VAQUINHA
O pré-candidato a deputado
federal pelo Podemos e ex-procurador da República, Dalton Dalagnol (Podemos), está fazendo campanha de arrecadação de recursos para pagar indenização ao expresidente Lula (PT). É que exagerou na forma dar detalhes do suposto “roubo” que Lula fazia. Agora, os amigos pagam a conta.
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PSB
O presidente local do PSB local, Mário Neto — pré-candidato
a deputado estadual — começou
a receber, ontem, inúmeras adesões por conta da filiação do exgovernador Geraldo Alckmin ao
Partido Socialista Brasileiro
(PSB), legenda liderada no Estado de São Paulo pelo ex-governador Márcio França. Ótimo.
NUNES
O ex-senador e ex-vice-governador do Estado Aloysio
Nunes Ferreira (PSDB-SP) disse que a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB é uma ajuda para
derrotar o maior inimigo da civilização brasileira, o atual
presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). É a formação de
uma frente em defesa da democracia contra a ditadura.

Divulgação

Fórum Cachaça.SP fortalece
a cadeia produtiva do setor
Evento aconteceu no auditório 14 do Engenho Central, local simbólico e
emblemático na cadeia produtiva da cana-de-açúcar, matéria-prima da cachaça
Piracicaba recebeu na manhã de ontem, 24, o 1º Fórum
Cachaça.SP, realizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, início de um
trabalho para fortalecer e potencializar a cadeia produtiva da cachaça. O evento contou com a
presença de Itamar Borges, titular da Secretaria de Estado, e Bia
Doria, presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado
de São Paulo, além de representantes de diferentes municípios
paulistas, de autoridades municipais e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Ao final do evento, houve degustação de cachaças de municípios
paulistas já registradas no Arranjo Produtivo Local da cachaça.
No evento também foi lançada a publicação Cachaça.SP,
que quando estiver concluída,
reunirá todas as cachaças de

alambique registradas no Estado de São Paulo, identificando
seus municípios. Milton Lima,
coordenador da publicação, explicou a intenção do livro. “A
cachaça é um patrimônio do
Brasil, mas sua história é carregada de preconceito. Precisamos
valorizar nossa cultura e este livro é a oportunidade de mostrar
o que ela é, o seu valor. Cachaça
é arte, é gastronomia, é turismo,
é geração de empregos. Dentro de
uma garrafa não é só líquido que
tem, tem a história de uma família, de uma cidade, de uma região.
E nós vamos contar estas histórias com respeito e carinho que
merecem”, disse. A publicação
deve estar disponível em maio.
O evento ainda contou com o
anúncio do reconhecimento dos
arranjos produtivos locais de tecnologias para cadeia do agronegócio; manejo, beneficiamento e
comercialização dos frutos da ju-

çara, aquicultura, bataticultura,
mel, agronegócio, amendoim, macadâmia , café e citrus de mesa de
municípios e regiões paulistas.
Borges frisou durante seu
pronunciamento a importância
da realização do evento no Engenho Central, em Piracicaba,
local emblemático e simbólico na
cadeia produtiva da cana-deaçúcar, matéria-prima da cachaça, e reforçou a importância da
implantação do Fórum. “É o início de um trabalho para fortalecer e potencializar a cadeia produtiva da cachaça, que inclui o
lançamento do livro Cachaça.SP
e o investimento em pesquisas
nos nossos centros para poder
fortalecer o nosso produtor, dar
suporte e condições para ele melhorar ainda mais sua produção.”
O prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, enalteceu a realização do evento em Piracicaba,
“a terra da cachaça e local de cri-

ação da caipirinha”, e lembrou
que a história da sua vida se confunde com a história da produção de cachaça, ramo de negócios de sua família desde 1969.
A secretária municipal de
Agricultura e Abastecimento,
Nancy Thame, frisou a importância da iniciativa do Governo do
Estado em dar suporte para os
produtores de cachaça. “Formalizar os produtores, tendo o Estado apoiando, é uma motivação
para o trabalho que a Sema já vem
realizando no município, de diálogo e apoio aos pequenos produtores diversos de Piracicaba”.
A realização do 1º Fórum
Cachaça.SP é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Agricultura e
Abastecimento e da Agro SP –
Sustentável e Inovador. O apoio
para realização é da Prefeitura
de Piracicaba e do Arranjo Produtivo Local do Álcool (APLA).
Divulgação

CONTRA A “NOVA CARREIRA”
A deputada Professora Bebel
comemora, indo em direção
aos professores que estavam

na galeria da Alesp, a falta de
quórum para votação do projeto que cria “nova carreira”. A3

Divulgação

ESPORTE E CIDADANIA EM AÇÃO
COM GERALDO ALCKMIN
O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a
vice-presidente, na chapa do

ex-presidente Lula, entre
Emerson Cavalheiro e Francisco Pinto Filho, o Chico. A7

Foi definidos os horários e as datas do Projeto ECA (Esporte
e Cidadania em Ação), desenvolvido a partir de uma parceria
entre o Instituto Família Barrichello e a Secretaria Municipal
de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) e a Secreta-

ria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas nos
horários das aulas com as professoras Ana e Marinara (polo
Vila Sônia) ou Neusinha e Jhonny (polo Santo Antônio). A13
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Por que não?
Antonio C. Bonassi

