharias de Produção,
Mecânica e Mecatrônica. Segundo os professores André de Lima,
Fernando de Lima Camargo e
Anderson Rodrigo Rossi, coordenadores acadêmicos dos cursos,
são esperados em média 300 alunos para a aula inaugural, que será
proferida presencialmente no salão nobre da instituição, pelo engenheiro Rafael Cristiano Jeronymo, gerente de operações na
Caterpillar, empresa na qual
atuou em diversas áreas, incluindo manutenção, estratégia,
melhoria contínua e operações.
Ex-aluno da EEP e membro
do comitê SP-Interior da SAESociedade de Engenheiros da
Mobilidade, o palestrante acumula mais de 20 anos de experiência na indústria e defende que
a evolução profissional e dos negócios estão intimamente relacionadas com a melhoria contínua.
Aos alunos da EEP, Jeronymo falará sobre “Qualidade de
vida no trabalho - vertente da Indústria 5.0”, realidade em países
mais desenvolvidos. Os coordenadores acadêmicos consideram
que a palestra ilustrará o cenário
a que estarão expostos os profissionais do futuro, marcado pela
5ª evolução industrial, que preconiza o despertar para a quali-

dade de vida e para a preservação do meio ambiente. “A proposta difere do que apregoa a indústria 4.0, que propunha mais tecnologia, com a inserção de robôs
e internet das coisas”, explicam.
Os coordenadores revelam
ainda que, além da aula inaugural, os alunos terão também
a oportunidade de acompanhar
a apresentação que os alunos
Bruno Muroun Roel e Caroline
August farão do projeto Gravity Car 2022, já programado para
os dias 4 e 5 de junho, nas dependências da EEP, para que os alunos possam construir carros sem
gravidade e competir entre si.
“Estamos saindo de uma pandemia e esperamos que, mediante
todas as precauções e medidas de
segurança, nossos eventos possam
continuar acontecendo para proporcionar um contexto diferenciado e fértil ao aprendizado dos
alunos”, consideraram os coordenadores ao lembrar que, tradicionalmente, a EEP mantém atividades relevantes e reconhecidas
pela comunidade acadêmica.
Como exemplo eles citaram a
Competição Pontes de Bambu, Semana da Engenharia e Tecnologia
(ENGETEC), Encontro de Carros
Antigos, Maratona de Programação, Semana das Engenharias Civil e Ambiental, Jornada de Administração, Projetos Mecatrônicos e Competição de Aerobarcos,
entre outros. “O mercado pede
essa retomada”, observam.

P ARADAS P RO S UCESSO

Campanha continua com
as inscrições abertas
Os estudantes de Piracicaba
que gostam de desenhar, escrever, cantar ou tocar algum instrumento podem participar do 2º
Concurso Cultural Paradas pro
Sucesso. O projeto antitabagismo
criado pela cardiologista Juliana
Previtalli, em parceria com a Diretoria de Ensino Regional Piracicaba e o SIEEESP, divulgou os
prêmios a que as crianças e jovens
concorrerão. As inscrições já estão
abertas. Convidados a se debruçar sobre o tema Tabagismo, que
é a tônica do projeto, os alunos
terão a oportunidade de demonstrar sua arte na forma de desenhos, frases ou vídeos de música.
Juliana Previtalli diz que se
preocupa muito com o assédio que
os jovens sofrem nas redes sociais
e no mundo digital na forma dos
novos dispositivos para fumar
(cigarros eletrônicos, vapes e narguilé). “O papel do concurso é
munir os jovens de bons argumen-

tos para quando chegar o momento, eles tomem a decisão mais acertada, que é não fumar”, disse.
Em algumas doenças a transmissão se dá por um vetor. Márcio
Gonçalves de Souza, médico do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e chefe da seção de tabagismo
daquele hospital, diz que “assim
como a dengue, cujo vetor de transmissão é o mosquito, no tabagismo
o vetor de transmissão é a indústria do tabaco também conhecida
como indústria da morte. Ela mata
66% dos seus consumidores. A cartada de hoje é o cigarro eletrônico.
Devemos entender como essa indústria age para assim protegermos as nossas gerações futuras e
os adolescentes que são presas frágeis de iniciação dessa doença”.
SERVIÇO
Inscrições vão até o dia 13/
05. Infos: concursopara
dasprosucesso@gmail.com.

Respondendo a ofício encaminhado pela deputada estadual
Professora Bebel (PT), presidenta
da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino
do Estado de São Paulo), o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, afirma que não estão
proibidas as visitas a escolas da
rede estadual de ensino. Bebel conta que o ofício foi motivado pelas
dificuldades ou simples proibição de entrada que diretores e
conselheiros da Apeoesp vem encontrando em suas idas às escolas para conversar com professores e a comunidade escolar,
justamente para debater assuntos de interesse da categoria.
No documento encaminhado
ao secretário foi relatado inclusive que a própria presidenta do Sindicato enfrentou esse tipo de dificuldade em alguns momentos.
Diante da posição manifestada

pelo secretário Rossieli, “orientamos os diretores e conselheiros a
tomarem ciência do teor da resposta do secretário e a manter o
trabalho sindical nas escolas, dialogando com as equipes gestoras”,
diz Bebel em documento tirado
pela diretoria da Apeoesp, dirigido aos dirigentes da entidade.
De acordo com a presidenta
da Apeoesp, o trabalho junto à base
é fundamental para assegurar que
os professores e toda comunidade
escolar se interem dos últimos
acontecimentos envolvendo a categoria e também para que seja
desenvolvido o trabalho de conscientização da entidade nas escolas. “Isso é tão fundamental que a
medida que é possível tenho visitado, sim, escolas e colocado nossa posição principalmente sobre a
necessidade de nos mobilizarmos
contra as investidas do governo
contra o magistério, como está ocor-

Divulgação

Bebel durante visita à EE Mário Dedini, no Algodoal, dialoga com
professores, observada pelo dirigente de ensino, Fábio Negreiros

rendo neste momento, com a chamada nova carreira, que está em
discussão na Assembleia Legislati-

va de São Paulo, e que é prejudicial a todos nós, uma vez que acaba
com a nossa carreira”, destaca.

E ST
ADO
STADO

Proposta de reajuste salarial a servidores é aprovada na Alesp
O projeto de lei complementar do Executivo (PLC 2/22) que
trata dos reajustes salariais dos
servidores do Estado seguem para
a sanção do Governador João
Doria. Na noite de terça-feira, 22,
a Alesp (Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo) deu aval à
propositura que concede 20% de
reajuste salarial aos servidores da
Saúde e da Segurança e 10% aos
demais funcionários estaduais.
Todos os pagamentos serão retroativos à data-base de 1º de março.
De acordo com projeto de lei
enviado ao legislativo no início

deste mês, por meio da Secretaria
da Casa Civil, 541,1 mil servidores estaduais da ativa e inativos
receberão 10% de reajuste nos
vencimentos. Na área da Segurança, são mais de 276 mil pessoas beneficiadas com de 20% de
aumento, incluindo os funcionários das secretarias de Segurança
Pública e de Administração Penitenciária. Na área da Saúde, são
69 mil médicos e profissionais de
outras carreiras também contemplados com 20%. Os demais servidores somam 195 mil pessoas.
A valorização das carreiras do

funcionalismo paulista foi possível graças a uma série de medidas
fiscais e de enxugamento da máquina pública, além da atração de
novos investimentos, adotada no
início desta gestão. A reforma estadual da Previdência, o ajuste fiscal e o fechamento de estatais também permitiu ao Governo de SP
ampliar sua capacidade de investimento - com R$ 52,8 bilhões em
2021 e em 2022 – e reforçar programas sociais, como o Bolsa do
Povo, que vai receber R$ 1,8 bi de
recursos ao longo deste ano.
A aprovação na Alesp con-

tou com a inclusão de cinco
emendas ao projeto, que serão
submetidas à análise técnica do
Governo de São Paulo antes da
sanção do Governador João Doria.
Durante a votação, o PLC
3/22, que institui o Planos de
Carreira e Remuneração dos
Professores, o PL 97/22, que revaloriza os pisos salariais mensais dos trabalhadores, e o PLC
10/22, que dispõe sobre a concessão de abono complementar
aos servidores, receberam emendas de plenário e retornarão
para análise das comissões.