Velha canção colorida
Alê Bragion

A

alegria é a prova dos nove – e
eu me sinto
melhor colorido. Na
serpente do tempo que
passa, no leito dos
dias vividos, a esperança – Deus nos dê
a sua graça – é o tônico dos renascidos. À mesa dos
endividados, na cama dos desfalecidos, à porta dos deportados, na sorte dos mal-nascidos,
dorme de olhos abertos a fé a ser
acordada de seus sonhos esquecidos. Pois enquanto houver um
galo, uma casa, noites e quintais
– como cantou o velho bardo que
o universo já carregou –, haverá
sempre o afã da esperança pronta para ser consumada (aos berros!) antes das três da madrugada, antes das fatais três badaladas, renegadas, da manhã.
Porque há sempre uma vela
na janela – e atrás dela uma rezadeira, uma benzedeira, uma
curandeira a expurgar os males
de toda a gente. Há sempre um

café para o santo – salve, São Benedito! – em
cima da geladeira, e
uma pinga derramada
com gosto antes da bebedeira. Três batidas na
madeira, um creio em
Deus-pai para arrematar. Uma raminho de
arruda atrás da orelha,
um vaso de flores num
altar. Que a esperança gosta de coisas cheirosas! Vela, incenso e mirra. Defumadores fumegantes, banhos de cheiro e perfumes na
barriga. Uma fitinha vermelha no
tornozelo, no pulso a do Senhor
do Bonfim. Pé de pato, mangalô,
três vezes! Em algum lugar a esperança há de esperar por mim.
Porque esperar é ter coragem,
mesmo quando tudo parece danado – mesmo quando tudo parece
arruinado, mesmo quando a boa
notícia, de repente, chega ao fim.
Espera quem tem medo, espera
quem se apaixona, espera quem se
aprisiona em seu próprio eu e não
diz sim. Espera quem tem fama,
quem tem ousadia, quem tenta a
sorte, quem tem coração. Espera

A esperança está
nos livros, nas
orações, nas
estantes; a
esperança está
nos discursos (...)
quem acredita que a morte não é o
fim não – é só uma passagem para
outras paragens de celestial imensidão. Espera quem se compromete, quem se aventura, quem investe. Espera quem tem rabo preso
com a paixão. Quem quer que a
vida – curta, média ou comprida
– seja sempre uma florida esteira da criação: uma tela, um quadro, um texto, uma doce canção.
Espera quem dá cria, quem
procria, quem põe um mundo no
mundo. Espera quem ponteia,
quem clareia a viola à lua cheia,
quem fez versos, quem escreve,
quem protesta. Espera quem sabe
que deve, quem sabe que a vida é
breve para tanta desilusão. Espera quem ama a vida: a chegada, a ficada ou a partida. Espera
quem sabe que amar é também
interrogação. Espera quem gos-

ta de ver passarinho, no ninho,
um dia levantar voo. Espera
quem acaricia o tempo, de leve,
que nem veludo. Espera quem
entra na roda feito criança que
sabe tudo, quem dança e canta
ciranda – e grita para quem acredita: quem espera sempre alcança, “tresvez” salve a esperança.
A esperança está nos livros,
nas orações, nas estantes. A esperança está nos discursos, nos
sábados à tarde, nos domingos
pela manhã. A esperança – não
parece – está até nos jornais. A
cada instante alguém chama pelo
seu nome, toda a hora a gente
quer os seus sinais. Num Deus
seja Louvado, num Deus te Crie,
num Assim Seja. A esperança
cresce para que todo mundo a
veja. Afinal, o que nos resta senão a espera da ação – a esperação da ação divina em criação.
Como dizem os portugueses, no
Tejo, a bebericar seu vinho: bom
mesmo é esperar Dom Sebastião, quer ele apareça ou não.
———
Alê Bragion é cronista deste matutino desde 2017

Máscara e responsabilidade
Luiz Carlos Motta

G

overnos estaduais e prefeituras
estão liberando
o uso de máscaras protetivas à Covid-19. Isso
é preocupante, principalmente para as categorias profissionais que
trabalham diretamente com o público como motoristas
de ônibus, de aplicativos, entregadores, práticos de farmácia e comerciários em geral. Estes representam a maior categoria de trabalhadores urbanos do País: 12
milhões de profissionais. Eles estão na linha de frente do atendimento, continuam expostos à contaminação do Coronavírus porque
lidam diariamente com os clientes, manuseiam mercadorias,
dinheiro e cartões de crédito.
A PANDEMIA NÃO ACABOU - A Organização das Nações
Unidas (ONU) e seu braço da saúde, a Organização Mundial da
Saúde (OMS), continuam recomendando o uso de máscaras e
alertam: a pandemia não acabou.
Veja o que disse o diretor geral da OMS, Tedros Ghebreyesus:

“Apandemia está longe
do fim, embora os casos e as mortes globais
estejam decrescendo e
vários países tenham
diminuído as restrições.
A crise não terminará
em nenhum lugar até
que termine em todos”.
Se você prezado(a)
leitor(a) ainda precisa
de argumentos para tomar as doses (inclusive de reforço) das vacinas contra a Covid-19 e continuar usando a máscara, seguem alguns deles, selecionados dos sites das renomadas instituições Instituto Butantã e OMS.
INFORMAÇÕES QUE
VALEM VIDAS -  Há pelo menos três milhões de pessoas no
mundo sem acesso a vacinas contra a Covid-19. Elas podem contrair o vírus e desenvolver a forma mais grave da doença, que envolve internação em UTIs com
aumento do risco de morte. No
Brasil, 30 por cento dos brasileiros ainda não se vacinaram
completamente e estão expostos.
 Várias pesquisas apontam
que a alta proteção contra casos
graves de Covid-19, conferida pe-

Cuide da sua
saúde, proteja
a sua família.
A saúde é
o nosso
bem maior!
las vacinas, ocorre somente com
esquema vacinal completo. No entanto, no Brasil, além dos milhões
de pessoas que ainda não se vacinaram, há outros milhões que não
tomaram a dose de reforço.
 Apesar de os casos de Covid-19 estarem em declínio no
mundo, o avanço das novas variantes mostrou que cada mutação do Coronavírus é ainda
mais transmissível do que a anterior, aumentando de forma
assustadora o número de infectados nas últimas ondas registradas em vários países.
 Há um grande número de
crianças com mais de cinco anos
que ainda não foi totalmente vacinado e a faixa de zero a quatro anos está vulnerável ao vírus, que continua circulando.
 A imprensa registra: em
março, 30 milhões de chineses precisaram ficar em confinamento

obrigatório. Na Coréia do Sul, os
números de vítimas estão subindo. Reino Unido, Itália, França e
Alemanha também registram alta
no número de novos casos. A
Áustria recuou, e voltou a exigir
máscaras para locais fechados.
RESPONSABILIDADE
- A OMS bem como outras instituições sérias, que representam
médicos, cientistas e pacientes,
têm alertado para a grande responsabilidade da sociedade civil em relação ao combate à pandemia e à divulgação de notícias sobre a necessidade de não
relaxar antes da hora. Em sintonia com essas instituições, a
CNTC e a Fecomerciários, têm
orientado os trabalhadores a
completar o ciclo vacinal, continuar usando máscaras, manter
o hábito de higienizar as mãos e
evitar aglomerações. Cuide da sua
saúde, proteja a sua família. A
saúde é o nosso bem maior!
———
Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários
e da Confederação Nacional dos Trabalhadores
no Comércio (CNTC), deputado federal (PL/SP)

Academia contra a pobreza
José Renato Nalini

O

indiano Abhijit
Banerjee e sua
mulher Esther
Duflo, criaram um laboratório de Ação
contra a Pobreza em
2003. Ambos são
professores do famoso MIT – Instituto de
Tecnologia de Massachussetts
e sua proposta é criar estratégias de redução da pobreza.
Em virtude de seu trabalho,
receberam o Nobel de Economia
em 2019, juntamente com Michael Kremer. Uma das ideias que eles
desenvolveram: colocar um dispensador de cloro junto ao local
onde os humildes habitantes de
aldeias hindus se abastecem de
água. O cloro evita a proliferação
de bactérias e, com essa medida
simples, protegeu-se a infância

que, antes disso, era
mais sujeita a comorbidades e até à morte.
Hoje, o laboratório já conta com 261
professores, espalhados em várias Universidades do mundo.
O relato da experiência está no livro “A
Economia dos Pobres
– Uma nova visão sobre a desigualdade”, publicado pela Zahar.
E deveria inspirar as Universidades brasileiras. A disseminação de cursos universitários no
Brasil é uma realidade. E a Constituição é bastante explícita quanto aos pilares sobre os quais se assenta a educação de nível superior: ensino, pesquisa e extensão.
Do ensino, em geral dá-se
conta. Pesquisa é algo mais raro.
Extensão, quase nenhuma. Ora,
por que não encarregar os uni-
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O número
de FFaculdades
aculdades
existente no
Brasil justifica
uma atuação
coordenada
versitários de relacionarem os
problemas enfrentados pelos
carentes, pelos despossuídos e
criarem respostas simples para
a resolução desses óbices?
A participação do estudante
na eliminação de uma dificuldade, na facilitação da vida de quem
já sofre por ser excluído do banquete do capitalismo selvagem,
daria outro interesse e empenho
ao aprendizado. Um dos pontos
mais falhos da educação brasileira é a distância entre a teoria e a
prática. A escola nem sempre contempla a vida real. Permanece na
tosca missão de fazer o aluno de-

corar informações, esquecida de
que hoje, com a sociedade totalmente digitalizada, basta um clique para a obtenção de dados
atualizados, com celeridade, segurança e garantia muito maiores do que a de uma postila.
O número de Faculdades existente no Brasil justifica uma atuação coordenada para mudar a face
da sociedade tupiniquim, cuja miséria foi escancarada pela pandemia. Mais importante do que entregar diploma, é fazer com que o
universitário tenha consciência
das carências do povo sofrido,
cuja elevada carga tributária sustenta toda a estrutura de ensino.
———
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação
da Uninove e presidente
da Academia Paulista de
Letras – 2021-2022.

T

oda mudança
gera movimento.
Todo movimento gera ondas que se
propagam desde o
ponto em que 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 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.