R ELIGIÕES

Cartilha apresenta direitos das comunidades de matriz africana
Aconteceu na última segunda-feira (21), na OAB de Campinas, o lançamento da cartilha
“Direitos Regidos por Lei para as
Comunidades Tradicionais de
Matriz Africana”, idealizada pela
Associação dos Religiosos de Matriz Africana de Campinas e Região (Armac). O evento, em parceria com a Comissão de Direito e
Liberdade Religiosa, teve representantes de várias religiões.
A mesa solene reuniu o juiz
do Conselho Nacional de Justiça,
Renato Câmara Nigro; o promo-

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

tor Daniel Zulian; o secretário
Municipal de Educação de Campinas, José Tadeu Jorge; a presidente da OAB Campinas, Luciana Freitas; o presidente da Comissão de
Direito e Liberdade Religiosa, Ademir José da Silva; e as representantes da Armac, Comendadora
Edna Lourenço e Alessandra Ribeiro. Em nome da diretoria, a presidente da OAB Campinas, Luciana Freitas, fez um agradecimento
especial ao advogado Ademir José
da Silva e destacou a importância
da sede da OAB, que é também a

Casa da Cidadania, de compartilhar seu espaço para realização de
eventos abertos à comunidade.
Paraa comendadora Edna
Lourenço é um momento ímpar e a
simbologia que isso traz para o povo
de santo é muito forte, "nosso povo
já conta com muitas leis, só precisamos ter acesso a elas", enfatizou.
Pai Ronaldo Almeida, membro fundador do Núcleo AFRO
do Partido dos Trabalhadores de
Piracicaba e militante da causa
de liberdade religiosa a convite
da ARMAC participou da ativi-

dade que ocorreu da sede da OAB,
é muito bom saber que a Ordem
dos Advogados do Brasil está
sensibilizada com a nossa causa e
permitir que um espaço seja ocupado por mulheres e homens de
Axé é possível acreditar que um
mundo sem preconceito é possível", comenta Pai Ronaldo.
A ideia é iniciar um diálogo entre a ARMAC, Núcleo
AFRO e a OAB Piracicaba para
que Piracicaba tenha sua cartilha para os terreiros de Umbanda e Candomblé da cidade.
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Simespi reúne mulheres em talk
show sobre imagem e carreira
Para comemorar o Mês da Mulher, o Comespi (Conselho da Mulher Executiva do Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras), promoveu um talk
show no auditório da entidade, no último dia
15. Sob a mediação da jornalista Cristiane
Sanches, o talk show contou com a participação da estrategista de marca e imagem
pessoal, Carol Bellini, e a psicóloga e especialista em gestão de pessoas, Fabiana Iokoi.

Fotos: Divulgação

Rosa Maria Machado da Cunha, Cleusa Sarto, Marta Armelin e Maria Lucia Borges

Vivian Menichetti e Carol Bellini

Sandra Bertolini e Leila Santiago

Paula Medina e Daniela Coimbra

Angela Vidal e Sara Vidal Crivelari

Cintia Miyasaka Oliveira e Giulia Zimiani Salu de Paula

Valéria Spers, Fabiana Iokoi e Carol Bellini

Fabiana Iokoi, Cris Sanches e Carol Bellini

Beatriz Gomes e Cintia Miyasaka

Samantha Godoy e Reinaldo Diniz

Noemi Ferreira, Ana Maria Costa e Rosangela Pistori

Sandra Novaes, Adriane Felippe e Cristina Castro

Claudia Angeli e Fabiana Iokoi
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CURTIDINHAS

Caio Magalhaes postou uma foto
na sua página onde o ator legendou
a seguinte frase: “Por trás e pela
frente das câmeras”. A foto é de
@wesley_izidoro_fotografo

Marcinha Laryssinha foi a convidada
do projeto Cura ancestral feminina. A
coreografa apresentou um numero de
dança onde invocava movimentos de
força, alegria e poder.

Bruno Chamochumbi comunicou
aos seus fãs e amigos sua
preferência por doces. O artista e
comunicador tem como predileto o
“Quindim” e aproveita para
compartilhar esta preferência com
seus seguidores.

Rodrigo Caetano e sua esposa
Mirian Fidelis comemoraram o
aniversário do pequeno Lucas (filho
do casal) que é fã e foi presenteado
com a decoração do personagem
Homem Aranha. O apresentador
esportivo do Portal Nova 15
demonstrou toda sua satisfação por
mais um ano do filho.

Carol Garcia, a Dj do
momento brinda a semana
que passou e a que está
começando com motivação e
muitas alegrias. No ultimo
final de semana a artista se
apresentou na Jazz
Piracicaba.

Evair Sousa anuncia que em breve
estará realizando um sonho; o
lançamento do seu primeiro livro e
aproveitou as comemorações do dia
do contador de histórias ocorrido no
último dia 20 deste mês para
comunicar o acontecimento. Foto:
@jonassouzafotografia

Tubinho Pereira França publicou
fotos no seu camarim se
maquiando diretamente do SBT
onde faz parte do elenco do
Programa humorístico A praça é
nossa dando ênfase que estava
fazendo o que mais ama.

Raul Rozados e Carla Sapuppo
lançaram mais um vídeo no canal
“Sons de palavras, palavras,
palavras” com o poema “Soneto
sem tempo 4”. Os atores
aproveitam para pedir aos amigos
que se inscrevam no canal.

Marisa Barrios, a apresentadora
dos famosos esteve ativamente
cobrindo o lançamento do filme em
São Paulo, “Me tira da mira”
estrelado por Fabio Jr os filhos
Cleo Pires, Fiuk e grande elenco
para o Programa “Em foco”.

Maira Scavacini aproveitou para
dar aquele trato na vasta cabeleira.
A apresentadora do Programa
Olhar feminino transmitido pelo
Portal SB 24 h de Santa Barbara do
Oeste enfatizou que mania de
beleza todas podem ter.

Cesar Augusto Nogueira
recordou um dia memorável na sua
vida, quando participou do
casamento temático de Edvaldo
Oliveira e Simone Rosa. O ator
estava caracterizado como Arauto.

Claudia Cristina Fiorino Guilherme recebeu vários amigos
no show em homenagem a rainha do rock Rita Lee em Rio
Claro, entre elas Fatima Riani e Flavia Burigo. A foto é de
Giorgi Bastos Fotografias - Gigio

Jovair Binatti esteve
presente no lançamento do
livro “O segredo da
multiplicação” que aborda a
trajetória de empreendedores
ilustres inclusive Jovair que
convida pessoas a fazerem
parte deste movimento
adquirindo o livro e trazendo
para sua vida esperança e
novas realizações.

Roberto Seresteiro comemora mais uma participação no
Programa Aparecida Sertaneja pela TV Aparecida. Na foto ele
aparece ao lado da apresentadora Mariangela Zan e do
cantor Alexandre Arez.

CONHEÇA OS PRÊMIOS DO 2º CONCURSO
CULTURAL PARADAS PRO SUCESSO
Os estudantes de Piracicaba que gostam de desenhar, escrever, cantar ou tocar
algum instrumento não deveriam ficar de fora do 2º Concurso Cultural Paradas
pro Sucesso. O projeto antitabagismo criado pela cardiologista Juliana Previtalli,
em parceria com a Diretoria de Ensino Regional Piracicaba e o SIEEESP,
representando as escolas particulares da cidade, divulgaram os prêmios a que
as crianças e jovens concorrerão com seus trabalhos. Desde o dia 12 de março
as inscrições estão abertas e os alunos, professores e diretores poderão acessar
o regulamento do concurso na página do projeto. Convidados a se debruçar
sobre o tema TABAGISMO, que é a tônica do projeto Paradas pro Sucesso, os
alunos terão a oportunidade de demonstrar a sua arte na forma de desenhos,
frases ou vídeos de música. Empresas da cidade foram convidadas para participar
do Concurso como apoiadores. Escola de música Momento Musical e a escola de
Desenho Visuart, pelo segundo ano consecutivo, doaram bolsas de estudos de
100% que contemplarão os vencedores das categorias Vídeo e Desenho. A
artista visual Luísa Libardi e a Escola de Desenho Canva completam os prêmios
da categoria Desenho. Ainda teremos um curso na Oficina do Cantar e uma
bolsa na Escola de Natação Medley. E finalmente os vencedores das melhores
Frases ganharão vouchers das livrarias Libral, Jota Portes e Sebão Estação
Cultural. A cardiologista Juliana Previtalli diz que “preocupa muito o assédio
que os jovens sofrem nas redes sociais e no mundo digital na forma dos novos
dispositivos para fumar (cigarros eletrônicos, vapes, narquile...). O papel do
Concurso é fomentar a discussão no tema e munir os jovens de bons argumentos
para quando chegar o momento, eles tomem
a decisão mais acertada, que é não fumar”.
Em algumas doenças a transmissão se dá
por um vetor. O Dr. Márcio Gonçalves de
Souza, médico do Instituto Dante Pazzanese
de Cardiologia e chefe da seção de tabagismo
daquele hospital, diz que, “assim como a
dengue, cujo vetor de transmissão é o
mosquito, no tabagismo o vetor de
transmissão é a indústria do tabaco também
conhecida como indústria da morte. Ela mata
66% dos seus consumidores. A cartada de
hoje é o cigarro eletrônico. Devemos
entender como essa indústria age para assim
protegermos as nossas gerações futuras e os
adolescentes que são presas frágeis de
iniciação dessa doença”.
Na foto o estudante Gabriel Araújo Ciacchi da
Escola Visuart
Serviço:
Informações:
concursoparadasprosucesso@gmail.com
Inscrições vão até o dia 13/05
Material enviado pela assessoria de imprensa

Fabricio Marques retornou para sua terra natal no Ceará
para realizar um sonho, o projeto de pizzaria artesanal. O
cantor que se criou em São Pedro aproveita para pedir que se
inscrevam no seu canal.