É um sonho
ousado? TTalv
alv
ez
alvez
um pouco, mas
totalmente
possível de ser
realizado,
coerente e
produtivo
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, diretor-presidente
da Rádio Educativa FM

Água é vida!
Antonio O. Storel

P

ara quem acredita na Bíblia,
quando Deus
criou o homem e a mulher à Sua Imagem e
semelhança, dandolhes a essência da dignidade divina, criou
também toda a natureza para que servisse
ao ser humano em sua vida.
Mas, de toda a natureza criada,
escolheu dois elementos essenciais à Vida humana: a água e o ar.
E os distribuiu em grande abundância pelo universo terrestre.
Essa máquina espetacular
que é o corpo humano, tem sua
vida totalmente dependente do
ar e da água. Se lhe falta o ar
por poucos minutos, transportando-lhe o oxigênio para que
os pulmões desempenhem sua
função maravilhosa e coloquem
vida no sangue que a leva até
as minúsculas ramificações dos
vasos sanguíneos em todos os
pontos do corpo, partes essenciais dessa máquina humana
morrem, a começar pelo cérebro.
Mas o corpo humano tem em
sua composição uma boa parte de
água (em média, 50% a 60% d0
peso) e necessita que essa água seja
renovada constantemente, sem o
que a Vida é colocada em risco. E
essa água que nós ingerimos precisa ter qualidades de pureza aprimoradas para não levar para dentro do nosso organismo, elementos nocivos à saúde. Se essa renovação da água faltar, ou não tiver
a pureza necessária, a Vida fenece.
A água tem funções vitais sobre toda a natureza no que diz respeito à fauna, à flora, às plantações, além do ser humano, tanto
para que a Vida exista, como para
que ela seja plena e de qualidade.
Acontece que o ser humano, diferentemente dos animais que agem
por instinto natural, age de forma predatória quanto à água, poluindo-a ou destruindo suas fontes pelas mais diversas formas.
Sem levar a sério a consciência e a responsabilidade para com
o ciclo natural da água, os humanos vão acabando com tudo. Pelo
manejo agrícola inadequado vão

acabando as minas e os
ribeirões, afluentes dos
rios maiores, não só pela
ausência da mata ciliar
para poder plantar cana
até à beira das margens, como pelo assoreamento dos cursos
d’água com terra levada pelas chuvas. Com a
impermeabilização do
solo urbano, tanto nas
áreas privadas das residências
como públicas, pela ausência de
infiltração das aguas pluviais, vai
diminuindo o volume do lençol
freático subterrâneo que, pelas
nascentes, alimenta os rios.

Os rios, fontes
do precioso
líquido para
coleta dos
grandes centros
urbanos,
tornaram-se
locais para
despejo (...)
Os rios, fontes do precioso líquido para coleta dos grandes centros urbanos, tornaram-se locais
para despejo dos nocivos dejetos
da sociedade como esgoto, poluentes químicos provenientes de
indústrias, lixo de toda espécie,
etc., impedindo a vida dos peixes.
Invade-nos profunda tristeza e
preocupação quando vemos um rio
poluído ou com seu leito de pedra
exposto pela falta de água, como
acontece com o nosso Rio Piracicaba em época de estiagem.
Diante dessa realidade, haveria chances de reverter essa
situação degradante? Sim, acreditamos que um maciço processo de conscientização global e a
implementação de um intenso
programa educacional desde o
ensino infantil poderia levar a
população a uma radical mudança de hábitos, motivada pelos conhecimentos sobre a imprescindível importância da
água para a Vida humana!
———
Antonio Oswaldo Storel, aposentado
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C HARQUEADA

Reunião debate melhorias
na área de segurança pública
Divulgação

M AGISTÉRIO

Bebel liderou movimento
que barrou votação do PLC
Apeoesp marca assembleia, com paralisação, na próxima terça (29); na quarta
(23), foi barrada votação do projeto que cria a chamada “nova carreira”

Rodrigo Arruda se reuniu com autoridades policiais da cidade

Uma reunião no gabinete
do prefeito Rodrigo Arruda
(DEM) debateu melhorias e
novas estratégias de segurança pública para Charqueada.
Vários assuntos foram abordados entre o Executivo e as
forças policiais da cidade.
O encontro contou com a
participação do vice-prefeito
Jonas Lanjoni Del Pino Júnior e também do coronel da Polícia Militar, Willians de Cer-

queira Leite Martins, e do cabo
Carlos José Benites Demarchi.
“Debater novas estratégias
nunca é demais. Fornecemos e recebemos dados importantes para
melhorar a segurança pública de
Charqueada. Estamos empenhados em estruturar as forças policiais, dar melhores condições de
serviço aos profissionais e coibir
qualquer ação que possa colocar
em risco os cidadãos charqueadenses”, disse Rodrigo Arruda.

L EUVEN

Empresa faz nova Campanha
de Arrecadação de Alimentos
A Cervejaria Leuven realiza
no próximo domingo (27), das 8h
às 12h, a 5ª Campanha de Arrecadação de Alimentos em sua
sede, na avenida Comendador
Pedro Morganti, 4.795, bairro
Monte Alegre. Quem quiser contribuir doa 1 quilo de arroz ou
feijão + R$ 2 (para o growler) e
ganha 1 litro de chope pilsen. Os
alimentos arrecadados serão destinados ao Banco de Alimentos,
do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba (Fussp), que distribui cestas básicas a famílias em
vulnerabilidade social encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).
O número de growlers será limitado a três por carro e, no caso
de carro completo, um por pessoa.
Não será permitido levar o próprio growler, já que a logística
da arrecadação e a preocupação
com protocolos de higiene não
possibilitarão o envasamento na
hora. O doador poderá entregar
seu alimento no esquema drive
thru ou prestigiar o bar da marca, que também serve alimentos.
Para Andrea Almeida, presidente do Fussp, a parceria público-privada é fundamental
para que a solidariedade aconteça efetivamente. “Estas empresas e instituições, que nos pro-

curam para realizar campanhas,
são fundamentais para o sucesso do nosso trabalho de promover a solidariedade”, disse.
A campanha conta com, ainda, com a parceria do projeto Pernas Caipiras e da Rádio Piracicaba.
CADASTRAMENTO - Todas as famílias em situação de
vulnerabilidade com relação a alimentos podem procurar o Cras
(Centro de Referência de Assistência Social) da sua região, preferencialmente pelos telefones das
unidades. O atendimento com
cestas é de cunho emergencial e
não mensal. A fim de que seja
garantida a equidade aos munícipes, os interessados passarão
por uma avaliação socioeconômica, que será realizada pelo CRAS,
serviço da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (Smads) e, então, serão encaminhados para retirada da cesta. A lista dos CRAS pode ser acessada no site: smads.piracicaba.
sp.gov.br/protecao-basica .
SERVIÇO
5ª Campanha de Arrecadação de Alimentos da Cervejaria Leuven. No Bar da Leuven, na avenida Comendador Pedro Morganti, 4.795.
bairro Monte Alegre. Domingo, dia 27/03, das 8h às 12h.

C ATEGORIA

Visita de vereadora reforça luta
dos domésticos em Piracicaba
Assessoria parlamentar

A intensa mobilização de professores na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), liderados
pela presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Professora Bebel, conseguiu barrar a
votação do PLC 03/2022, nesta
última quarta (23), que cria a chamada “nova carreira” para o magistério, que na prática é um ataque aos direitos dos professores.
Com toda pressão, a deputada
Professora Bebel, que articulou
toda movimentação, o governador João Doria (PSDB) não conseguiu quórum suficiente entre os
deputados para aprovar o roteiro
de votação que permitiria a deliberação sobre o PLC 3/2022, que
cria a farsa da “nova carreira”.
“Foi uma grande vitória, porque o
governo reuniu menos de 30 deputados para votar este projeto,
não por acaso, mas em função da
nossa articulação, onde mostramos
o quanto esse projeto é prejudicial
aos profissionais do magistério”,
diz Bebel, que comemorou muito
a não votação da propositura junto a professores que acompanhavam a sessão da galeria da Alesp.
No entanto, o projeto pode
voltar à pauta na próxima terça
(29), e justamente para pressionar os deputados, mais uma vez,
a Apeoesp definiu a realização de
paralisação nesta data dos professores para que possam participar da assembleia que será em
frente à Alesp, nesta data, a partir das 14 horas. A reivindicação
da deputada Professora Bebel é
de que o PLC 03 seja desmem-

Divulgação

Na Alesp, professores pressionam contra o PLC 03, que cria a nova carreira e pede seu desmembramento

brado antes de ir à votação, sendo um tratando especificadamente do reajuste salarial à categoria, que reivindica 33,24%.
A deputada Professora Bebel
enfatiza que até agora só os professores estão com reajuste zero,
porque o governo quer atrelar o
reajuste de 10% à criação da chamada nova carreira. “Todas as
demais categorias de servidores
públicos do Estado tiveram seus
reajustes de 10% a 20% aprovados na votação do PLC 2/2022.
Somente nossa categoria foi mais
uma vez discriminada, porque o
governador João Doria e o secretário da Educação, Rossieli
Soares, pretende o desmonte da
educação pública e atua reiteradamente contra os profissionais
da educação”, enfatiza, convo-

cando a todos os professores
para esta importante assembleia.
Bebel destaca ainda “não é
verdade que teremos subsídios de
R$ 5.000,00 mensais”, como alega o governador. Pelas contas da
Apeoesp, o professor só receberá
efetivamente pouco mais de R$
3.700,00, desde que faça a jornada completa, mas para isso trabalharão 14 aulas a mais por semana na escola, com aulas de 60 minutos, sem que o salário seja sequer reajustado para compensar
esse aumento da carga de trabalho, já que o projeto determina que
a jornada de trabalho seja cumprida integralmente na escola.
A presidenta da Apeoesp também esclarece que “a categoria O
também não terá carreira O governo não conta que o professor da

categoria O, com contrato ativo,
não poderá optar pela nova carreira, permanecendo na sua situação
salarial atual enquanto seu contrato permanecer vigente. Quando for
recontratado ele se vinculará automaticamente à nova situação, que
não prevê carreira para esses profissionais, que permanecerão estacionados indefinidamente na primeira referência, sem qualquer possibilidade de evolução”, explica.
Por isso, Bebel diz que é fundamental que todos os professores realizem um dia de paralisação e participem da assembleia,
em São Paulo, na próxima terçafeira. “É melhor perder um dia
para participar desta luta, porque se o projeto for aprovado,
vamos todos perder o direito a
nossa carreira no magistério”.
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Escola do Legislativo abre inscrições para cursos
A Escola do Legislativo abre
nesta sexta-feira (25) o período
de inscrições para duas atividades on-line. A primeira será a
roda de conversa "Os Três Poderes: sua constituição; suas
atribuições específicas e seu relacionamento", sob o eixo temático Capacitação para Agentes
Políticos, voltada para o público em geral. As inscrições vão
até 24 de abril e podem ser feitas
no site da Escola do Legislativo.
O curso será realizado no
dia 26 de abril, das 14 às 16h.
Durante a roda de conversa,
serão abordados tópicos como
democracia e os três Poderes e
a forma de constituição e funcionamento de cada um.
Os facilitadores serão Antonio Oswaldo Storel, ex-vereador
e atual chefe de gabinete do vereador Paulo Camolesi (PDT), e
o sociólogo Renato Travassos,
que já atuou nas áreas de comunicação e marketing em várias corporações públicas. O me-