ESPETÁCULO LGBTQIA+ SERÁ APRESENTADO NO
TEATRO MANOEL LYRA, EM SANTA BÁRBARA D´OESTE

O espetáculo “Uma História para Elise”, que descreve a perseguição de um oficial de justiça
às artistas de uma tradicional boate LGBT, será apresentado na quinta-feira (24), às 20h, no
Festival Pop Art – o evento é realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa
Bárbara d´Oeste. Os ingressos, vendidos a preços populares, estão disponíveis em plataforma
on-line. Nesta montagem, as artistas precisam convencer um oficial de justiça que não
sabem nada sobre o paradeiro de Elise, considerada a mais popular entre as artistas de uma
tradicional casa noturna. “Uma História para Elise” traz à tona as dificuldades vivenciadas
por gays e mulheres trans que encontraram nas artes uma forma de sobreviver em meio ao
preconceito e à violência. “O oficial de justiça acredita que as artistas da boate possam
ajudá-lo a esclarecer o mistério em torno do desaparecimento de Elise, que sumiu sem deixar
vestígios. Mas, infelizmente, usa o ‘rigor da Lei’ para conseguir as informações. Antero da
Redenção simplesmente se torna agressivo e parece não se incomodar com tanta violência”,
afirma o diretor Anselmo Dequero. No espetáculo, estão Cleiton Carlos (Albertina) e as
atrizes trans Kate Dias (Campesina) e Lara Oliver (Bernardina). A montagem inédita é
resultado de estudos cênicos e práticas de montagem do coletivo artístico do PoloAC (Polo
Artes Cênicas, de Campinas). “Uma História para Elise” tem o apoio cultural do deputado
estadual Edmir Chedid, da RadiowebDOM e do Fly Maria Dança e Arte.
SERVIÇO
Uma História para Elise
Data: 24/03/2022
Horário: 20h
Local: Teatro Municipal Manoel Lyra
R. João XXIII, 61.
Centro – Santa Bárbara d´Oeste/SP
Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (antecipado)

Fonte: Blog Poloac by Thalita Petrovani

Douglas Neves lançara dia 26 deste mês seu novo vídeo clip
produzido por @campospix com edição da @usct_films nas
plataformas digitais e canal do youtube.
Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar
informações culturais para todos os públicos, promovendo
visibilidade a classe artística de Piracicaba e região, fomentando
a produção da cultura local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia
impressa, rádio, TV, redes sociais e plataformas digitais,
conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade,
responsabilidade e credibilidade do seu conteúdo. Idealizado pelo
locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural Elson de
Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.
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Maestro Fernando Ortiz de
Villate é eleito imortal da
Academia de Música do Brasil
Atualmente exerce o cargo de Diretor Artístico e Regente da Orquestra Sinfônica de Botucatu
Por Luciana Faria
Nas paredes, quadros de
Mozart, Villa-Lobos e tantos
outros músicos cujas composições ele já tocou e regeu
pelo mundo. Ao centro, um
piano de cauda, instrumento
que ele toca desde os seis
anos de idade. Foram essas
figuras tão familiares as primeiras que o maestro Fernando
Ortiz de Villate avistou quando adentrou no restaurante
Amadeus, na capital paulista, na
noite de primeiro de março.
À sua espera, Luis Roberto von Stecher Trench, presidente da Academia de Música
do Brasil e da Academia de
Música do Rio de Janeiro
(AMRJ). E por falta de um,
dois motivos levaram o regente da Orquestra Sinfônica Mu-

nicipal de Botucatu (OSMB) ao
prestigiado encontro: as condecorações como imortal e acadêmico
correspondente das entidades,
respectivamente.
“Ele representa a cultura da
cidade de Botucatu e tem sido
um dos regentes mais ativos no interior de São Paulo”, introduziu o presidente das academias ao falar sobre
Fernando na cerimônia, que também
reconheceu outras figuras culturais
do Brasil e de Portugal.
Crítico há 30 anos e consultor de cultura do Governo do
Estado de São Paulo, foi o próprio Luis Roberto von Stecher
Trench o responsável pela escolha do maestro para receber
as honrarias. “Existe um número significativo de regentes que
são muito bons mas que são
pouco conhecidos e reconhecidos pela mídia”, afirma. “O Ortiz

AFROPIRA
NOS BAIRROS
APRESENTA
ATIVIDADES
CULTURAIS
Meu Brasil brasileiro
19 Anos da Lei 10.639/03 - 14 Anos da Lei 11.645/
08 Um projeto que iniciou em 2016 com aulas
de capoeira, dança afro e musicalização, e em
2019 tornou-se também um espetáculo. O
espetáculo conta com a mediação de Elaine
Teotonio abordando o que os alunos do ensino
fundamental e médio estariam aprendendo em
sala de aula com a aplicação da lei 10.639/03,
como também possibilitando o acesso de
educadores a conteúdos pra que a partir do
contato com os espetáculos possam aplicar em
suas aulas. Intercalando com os dados históricos
apresentados por Elaine o espetáculo conta com
intervenções culturais: Dança Guerreira,
Maculelê, Puxada de Rede, Capoeira,
Artesanato com a confecção e Contação de
História sobre as Bonecas Abayomis, Moda e
Ancestralidade através da História das Tranças
Nagôs, Poesia, Samba Rock e Música contando
com o Bloco Afropira. O espetáculo conta com
nós Diretores do Instituto Afropira: Mestre
M a r q u i n h o ( C a p o e i r i s t a ) , E l a i n e Te o t o n i o
(Musicista), Erica Lima (Artesã), Julio Rocha
(Poeta), Isabel Farias (Cabeleireira e Modista),
Jean Bastos (Samba-Rock) e os alunos atendidos
pelo Projeto. O Meu Brasil Brasileiro ganha um
foco maior pelo Instituto Afropira neste ano
com o intuito de ampliar sua abrangência, e
mobilizar população e autoridades. São 19 anos
da Lei 10.639/03 (09/01/03) que obriga o ensino
da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
nas escolas e 14 anos da Lei 11.645/08 (10/03/
08) que acrescenta na lei de 2003 a História e
Cultura Indígena. Hoje a aplicação destas Leis
ocorre quando na escola há Professores e/ou
Diretores que se identificam, sensibilizam e/ou
militam nesta causa. Buscamos que ela seja
como indica na Lei Obrigatória e que em todas
as escolas públicas e privadas entrem esta
temática que com certeza contribuirá de forma
considerável para o combate da discriminação
étnico racial. CONTINUIDADE A proposta do
Instituto Afropira é circular com este espetáculo
nas escolas do município. Para isso convida
Gestores e Professores das instituições para
conhecerem o projeto e fecharem esta parceria
com o projeto, como também autoridades do
município para que possam além de apreciar,
fortalecer o trabalho do Instituto pra que este
conteúdo possa chegar a nossa população.
Serv i ç o
Neste domingo dia 27/03 realizaremos o
Afropira nos Bairros, Projeto apoiado pela Lei
Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020, no
Centro Comunitário do Parque Primeiro de
Maio, das 14:00 às 19:00, sendo:
Das 14:00 às 17:00 – Oficinas, Vivências e
Exposições de: capoeira, dança afro, artesanato,
poesia, música; Atendimento para cortes de
cabelo e Execução de tranças.
Das 17:00 às 19:00 – Apresentação do
Espetáculo Meu Brasil Brasileiro.
Projeto gratuito aberto para toda população.
Release e fotos: @elaine_teotonio

de Villate é um desses regentes de muito boa qualidade.”
Os músicos se conheceram
anos atrás em outra premiação,
e desde então o presidente
vem acompanhando o trabalho
de Fernando, cuja qualidade
chamou sua atenção. “Ele sempre muito sério, competente,
trabalhador, profissional. O pulso dele como regente é ótimo,
ele consegue estabelecer um
respeito entre os músicos, fora
a musicalidade”, elenca Von
Stecher Trench ao falar sobre
os motivos que levaram ao reconhecimento ilustre.
“Foi uma grande alegria para
mim. Esta noite ficará guardada
com muito carinho e gratidão”,
declara Fernando, que posteriormente recebera uma Moção de Aplausos na Câmara Municipal de Botucatu pelos títulos.