diador será o conselheiro da
Escola do Legislativo Bruno Didoné de Oliveira, bacharel em
Ciências Jurídicas e servidor lotado no Setor de Gestão de Documentação e Arquivo da Câmara.
TEMPO – A partir desta sexta-feira (25), também estão abertas as inscrições para a palestra
on-line “Gestão de Prioridades –
Tempo”, através do eixo temático
Difusão Cultural. O público alvo é
composto por empreendedores,
administradores, autônomos,
MEIs, proprietários de pequenos
negócios ou negócios familiares,
gestores, público em geral e pessoas que desejam mais tempo livre.
As inscrições terminam em
25 de abril, pelo site da Escola do
Legislativo. O curso será ministrado no dia 27 de abril, das 14 às
16h. O conteúdo é composto por
uma breve história sobre a humanidade e prioridades; noção de
como o tempo é considerado e
sentido por nós; tempo relógio X
capacidade de execução, entre

Fabrice Desmonts

Cursos serão realizados em formato on-line no mês de abril

outras questões, como definição
de prioridades e produtividade.
O palestrante é o mentor, empreendedor, administrador e gestor
financeiro Evandro Mangueira,
que também é assessor do Centro
de Pós-Graduação EEP/Fumep.
As rodas de conversas online serão realizadas através do

aplicativo Zoom, com transmissão simultânea pelo YouTube (Escola do Legislativo Piracicaba). Os
inscritos receberão o link de acesso para a sala de reunião por email e/ou WhatsApp. Os participantes que preencherem a ficha
de avaliação dentro do prazo receberão certificado de participação.

J ARDIM G LÓRIA

Escola é furtada novamente e vereador cobra segurança

Visita de vereadora reforça luta dos domésticos em Piracicaba

Na última quinta-feira (17), a
vereadora Rai de Almeida (PT) visitou o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Piracicaba. Na
ocasião, Rai foi recebida por Eliete
Ferreira ( coordenadora geral do
Sindicato), Silvia Valentim (diretora), Cleusa Sacilotto (ex-coordenadora geral) e também Thiago Brito (assistente jurídico).
Uma das pautas da reunião
foi a discussão acerca da programação da Semana do Trabalhador Doméstico da Câmara Municipal de Piracicaba,
bem como as atividades previstas pelo Sindicato para a data.
Durante o encontro, os parti-

cipantes conversaram também sobre a situação da categoria das(os)
trabalhadoras(es) domésticas(os)
no dias de hoje, sobre as dificuldades durante a pandemia, e reforçaram a necessidade de se fortalecer o Sindicato e de levar as informações para as trabalhadoras e
trabalhadores em relação aos seus
direitos e condições de trabalho.
Eliete Ferreira aproveitou a
presença da vereadora para dizer que neste momento o Sindicato está regularizando sua situação e que, posteriormente,
Silvia Valentim assumirá o cargo de coordenadora geral da
unidade em Piracicaba.

Na madrugada desta quarta-feira (23), a Escola Municipal
"Hide Maluf Junior", localizada
na rua Davi Gomes da Silva, no
Jardim Glória, foi novamente alvo
de furto: a fiação foi levada, deixando o estabelecimento de ensino sem energia elétrica e prejudicando as aulas. O vereador Cassio Luiz Barbosa, o Cassio Fala
Pira (PL), esteve no local, pela
manhã, para conferir a situação,
que, segundo ele, "vem piorando".
"Os constantes ataques fazem
com que pais, alunos e professores fiquem sob medo", afirmou.
Cassio encaminhou indicação
ao Executivo, em 14 de dezembro,
solicitando a instalação de sistema de segurança que inclua câmeras de monitoramento, cerca concertina no entorno da escola e ronda escolar. O pedido, no entanto,
não teve resposta da Prefeitura.

O vereador, então, elaborou
requerimento, aprovado em fevereiro, pelo qual o Executivo informou que fez a instalação de
novos pontos de alarme, contratou uma empresa especializada
para efetuar o monitoramento do
local e reforçou as rondas feitas
pela Guarda Civil Municipal.
As medidas, no entanto, "não
têm se mostrado suficientes", diz
Cássio. "Os furtos não cessaram e
a ausência das câmeras, solicitadas por nós, dificultará a identificação e punição dos autores dos
crimes", apontou o vereador.
"Quando há depredação e
furtos nesses locais, quem sai
mais prejudicada é a família que
mora no bairro e depende da escola para que pai e mãe dos alunos possam trabalhar, sem contar o prejuízo ao aprendizado das
crianças", completou o Cassio.

Assessoria parlamentar

Nova ocorrência na EM "Hide Maluf Junior" motivou visita de Cássio
“Fala Pira” ao local para verificar as condições de segurança
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CPI do Semae flagra despejo de
esgoto não tratado em 3 bairros