Título inédito
De acordo com os requisitos das academias brasileiras, é
possível condecorar estrangeiros
desde que residam e trabalhem
no Brasil há no mínimo cinco
anos. Fernando Ortiz de Villate,
nascido no Peru, chegou ao país
em 2006, para estudar no Conservatório de Tatuí. Em 2016,
foi eleito regente da OSMB e
desde a sua chegada já regeu
mais de 15 orquestras em São
Paulo, no interior e na capital.
E embora haja outros estrangeiros com este título, Fernando é o primeiro correspondente peruano da AMRJ. “Me
encanta poder incentivar estrangeiros que lutam pela música brasileira”, ressalta Von Stecher Trench. “Eu fiquei muito
lisonjeado, me senti bastante
valorizado. E isso é muito boni-

to porque eu venho lutando.
Sair do seu país e da sua cultura
para portar em outra não é fácil, mas que bonito que as pessoas abrem as portas e reconhecem esse esforço”, declara Fernando, que guarda os novos títulos junto a outros, como de
cidadão botucatuense.
No restaurante Amadeus,
Mozart e Villa-Lobos assistiram,

Por que não?
em que celebramos 100 anos da chegada
do rádio no Brasil, esse valente veículo de
comunicação que se reinventa a cada dia já
se tornou sinônimo de cultura, de
entretenimento, de informação e,
principalmente, de utilidade pública. E por
que não levar mais este instrumento de
comunicação para ainda mais perto de onde
o público está? Com todo o respeito e
cuidados com os recursos que não são muitos,
tornaremos o espaço acessível a todos os tipos
de deficiências, adequando as instalações para
atender as demandas de todas as plataformas
de comunicação (rádio, TV, internet com imagem,
som, streaming, dentre outros). No Engenho a
comunicação online e ao vivo de eventos,
entrevistas, informes será ampliada. Nesse
contexto, a Rádio tem potencial para se tornar
mais um elemento de fortalecimento turístico da
cidade e instrumento educacional,
recebendo visitas de escolares, onde os
pequenos cidadãos têm muito a aprender
sobre a importância dos meios de
comunicação. E mais: o Engenho tem sido
frequentado por artistas das mais variadas
linguagens, músicos, atores, atrizes,
diretores de teatro, pessoal da dança, do
humor gráfico do Brasil e do exterior,
personalidades políticas, pintores,
escultores, fotógrafos, ativistas culturais
que pela proximidade dos espetáculos,
poderão ser entrevistados, terem seus
trabalhos comentados, ampliando a

divulgação das suas
ideias e conteúdos
artísticos. Tudo isso,
ali, bem pertinho.
Também as festas
populares, com seus
apelos culturais e
filantrópicos,
o
nosso Carnaval, a
Festa do Divino ali do
outro lado do rio, as
possibilidades de integração com o teatro,
a nova Pinacoteca, a nova biblioteca, entre
outros espaços. Tudo bem pertinho da
nossa rádio já caminhando para sua quarta
década. Se você, leitor, chegou até aqui,
pode até estar pensando que a ideia é tão
boa que alguém deveria ter pensado nisso
antes. Mas, antes tarde do que nunca.
Que tal, num futuro não tão distante, em
uma dessas visitas ao Engenho, ter a
oportunidade de conhecer os estúdios da
Nova Rádio Educativa FM e parar para
tomar um café? Por enquanto, isso é
somente um sonho. Entretanto, sonho que
se sonha junto, pode se tornar realidade.
É crer para ver.
Antonio Carlos Bonassi é diretorpresidente da Rádio Educativa FM
Enviado via e-mail pela Jornalista
Eleni Destro

PROJETO DE DANÇA
DENSENVOLVE AÇÕES
ARTISTICAS COM CONEXÃO
COM NATUREZA

DJ PIRACICABANO
LANÇA “ENIGMA”
Dj J. Cris informa que o EP “Enigma”
acaba de ser lançado e já está disponível
em todas as plataformas digitais de
música. O EP conta com 5 faixas, que
serão ilustradas também através de 5
vídeo clipes. O primeiro clipe “Enigma”
também já foi lançado hoje no YouTube,
já os demais serão lançados nas próximas
semanas e estarão todos disponíveis no
canal “Line 19 Music” no YouTube.
Ouça o EP completo, completo nas
plataformas digitais https://onerpm.link/
302688520827
Assista o primeiro clipe “Enigma” no
YouTube
https://youtu.be/
KdCOcrR3bdw

O espetáculo de dança Seios da Terra é parte de
um projeto artístico que visa desenvolver ações
artísticas em reconexão com natureza, reconhecendo
e desenvolvendo processos criativos a partir de
paisagens do imaginário, narrativas míticas,
memórias encarnadas e saberes ancestrais.
Seios da Terra é um espetáculo de dança concebido e
realizado por duas bailarinas em parceria com um músico,
ambos piracicabanos. É uma “dança ritual”, na qual o
elemento terra é apresentado como uma força feminina
de nutrícia, fecunda e reveladora. Esse trabalho cênico
busca resgatar sentidos e ritos e ecoa várias
interpretações e facetas do feminino em diálogo com a
cultura brasileira, deflagrando uma série de saberes da
terra, fruto de anos de pesquisas de campo das bailarinas.
Como esse trabalho artístico se ancora em forças
arquetípicas e nas muitas significâncias do elemento
terra e nas várias interpretações e facetas do feminino,
as intérpretes-criadoras mergulharam em um processo
de criação concebido junto à natureza (no caso, na sede
do Núcleo Corpoesia, espaço artístico em mata nativa)
para ser apresentado no mesmo local onde a arte foi
instaurada, tendo a paisagem local como uma ferramenta
substancial desse trabalho. Com uma dramaturgia nutrida
por seres míticos, andarilhos, mulheres do povo,
memórias ancestrais e irmandades, reverencia-se nessa
pesquisa, as singularidades dos intérpretes e as
brasilidades que nos constituem.
02 e 03 de abril | 16h | Arte na Mata (Piracicaba/SP)
Gratuito | Presencial | Vagas Limitadas
Venham abertos para uma deliciosa experiência
sensorial em mata virgem!
Projeto com financiamento da Lei Aldir Blanc. Apoio
Prefeitura Municipal de Piracicaba.
Ficha Técnica
Bailarinas - @natalia.alleoni e @viviantrivelin
Música ao vivo - @pedrobraga_aranha
Produção - @tie.granetto
Captação de imagem - @paulopretofortunato
Reprodução redes sociais

Release e fotos enviadas pelo artista

VEM AÍ A 3ª FEIRA
SOLIDÁRIA DO LIVRO
EM PIRACICABA

ARTIGO CULTURAL

Toda mudança gera movimento. Todo
movimento gera ondas que se propagam
desde o ponto em que se são produzidas,
transportando energia. Embalados por
essa energia é que ousamos expressar
em voz alta a existência de um sonho que
cochila serenamente, feito semente,
aguardando a hora de deixar o campo
das ideias e se tornar realidade.
Em maio de 2022 a Rádio Educativa
FM completa 34 anos. Ativa e dinâmica,
ela tem a singela pretensão de se tornar
mais. Mais conectada, mais moderna, mais
acessível, mais próxima da comunidade
e, claro, ainda mais querida... O plano
de melhoria contínua da rádio contempla
um projeto desafiador: a transferência
de suas instalações para o novo Complexo
de Turismo, Lazer e Cultura que se
pretende instalar no maior centro de
eventos da cidade de Piracicaba, o
Engenho Central. É um sonho ousado?
Talvez um pouco, mas totalmente possível
de ser realizado, coerente e produtivo. A
Rádio Educativa FM merece novas
instalações, com todas as adequações
exigidas nos próprios públicos modernos.
O sonho de migrarmos de mala, estúdios,
microfones e “cuia” para o Engenho vai
ao encontro de um projeto ainda maior
da atual Administração municipal, que é o
de transformar aquele complexo no
Engenho da Cultura. E justamente no ciclo

e sem dúvidas os aplausos calorosos da plateia presente
também emanaram o reconhecimento dos músicos históricos. Afinal, décadas depois,
Fernando ainda ressoa uma das
maiores premissas de Tuhu:
fazer o mundo inteiro cantar.