Roberto Morais tem emendas
aprovadas para entidades
Assessoria parlamentar

Vereadores integrantes da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)
do Semae fizeram nova diligência na última quarta-feira (23)
Na semana em que é comemorado o Dia Mundial da
Água, em 22 de março, integrantes da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Semae flagraram o despejo de esgoto não coletado e não tratado em
diversos pontos da cidade. Na última quarta-feira (23), os vereadores Rai de Almeida (PT), presidente da CPI, e Anilton Rissato
(Patriota), relator, fizeram diligências em três bairros de Piracicaba.
Após denúncia de um morador, os vereadores membros
da CPI fizeram a primeira diligência na Lagoa do Itaiçaba, no
distrito de Ártemis. No local,
eles flagraram o despejo irregular de esgoto não tratado
mesmo com uma estação elevatória construída com a finalidade de realizar o tratamento.
“O que nós detectamos é que
essa elevatória foi construída de
um modo que talvez não atenda
o objetivo de sua instalação, porque o esgoto está sendo lançado a
céu aberto dentro dessa lagoa e
corre pelo curso dela”, afirmou
Rai de Almeida. A vereadora explicou que o PVs (Poços de Visitas – popularmente conhecidos
como bueiros) que fazem a captação de esgoto deveriam ter uma
pressão para que o material coletado chegasse até a estação elevatória, no entanto, como a estação está acima do nível da rua,
não existe essa pressão para que
o esgoto seja coletado e transportado para para o tratamento.
O comerciante Segueo Otsubo, que fez a denúncia à CPI do
Semae, é morador do local há 75
anos. Ele pediu uma solução para

os problemas relatados e frisou que
quando chove o transbordo é maior e fica intransitável para os moradores da região que precisam
andar em cima da água suja de
esgoto. “Tem que ter um projeto,
fazer o negócio certo, arrumar
uma solução para essa caixa de
elevação ou transferir para outro
local porque próximo às casas aqui
eu acredito que não pode ficar, o
cheiro é horrível”, reclamou.
Outra irregularidade verificada pelos integrantes da CPI é
relativa a vegetação que cresce na
lagoa devido a poluição e contaminação causada pelo despejo do
esgoto sem tratamento. De acordo com o morador Benedito Blumer, na medida em que a lagoa
vai ficando poluída, a água fica
grossa e gera uma vegetação que
não faz parte da lagoa. “Eles
mandam a máquina com o operador para retirar a vegetação só
que não tem funcionário para executar o serviço, então eu, voluntariamente, entro na lagoa e corto a moita porque a máquina não
entra lá”, afirmou o morador.
Ainda em Ártemis, Shegoe
Otsubo mostrou aos vereadores
um ponto em que a água contaminada da Lagoa Itaiçaba desagua diretamente no Rio Piracicaba e um terceiro trecho onde
existe um vazamento de esgoto
“mais antigo” que desagua no Rio
Piracicaba. “Esse descarte é proveniente do bairro e tem algum
esgoto ligado da galeria que desagua aqui”, afirmou Otsubo.
CÓRREGO ÁGUA BRANCA - Após as diligencias em Ártemis, a CPI os vereadores digiramse ao bairro Campestre e foram

Guilherme Leite

Deputado contabilizou R$ 6.595.306,00 em emendas neste ano

CPI constatou esgoto sem tratamento despejado na Lagoa do Itaiçaba

recebidos pelo servidor do Semae,
José Carlos Magazine. Magazine
relatou aos integrantes da CPI que
condomínios construídos na Avenida Laranjal Paulista e empresas
situadas na rodovia Cornélio Pires “possivelmente estão contribuindo com o lançamento de esgoto
in natura (sem tratamento) no
córrego Água Branca”. Ele mostrou o esgoto no córrego água
branca na altura do quilômetro
42 da rodovia Cornélio Pires e as
nascentes próximas ao local denunciado que, segundo o servidor, estão sendo contaminadas.
“Vou deixar para a CPI investigar. A partir do momento que
você monta um empreendimento
num condomínio, principalmente
esses condomínios grandes que a
gente viu na Laranjal Paulista,
automaticamente eles têm que estar de acordo com as determinações municipais, ter uma estação
de tratamento de esgoto dentro
ou no mínimo uma estação eleva-

tória e isso provavelmente não
está ocorrendo”, disse Magazine.
A última diligencia da CPI
foi realizada no bairro Água
Branca, onde o servidor José
Carlos Magazine mostrou aos
vereadores o ponto em que as
nascentes e todo o esgoto descartado sem tratamento se encontram. “Eu mostrei as inúmeras nascentes com o volume de
água que contribui para o córrego
Água Branca e elas estão sendo contaminadas por causa do esgoto”,
concluiu o servidor da autarquia.
Anilton Rissato, relator da
CPI, declarou “ser lamentável”
constatar em mais uma diligência o que a comissão já suspeitava. “Estamos apurando, vamos
incluir isso aqui no nosso relatório da comissão e após essa conclusão, com certeza vai ficar evidenciado e constatado que há
problema no Semae e no contrato
da parceria público-privada que
não está atendendo as especificações que diz (o contrato) que são
para serem atendidas”, declarou.
Rai de Almeida informou
que as informações obtidas na
diligência farão parte das análises para a elaboração do relatório final que está prestes a acontecer. “Não é a CPI que vai tomar
as medidas, mas vai apontar
aquilo que encontramos ao longo do nosso trabalho, diligências, e dos depoimentos das oitivas. Vamos fazer a análise desse
conjunto de informações e vamos
fornecer, pelo menos do ponto de
vista da comissão, aquilo que as
autoridades precisam adotar como
medidas urgentes”, concluiu.
Criada para apurar possíveis
irregularidades na autarquia e na
Parceria Público Privada (PPP) firmada com a empresa Mirante para
coleta e tratamento de esgoto na
cidade, a CPI do Semae tem como
membros a vereadora Rai de Almeida (PT), presidente; Anilton
Rissato (Patriota), relator; e
Thiago Ribeiro (PSC), membro.
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Mais de R$ 6 milhões de reais
em emendas parlamentares já estão sendo pagas pelo Governo do
Estado de São Paulo a diversas
prefeituras da Região Metropolitana de Piracicaba, entidades e
outras cidades, especialmente para
área de saúde, destinadas pelo
deputado estadual Roberto Morais. O valor total de R$
6.595.306,00 conquistados em
2022 vem atender demandas urgentes e necessárias principalmente para prestar atendimentos às
populações. “Mesmo com essas
conquistas eu sei que o trabalho
não pode parar, porque as necessidades dos municípios e entidades
são constantes”, destaca Morais.
“Meu mandato é dedicado e encontrar cada vez mais possibilidades
de trazer recursos disponíveis do
governo para suprir as áreas de
maior interesse público”, conclui.
As emendas disponibilizadas
nestas últimas ações são de R$ 100
mil reais para São Pedro, R$ 150
mil reais para Araraquara, R$ 100
mil reais para Auma – Associação
dos Pais e amigos dos autistas de
Piracicaba, R$ 100 mil reais para
a Avistar de Piracicaba, R$ 150 mil
para Aquisição de veículo para o
Capec - Centro de atendimento às
pessoas especiais de Charqueada
“Ferminio Gava”, R$ 300 mil para
Capivari, R$100 mil para aquisição de veículo e equipamentos
para a Casa do Bom Menino de
Piracicaba, R$ 100 mil reais para
Centro de Reabilitação de Piracicaba, R$ 100 mil reais para Cesac Centro Social de Assistência e Cultura da Paróquia São José de Piracicaba, R$ 250 mil reais para Corpo de Bombeiros de Piracicaba, R$