Acontece no próximo mês de abril nos dias 09
(sábado) e 10 (domingo) a 3a edição da Feira
Solidária do Livro, sob o slogan “Porque Ler
Alimenta”, a edição será realizada na praça José
Bonifácio em frente à Catedral Santo Antônio. Com
a proposta de estimular a troca de livros por
alimentos, a Feira também promoverá a cultura e
as artesãs locais, além de resignificar o uso da
praça pública. Prevista para iniciar em abril, a feira
está programada para se estender até o mês de
dezembro. Organizada pelo grupo de voluntários
‘A Corrente do Bem’, sob a coordenação de Carolina
Angelelli, o evento pretende se tornar uma tradição
em Piracicaba e os arrecadados serão distribuídos
para as famílias em vulnerabilidade alimentar por
intermédio das ações sociais realizadas pela Cúria
Diocesana de Piracicaba e também pelo Fundo
Social de Solidariedade de Piracicaba - FUSSP.
“Quem tem livros poderá doá-los e quem precisa
destes livros poderá trocá-los por 1 kg de alimento
ou 1 caixa de leite. Os alimentos serão distribuídos
em projetos carentes e essa é uma forma de
envolver a sociedade, é uma ação educacional. A
União com a Secretaria Municipal de Cultura
também poderá ajudar a atrair mais pessoas”,
comentou Dom Devair de Araújo Fonseca, Bispo
da Cúria Diocesana de Piracicaba. Para além de
atuar oferecendo toda a estrutura do evento, a
Secretaria Municipal de Cultura - SEMAC, também
atuará na divulgação, promoverá uma programação
artística variada, com a apresentação de artistas
locais e também realizará sorteios de ingressos para
shows promovidos pela SEMAC. Carolina
Angelelli, idealizadora do projeto também convidou
para integrar a ação o ‘Mandato Coletivo a Cidade
é Sua’ que participará da atividade com a integração
de artesãs mulheres pertencentes ao projeto do
grupo ‘Feirinha Delas’ que irão expor e vender suas
produções.
“Penso sempre na força da união. A nossa proposta
é tornar o evento uma tradição em nossa cidade,
sempre aperfeiçoando e unindo, para que o evento
se torne aguardado, prestigiado, valorizado e que
atinja os objetivos propostos”, finaliza Angelelli.
Release e foto enviadas pela organizadora

O QUE EU PENSO!
“Frio chegando, namorada com namorado,
esposa com marido, solteiro com sinusite”
Michele Mariconi – artesã da
Pontinhos da MI

#TB
TAZZI
#TBT
Paixão de Cristo de Piracicaba
Na foto João Prata nos ensaios do
espetáculo em 2004
Reprodução da página da Associação
Guarantã

INTROITO CELEBRIDADES,
PERSONALIDADES E BELDADES
Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piracicaba e região
estão em destaques na sessão Curtidinhas.
Além da agenda cultural, #TBTAZZI, entre
outros assuntos culturais.
Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da
Coluna Pirarazzi, promova sua imagem e
destaque se no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora
10 anos de existência, lançamos uma proposta para
você dar mais visibilidade ao seu trabalho num
conceituado jornal, A Tribuna Piracicabana,
especificamente na mais prestigiada coluna da
região, a Pirarazzi. Conquistamos credibilidade dos
nossos leitores e somos vistos por renomadas
personalidades e empresas do cenário local. o
presente que estamos oferecendo é a sua
participação no perfil da coluna, onde você terá
MEIA PÁGINA para publicação dos seus trabalhos.
Pergunte nos como através do WhatsApp (19)
99663 9903 ou no email pirarazzi@gmail.com

Release e foto enviadas pelo artista

PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO
VISIBILIDADE ARTISTICA

Instagram @djj.chris

Edição 147 março/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz
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AGENDA CULTURAL

A CANTORA CARECA ESTREIA
DIA 31 DE MARÇO EM
PIRACICABA
Teatro do absurdo é o nome criado em 1961
pelo crítico húngaro, Martin Esslin, para referir
a um agrupamento de obras de dramaturgos de
vários países que estavam produzindo peças
teatrais no final dos anos 40, ao findar da
segunda guerra mundial e durante os anos 50 e
60. As obras tinham em comum a forma
inusitada e inesperada de tratar o cotidiano
humano. Suas características são: Explora a
vida e os sentimentos humanos, tecendo críticas
a sociedade; Os quadros não são
necessariamente conectados; Personagens
presos a situações sem solução ou forçados a
executar ações repetitivas ou sem sentido
aparente; Diálogos cheios de clichês, jogo de
palavras e nonsense.
Em “A Cantora Careca”, Ionesco retrata a
banalidade da vida para imediatamente a
desconstruir, através de discursos desarticulados,
fragmentados, desprovidos das leis lógico-racionais.
As palavras adquirem novos significados, unem-se
para inventar novas imagens e novos rítmos.
Tempo, espaço, ação deixam de existir. As
identidades confundem-se, a realidade aparente
desmorona-se. Um jogo cômico povoado de sons,
imagens, silêncios, como meio de exacerbar o sentido
absurdistas da vida. Mas também mera diversão,
que procura a liberdade artística e individual. No
caso da nossa montagem, além de toda a discussão
que o texto do Ionesco propõe, o público se deparará
com atores afro-brasileiros, representando a pseudo
aristocracia inglesa, onde a empregada aparece na
figura de uma loira, instigando reflaxão sobre as
condições e o papel destes indivíduos na sociedade
universal.
ELENCO:
(Ordem de entrada em cena.)
Sra Smith- Rosângela Pereira
Sr Smith- Leonel Ferraz
Mary Empregada- Daniela Tonin
Sra Martin- Mayra Kristina
Sr Martin- Wellington Camargo
Oficial Bombeira- Viviane Souza
FICHA TÉCNICA:
Texto: Eugene Ionesco
Direção e Adaptação de Texto: Carlos ABC
Som: César Nogueira
Música: Fim do Absurdo-Janilson Fialho
Luz: Maurício Augusti
Cenário e Figurinos: Carlos ABC
Cenotécnica: José Deodato Costa Bettelli e César
Nogueira
Costuras: Atelier Valéria Souza
Maquiagem: Regina Giacomo
Contra Regra: Pádua Soares
Fotos de Divulgação: Fran Camargo
Fotos para Documentação de Ensaios; Tiago
Rochetto
Produção: Cia Metamorfose e Investe Produções
Ilustração de Material de Divulgação: Carlos ABC
Arte de Divulgação: Carlinhos Cardozo
AGRADECIMENTOS:
Secretaria de Ação Cultural
Direção e Funcionários do Teatro Municipal Erotídes
de Campos
Sr José Luís Teodora
Sociedade Beneficente Treze de Maio
Fran Camargo
Tiago Rochetto
Decoração São Dimas- Piracicaba
José Antônio Chapéu- Garapa
Pádua Soares
Associação Cultural e Teatral Guarantã
Regina Giacomo e equipe
Antônio Benites Ros
Foto Fran Camargo
Material enviado por Carlos ABC

CINEPIANO TRAZ A PIRACICABA ESPETÁCULO
INÉDITO PELA PASTORAL DA CRIANÇA
Pianista Tony Berchmans desenvolve trilha ao vivo de filme de 1923, no Teatro Dr. Losso Netto
O espetáculo Cinepiano Tony Berchmans retorna a Piracicaba na terça-feira de 29 de março, às 20
horas, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, para uma apresentação inédita em benefício da Pastoral
da Criança. Desta vez, o compositor, produtor musical e pianista Tony Berchmans Canto irá desenvolver
ao vivo a trilha sonora do filme O Homem Mosca, clássico de 1923. O ingresso individual deverá ser
trocado duas horas antes da sessão na bilheteria do teatro por três (3) litros de leite integral de caixinha
e será necessária a apresentação do comprovante de vacinação com pelo menos duas doses contra a
Covid-19. Consagrado com mais de 160 apresentações do Cinepiano no Brasil e Europa, Berchmans
acompanha clássicos do cinema com improvisações ao piano em preciso sincronismo com os filmes. A
música narra as cenas com precisão e ajuda a contar a história, estabelecendo andamentos, climas
emocionais, ambientações dramáticas e pontuações cômicas. A técnica particular de Tony é um
impressionante exercício de interpretação e sincronismo, que proporciona ao público uma experiência
audiovisual única. Um concerto diferente, verdadeiro tributo à música e ao cinema. Nesta edição
inédita em Piracicaba, o Cinepiano traz O Homem Mosca (Safety Last, 1923), do diretor Harold Lloyd,
considerado um dos grandes gênios da comédia do cinema mudo, à altura de Charles Chaplin e Buster
Keaton. Sua obra prima narra a jornada de um rapaz apaixonado, que entra numa série de incríveis
confusões para convencer sua noiva a se casar. “O filme é hilário e me permite fazer um acompanhamento
muito colorido e divertido”, afirma Berchmans. A projeção é um espetáculo à parte para os fãs de
cinema. Será feita em autêntica película cinematográfica, recriando a atmosfera da época do
lançamento do filme, há quase um século. O projetor e a cópia raríssima são da produtora
piracicabana Cine16, que tem um dos maiores acervos no Brasil de filmes do início do cinema.
“O Cinepiano foi concebido em Piracicaba há mais de 10 anos, por isso tenho um carinho
enorme por essa cidade onde cresci”, conta o pianista.
Pastoral da Criança – Além de um entretenimento sofisticado e único, o público do Cinepiano terá
a oportunidade de colaborar com o importante trabalho da Pastoral da Criança de Piracicaba. Os três
litros de leite integral em caixinha trocados por um ingresso, serão doados para o programa de nutrição
da entidade. A Pastoral da Criança de Piracicaba está presente na região há 35 anos. A finalidade da
organização é resgatar a vida de crianças e gestantes e fortalecer os vínculos afetivos das famílias,
orientando-as no desenvolvimento de ações básicas de saúde, nutrição, educação, catequese e
cidadania, buscando a melhoria da qualidade de vida e organizando-as para a solidariedade comunitária.
Também procura capacitar lideranças comunitárias para que sejam agentes de transformação das
famílias em suas comunidades. Para se tornar um voluntário ou colaborador da Pastoral da Criança de
Piracicaba, entre em contato pelo telefone (19) 2106-7571 ou e-mail s250@pastoraldacrianca.org.br
Sobre Tony Berchmans Canto
Pianista, compositor, produtor musical e especialista no estudo da música de cinema, Tony
Berchmans Canto é autor do livro “A Música do Filme – Tudo o que você gostaria de saber sobre a
música de cinema”. Desde 1992 atua no mercado de produção fonográfica, coordenando,
compondo e produzindo som para rádio, TV, cinema e internet em centenas de projetos. Foi
curador do “Música em Cena –1º Encontro Internacional de Música de Cinema”, realizado em 2007
no Rio de Janeiro, que trouxe ao Brasil lendas da música de cinema como Ennio Morricone e
Gustavo Santaolalla. Professor de Pós-Graduação em Trilha Sonora para Cinema e TV,
frequentemente participa de festivais e concertos de música de cinema nos Estados Unidos,
Espanha, Bélgica e Brasil, profere palestras e ministra cursos e oficinas em instituições como PUC/
SP, ESPM, FAAP, Anhembi-Morumbi, MIS-SP e Sesc. Com seu projeto Cinepiano já realizou
mais de 160 espetáculos no Brasil e na Europa. Saiba mais: www.tonyberchmans.com.br.
O Cinepiano
Site Oficial: www.cinepiano.com.br / Youtube: https://goo.gl/buqG5s /
Facebook: cinepiano / Instagram @cinepiano / Twitter: cinepiano
Presskit com catálogo e fotos para divulgação: https://goo.gl/Cq6L2V
Serviço
Cinepiano Tony Berchmans em prol da Pastoral da Criança de Piracicaba.
Dia 29 de março, às 20 horas, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto (Av. Independência, 277,
Piracicaba-SP, telefone: (19) 3434-2168). Improvisação ao vivo da trilha sonora do filme O
Homem Mosca (Safety Last, 1923). Classificação indicativa: 10 anos.
Ingresso individual: 3 litros de leite integral de caixinha. Ingressos disponíveis na bilheteria duas
horas antes da sessão. Necessário apresentar comprovante de vacinação da Covid-19 (físico ou
digital), com no mínimo duas doses. O uso de máscara dentro do teatro é recomendável.

·
·
·
·

Assessoria de Imprensa Cinepiano/ Piracicaba-SP
Daniele Ricci
(19) 99735-8500
IG @daniielericci
danica.ricci@gmail.com

PRÊMIO INTERNACIONAL
SERÁ ENTREGUE
NESTE DOMINGO EM MAUÁ
Será neste domingo a entrega do
Prêmio internacional
Iberoamericano Nevado solidário
de Oro Brasil 2022 no Teatro
Municipal da cidade de Mauá aos
artistas Elson de Belém,
Washington Poppi e Sirlene
Martins. O prêmio foi criado na
Argentina e roda o mundo inteiro
reconhecendo artistas pelas suas
contribuições a produção cultural
local. A organização no Brasil está
a cargo dos assessores culturais
Sayder SDR (Direção Geral no
Brasil), Zenaide dos Santos Sa
(Coordenação Geral) e Luzia
Moraes (Coordenação Executiva
na Bahia).

Fonte: Assessoria de
imprensa do evento
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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.
------------------------------------------

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

SRA. IDALINA DA SILVA NEVES
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos
finados Sr. Francisco Marcelino
da Silva e da Sra. Josefa Marcondes da Silva, era casada
com o Sr. Yoshio Iabe; deixa os
filhos: Sonia Aparecida das Neves Tomaz, casada com o Sr.
Lourival Tomaz; Gilberto Francisco das Neves, casado com
a Sra. Lucimara dos Santos
Neves; Paulo Roberto das Neves, casado com a Sra. Elaine
Fatima de Oliveira das Neves;
Roberto das Neves; Sueli Aparecida das Neves, casada com
o Sr. Evanir Ramos de Souza
e Roseli Aparecida das Neves,
casada com o Sr. Lindomar
dos Santos Moreira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 17h00
da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ALZIRA DARAGONI GERALDINI faleceu ontem, nesta
cidade, contava 80 anos, filha
dos finados Sr. Agostinho Daragoni e da Sra. Zulmira Padrão,
era casada com o Sr. Ozail Angelo Geraldini; deixa as filhas:
Adriana Aparecida Geraldini,
casada com o Sr. Darci Martins
e Ivani de Fatima Geraldini Pompermayer, casada com o Sr.
José Vanderlei Pompermayer.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ESTHER FRANCISCA DE
BARROS FRAGOSO faleceu ontem, nesta cidade, contava 62
anos, filha dos finados Sr. Elias
Lopes de Barros e da Sra. Ozenda Francisco de Barros, era casada com o Dr. Antonio Marcos
Pinto Fragoso, deixa os filhos:

Evandro de Barros Correa, casado com a Sra. Marcia Crepaldi de Barros Correa; Francielle
Barros Souza, casada com o Sr.
Edson Junior Souza e Nathalia
Barros Fragoso. Deixa netos,
irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
15h00 da sala “A” do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MATILDE ALVES BARBOSA faleceu ontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos
finados Sr. Marcolino Alves de
Sousa e da Sra. Maria Alves de
Sousa, era casada com o Sr.
Francisco Carlos Barbosa; deixa os filhos: Leia Paula Barbosa, casada com o Sr. Mauricio
Cesar Paixão e Wilians Carlos
Barbosa, casado com a Sra.
Jessica Maria Ferreira Barbosa.
Deixa netos, bisneta, demais
familiares e amigos. Seu se-

pultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 15h00
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ROBERTO CASELLI faleceu
ontem, nesta cidade, contava 66
anos, filho dos finados Sr. Gino
Caselli e da Sra. Yolanda Zanca Caselli, era casado com a
Sra. Rosangela Cristina Giacomelo Caselli; deixa os filhos:
Roberto Caselli Junior, casado
com a Sra. Raissa Rodrigues
Pimentel Caselli e Renan Giacomelo Coselli, casado com a
Sra. Marilia Tolesani Santarosa
Caselli. Deixa irmã, sobrinha,
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 11h00 do Velório Memorial de São Pedro sala 01,
para o Cemitério da Saudade
na cidade de São Pedro – SP,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAL

FALECIMENTOS
SRA. LAZARA SEVERINO RODRIGUES faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 85
anos de idade e era filha do Sr.
Jeremias Severino e da Sra.
Gessia Severino, falecidos.
Deixa os filhos: Antonia Maria de
F. Rodrigues, Edson Vital Rodrigues, falecido, Ednelson Rodrigues, Eliseu Nilson Rodrigues, Jocelene Rodrigues, Edvilson S. Rodrigues, Elaine Gisele Rodrigues e Reginaldo
Marcelo Rodrigues. Deixa genros, noras, netos e bisnetos. O
seu sepultamento dar-se-a
hoje as 10:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, para o Cemiterio
da Saudade, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. CARLOS EDUARDO ZINSLY
DE MATTOS faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 74
anos de idade e era filho do Sr.
José Maria de Mattos Junior e
da Sra. Edith Zinsly de Mattos,
falecidos. Deixa os irmãos: Maria Celia Z. de Mattos, Celia
Maria Z. de Mattos, Paulo Roberto Z. de Mattos e Antonio
Carlos Z. de Mattos, falecido.
Deixou demais parentes e amigos. O seu sepultamento darse-á hoje as 10:00 hs, saindo
a urna mortuária do Velório da
Saudade – Sala 08 para o Cemiterio da Saudade, onde será inumado em jazigo da familia. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. IRINEU ZANATTA faleceu
ontem na cidade de Piracica-

ba, aos 75 anos de idade e era
casado com a Sra. Maria Doracy Zanatta. Era filho do Sr. Antonio Zanatta e Sra. Julia Zambon
Zanatta, ambos falecidos. Deixou os filhos: Fernando Cesar
Zanatta casado com Isabella
Campeon Zanatta, Anderson
Leandro Zanatta casado com
Cristiane T. Zanatta e Marcos
Juliano Zanatta casado com
Nilciane R. Dos S. Zanatta.
Deixa 05 netos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-a hoje as
15:30 hs saindo a urna mortuaria do Velório da Saudade
- Sala 05 para o Cemitério da
Saudade, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LYDIA BAPTISTA LIBERATO OCAGNA faleceu ontem na
cidade de Itu, aos 94 anos de
idade e era viúva do Sr. João
Ocagna. Era filha do Sr. João
Baptista Liberato e da Sra. Sebastiana Francisca das Dores,
ambos falecidos. Deixou os filhos: Mário José Ocagna, Seni
Aparecida Ocagna Hellmeister
casada com Carlos Eduardo
Hellmeister e Antônio Roberto
Ocagna, falecido. Deixa: netos
e bisnetos. O seu corpo foi
transladado em auto funebre
para a cidade de Piracicaba e o
seu sepultamento deu-se ontem as 16:30 hs saindo a urna
mortuaria do Velorio da Saudade – Sala 04 para o Cemiterio
da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da familia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. DOMINGOS GALANTI faleceu no dia 20/03 na cidade de
São Pedro aos 80 anos de idade e era viúvo da Sra.Irene Molina Galanti .Era filho dos finados
Sr.Vicente Galanti e da Sra.Ana
jacoe Galanti .Deixa os filhos
:irene e Domingos.Deixa netos
e demais parentes.O seu sepultamento deu se dia 20/03 ás
16:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 2 seguindo para
o Cemitério Municipal daquela
localidade onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. NADIR CORREIA VICIANO
faleceu no dia 20/03 na cidade
de São Pedro aos 79 anos de
idade e era viúva do Sr.Roberto
Viciano .Era filha dos finados
Sr.Santos Correia e Benedita
Moreira .Deixa os filhos :Carlos Roberto ,Silvana Benedita
,Edson Benedito e Gilberto
Aparecido .Deixa netos ,bisnetos e demais parentes.O seu
sepultamento deu se dia 20/03
ás 16:30 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal seguindo para o Cemitério daquela localidade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. FRANCISCA CARDINA
ARANHA faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 91
anos de idade.Era viúva do
Sr.Pedro Aranha.Era filha dos
finados Sr. Fernando Cardina
e da Sra.Francisca Molina Ortiz. Deixa os filhos: Antonio
José Aranha casado com Elizabete A,Aranha ,Roselina
Aranha casada com Edmar
Marins P.Batista ,Cleusa Isabel Aranha Fuentes casada
com José Fuentes ,Celso Benedito Aranha casado com
Leni Bontorim ,Pedro Bento
Aranha casado com Maria de
Lourdes Esteves Aranha ,Luisa Ap Aranha casada com
Francisco Rodrigues ,Cleide
Terezinha Fischer casada com
Jorge Fischer ,Adilson Manoel
Aranha casado com Nidia Aranha e Maria Angela Aranha
.Deixa netos ,bisnetos ,tataranetos e demais parentes. O
seu corpo foi transladado para
a cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se ontem
ás 16:30 h saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal daquela
localidade onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
ALIMENTAÇÃO DE PIRACICABA, SANTA BÁRBARA D’OESTE,
AMERICANA, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO, TIETÊ,
CHARQUEADA, ÁGUA DE SÃO PEDRO, SÃO PEDRO,
JUMIRIM E SANTA MARIA DA SERRA
EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EXERCÍCIO DE 2022

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.

Pelo presente edital o SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PIRACICABA, SANTA BÁRBARA D’OESTE, AMERICANA, RIO DAS PEDRAS, SALTINHO, TIETÊ, CHARQUEADA, ÁGUA DE SÃO PEDRO, SÃO PEDRO, JUMIRIM E SANTA MARIA DA SERRA, CNPJ 54.407.028/
0001-77, estabelecido na Rua Morais Barros, 411 – Piracicaba/SP, NOTIFICA as Empresas integrantes da categoria econômica de Alimentação, com serviços nos Municípios de Piracicaba, Santa Bárbara D’ Oeste, Americana, Rio das Pedras, Saltinho, Tietê, Charqueada, Águas de São Pedro,
São Pedro, Jumirim e Santa Maria da Serra, do desconto da
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL de seus trabalhadores que optarem no mês de MARÇO/2022, o valor a um (01) dia de trabalho, em favor deste Sindicato e recolhida no mês de Abril de
2022, de acordo com a Consolidação da Leis do Trabalho.
Os recolhimentos deverão ser feitos diretamente na Caixa
Econômica Federal até o dia 30 de Abril de 2022. Após o
recolhimento, as empresas deverão enviar ao Sindicato, cópia da guia quitada, acompanhada da relação nominal dos
empregados, com especificação do salário recebido no mês da
incidência da contribuição. Ficam notificadas as empresas enquadradas na relação acima descrita, que o não recolhimento
da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/2022 de seus empregados que
optarem, no prazo previsto, sujeitará a empresa às penalidades previstas nos artigo 600 à 607 da CLT e Lei 6.986/82.
Piracicaba, 22 de Março de 2022

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

FÂNIO LUIS GOMES
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 15/2022, Processo: 532/2022, que tem por objeto a Aquisição 01 Motoniveladora. As propostas
serão acolhidas com início no dia 25/03/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do
dia 06/04/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas
do dia 06/04/2022. Deve ser observado o horário de Brasília. O Pregão Eletrônico
será realizado em sessão pública por meio da Internet, por intermédio do Sistema
BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital completo encontra-se à
disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim
Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através
do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br. São
Pedro, 23 de março de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 16/2022, Processo: 555/2022, que tem por objeto a Aquisição HORTIFRUTI GRANJEIROS para
merenda escolar. As propostas serão acolhidas com início no dia 25/03/2022 às
10:00 horas até às 08:00 horas do dia 07/04/2022. O início da sessão de disputa de
preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 07/04/2022. Deve ser observado o horário de
Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da Internet,
por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua
Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através
do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br. São
Pedro, 23 de março de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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S AÚDE

Domingão do Bem
vacina 700 pessoas

VISITA
Em visita de cortesia ao prefeito Marquinhos Buzetto (PSB)
estiveram, ontem, em Rio das

Pedras, o empresário Lino Nishyama (esquerda) e o advogado Francys Almeida (direita).

EDITAIS DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições, Tutelas
e Tabelião de Notas da Sede da Comarca de Rio das Pedras/SP RUA PREF. JOÃO BATISTA DE AGUIAR, nº 190, SÃO CRISTOVÃO RIO DAS PEDRAS - SP - CEP: 13390-000 Tel: (19) 3493-2591

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
FELIPE TREVIZAM CASELLA e JENNIFER PEREIRA QUEIROZ, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, advogado, nascido em Piracicaba - SP, aos 21/09/
1993, residente e domiciliado na Rua José Emílio Bettiol,
nº 471, Jardim São Cristóvão I, Rio das Pedras - SP, filho
de FRANCISCO IRINEU CASELLA e de CLAYDE DE FATIMA
TREVIZAM CASELLA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, autônoma, nascida em Carmo do Paranaíba - MG, aos 26/07/1988, residente e domiciliada na rua
Alecrim do Campo, nº 1180, bairro Novo Horizonte, Carmo
do Paranaíba - MG, filha de FERNANDO DE MENDONÇA
QUEIROZ e de RAQUEL APARECIDA PEREIRA QUEIROZ.
JÔNATAS FERREIRA BRAGA e JÚLIA HEVNE GOMES AMORIM, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido em Capivari - SP, aos 15/
12/2002, residente e domiciliado na Rua Vitório Guion, nº
350, Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filho de
JOEL BRAGA e de VALDECÍ FERREIRA BRAGA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em Boa Vista do Tupim - BA, aos 29/04/2003, residente e domiciliada na Rua Vitório Guion, nº 350, Jardim Santo
Antônio, Rio das Pedras - SP, filha de JÚLIO CÉSAR DOS
SANTOS AMORIM e de IOLANDA DOS SANTOS GOMES.

É a aplicação também para idosos de mais de 80 anos, com a quarta
dose; 700 pessoas receberam vacina, destacando-se as crianças
A Secretaria de Saúde de Rio
das Pedras segue empenhada no
esforço de fazer uma das melhores campanhas da vacinação da
região. Além da vacinação em
dias e horários normais, nas últimas semanas fizeram campanhas noturnas, vacinação nos
bairros e agora o “Domingão do
Bem”. Um domingo com vacinação de crianças, adultos e também do início da aplicação da
quarta dose para maiores de 80
anos. O resultado foi de 700 pessoas vacinadas no total. O empenho das equipes da saúde que
trabalham desde janeiro do ano
passado incansavelmente nas
campanhas que ajudou a fazer
voltar a cair os índices de contaminação que tiveram apenas 5
notificações nos últimos 10 dias.

Divulgação

Foi um domingo especial para a Saúde em Rio das Pedras

M ANUTENÇÃO

M ANUTENÇÃO

Tapa Buracos traz Prefeito Marcos
mais de 40 toneladas conhece o projeto
de asfalto na cidade trailer Odontológico
Divulgação

Alexandre Novaes

PEDRO APARECIDO BENEDITO e VALDECÍ DE JESUS FERREIRA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 13/08/
1968, residente e domiciliado Na Rua Vitório Guion, nº 350,
Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filho de SALVADOR BENEDITO e de MARIA DE LOURDES BOMBO BENEDITO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada,
cozinheira, nascida em Rio do Antônio - BA, aos 10/10/1977,
residente e domiciliada na Rua Vitório Guion, nº 350, Jardim Santo Antônio, Rio das Pedras - SP, filha de ANTÔNIO
FRANCISCO FERREIRA e de MARIA ROSA DE JESUS.
LUÍS ANDRÉ GONÇALVES MACHADO e LAUANY DE JESUS BENTO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico em segurança do trabalho, nascido em Piracicaba - SP,
aos 01/10/1997, residente e domiciliado na Avenida Dona Jane
Conceição, nº 1530, bl A, Apto 122, bairro Paulista, Piracicaba
- SP, filho de ANDRÉ RICARDO MACHADO e de MARA REGINA GONÇALVES MACHADO; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteira, do lar, nascida em Piracicaba - SP, aos
04/06/2000, residente e domiciliada na rua José Grecco, nº
108, bairro Bom Retiro, Rio das Pedras - SP, filha de ANTONIO MARCELINO BENTO e de ROSANA SILVA DE JESUS.

As ruas de Rio das Pedras receberam nas últimas semanas mais
de 40 toneladas de massa asfáltica
nas operações de “tapa-buracos”.
A manutenção mais recente passou
pelos bairros Bom Jesus e Jorge

Coury, mas também realizou consertos no centro e São Cristóvão.
Tudo para manter o asfalto da
cidade em melhores condições e
garantir a segurança e conforto
dos moradores dessas regiões.

MARCOS RODRIGO MIOTTO e THAIS GIOVANA CIOLDIN TOLOTTI, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro,
agricultor, nascido em Capivari - SP, aos 16/02/1980, residente
e domiciliado na rua Amadeu do Amaral, nº 401, bairro centro,
Mombuca - SP, filho de JOSÉ MARIA MIOTTO e de CLARISSE
BELLANGA MIOTTO; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida em Piracicaba - SP, aos 13/11/
1983, residente e domiciliada na Rua Serapião Aguiar, nº 283,
Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras - SP, filha de JOSÉ ODIVALDO TOLOTTI e de ANTONIA CREUSA CIOLDIN TOLOTTI.

O prefeito Marcos Buzetto,
juntamente com o presidente da
Câmara e os secretários da Educação e Saúde, estiveram na sede
do BAEP em Piracicaba, para conhecer o projeto Trailer Odontológico, que em breve estará em

Divulgação

RICARDO PORTELA DE SOUSA e SABRINA SANTOS DE MATOS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro,
soldador, nascido em São Paulo - SP, aos 06/05/1989, residente e domiciliado na Avenida Ricardo Degaspari, nº 203, Jardim
Dona Rosina, Rio das Pedras - SP, filho de RAIMUNDO NONATO DE SOUSA e de VERA LUCIA PORTELA DE SOUSA; e a
pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cabeleireira, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 27/12/1998,
residente e domiciliada na Avenida Ricardo Degaspari, nº
203, Jardim Dona Rosina, Rio das Pedras - SP, filha de MILTON CEZAR DE MATOS e de MILTON CEZAR DE MATOS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. Rio das Pedras,24 de
março de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA.

L EGISLA
TIV
O
EGISLATIV
TIVO

Câmara vota
reajuste do
funcionalismo
municipal

MOISÉS RAMOS e ADRIANA PASSOS FREIRE, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, metalúrgico, nascido em Rio das Pedras - SP, aos 01/10/1986, residente e domiciliado na Rua Natal Luiz Martim, nº 33, Vitória Perin Cezarino,
Rio das Pedras - SP, filho de ARLINDO RAMOS e de TEREZINHA
GOMES RAMOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 25/01/
1989, residente e domiciliada Na Rua Natal Luiz Martim, nº 33,
Vitória Perin Cezarino, Rio das Pedras - SP, filha de GERALDO
FREIRE e de MARIA DE FATIMA PASSOS PEREIRA FREIRE.
DANIEL CRISTIANO RÓLLA DE SOUZA e TATIANE CRISTINA
HENRIQUE, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro,
divorciado, vigia, nascido em Campinas - SP, aos 12/07/
1986, residente e domiciliado na Rua Rosa Marino Limongi, nº 111, Residencial Doutor Jorge Coury, Rio das Pedras
- SP, filho de RUBENS APARECIDO DE SOUZA e de CLEUSA
ISOLINA APARECIDA RÓLLA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, ajudante de produção, nascida em
Rio das Pedras - SP, aos 31/01/1985, residente e domiciliada na Rua Rosa Marino Limongi, nº 111, Residencial Doutor
Jorge Coury, Rio das Pedras - SP, filha de PAULO CEZAR
HENRIQUE e de CLARICE SEBASTIÃO HENRIQUE.

Rio das Pedras. Esse projeto, é
uma parceria com o Sindicato
dos Metalúrgicos de Piracicaba,
e visa facilitar o acesso dos alunos ao tratamento dentário.
Tudo de forma gratuita, visando melhorar a saúde dos alunos.

VISITA À HYUNDAI MOBIS
O prefeito Marcos Buzetto, acompanhado do
Secretário de Industria, Comércio e Desenvolvimento, visitou a unidade da Hyundai Mobis no
distrito industrial de Rio das Pedras. Na visita
puderam conhecer o novo presidente da empresa e conversar sobre planos de expansão da

unidade aqui em Rio das Pedras gerando mais
empregos e oportunidades para os cidadãos.
Além de melhorias para a cidade que podem tanto ajudar a empresa quanto aos moradores. É a
prefeitura através das suas secretarias sempre
procurando tornar a cidade melhor para todos.

Durante Pauta da ordem do
Dia da 6ª sessão da Câmara Municipal de Rio das Pedras, ocorreu
a votação de importantes Projetos
de Lei tanto para o Executivo como
para Legislativo Rio-pedrense. A
sessão foi realizada nesta última
segunda-feira (22/03). Dentre os
Projetos votados e aprovados por
unanimidade pelos vereadores,
apareceram os que regulam o ajuste dos salários do funcionalismo
da Prefeitura e da Câmara, retroativos à 1º de março de 2022.
Também ocorreu a votação e aprovação de alterações nos vencimentos dos secretários municipais, e de PL que estabelece as
condições e escolaridade necessária, que deverão ser atendidas
pelos ocupantes de cargos comissionados na Administração.

A Tribuna Piracicabana
A16

Quinta-feira, 24 de março de 2022