100 mil reais para Associação Atlética Educando pelo esporte, R$ 150
mil reais para aquisição de veículo
para atendimento da saúde do
município de Espírito Santo do Pinhal, R$ 250 mil reais para Construção do centro de formação esportiva de Piracicaba, R$ 300 mil
reais para Aquisição de equipamentos para a faculdade de odontologia FOP/Unicamp em Piracicaba,
R$ 150 mil reais para aquisição de
veículo e equipamentos para a fundação Jaime Pereira - Funjape, R$
400 mil reais para custeio do Hospital dos Fornecedores de Cana, R$
150 mil para aquisição de veículo
para área da saúde do município
de Holambra, R$ 100 mil reais para
custeio do Hospital Mandaqui, R$
495 mil reais para custeio do Hospital Regional de Piracicaba, R$ 100
mil reais para Hospital Santa Marcelina, R$ 100 mil reais para IBCC
– Instituto Brasileiro de Controle
do Câncer, R$ 200 mil reais para
Aquisição de equipamentos para
ambulatório médico de especialidades e Custeio da Associação Ilumina, R$ 100 mil reais para Lar Betel de Piracicaba, R$ 100 mil reais
para Lar dos Velhinhos de Piracicaba, R$ 100 mil reais para Lar
Franciscano de Menores de Piracicaba, R$ 100 mil reais para aquisição de veículo e equipamentos
para a Pastoral do Serviço da Caridade – Pasca de Piracicaba, R$
100 mil reais para Escola Passo a
Passo de Piracicaba, R$ 250 mil
reais para recapeamento de vias
urbanas no município de Rafard,
R$ 150 mil para custeio da Santa
Casa de Misericórdia de Laranjal
Paulista e R$ 400 mil para custeio
da Santa Casa de Piracicaba.

MONTE A LEGRE

APAP abre exposição no Café Ma Belle
A APAP – Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos
retomou o ciclo de exposições
presenciais desde quarta-feira,
23, no bairro Monte Alegre, com
abertura de uma mostra em parceria com o Café Ma Belle. A mostra segue até o mês de dezembro
de 2022, mas a novidade é que
a cada mês é apresentado um
grupo de artistas diferente.
A exposição do primeiro grupo conta com as artistas Ivania Tanaka, Marilú Trevisan e Vera Gutierrez e termina dia 21 de abril, quando outro grupo será apresentado.
Tanto a organização como a curadoria ficaram com Viviane Gibin.
Para Odair Demarchi, presidente da APAP, “a parceria com o

Café Ma Belle será muito importante para divulgar as obras dos
artistas e para marcar a retomada
das exposições presenciais.”
O Café Ma Belle, de acordo
com o proprietário Adalberto Mei,
nasceu como um espaço para valorizar a gastronomia e a arte.
“Um espaço para exposições, música, poesia, oficinas de arte e pinturas ao ar livre. Um projeto que
valoriza os artistas”, explica.
SERVIÇO
Exposição APAP Ma Belle,
de quarta a sexta-feira, das
11 às 17h; sábado e domingo, das 9h às 17h. Av. Com.
Pedro Morganti, 4965, Galpão 1, bairro Monte Alegre.
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Moção enaltece centenário do
Instituto Baroneza de Rezende
Assessoria parlamentar
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Vereadores debatem melhorias
para reforçar atendimento
Luta é por uma clínica especializada para pessoas que praticam o
“auto extermínio” e a necessidade de profissionais para esses pacientes

Instituto está ligado à Congregação das Irmãs
Franciscanas da Imaculada Conceição

O vereador Acácio Godoy (PP)
entregou, no último sábado (19), a
moção 5/2022 de aplausos ao Instituto Baroneza de Rezende, pelos
100 anos de fundação no Brasil.
A homenagem foi entregue após
uma missa, celebrada pelo bispo
diocesano Dom Devair, e contou
com a presença de um grande
número de pais e alunos do instituto. Também estiveram presentes outras autoridades locais.
O texto da propositura destaca que o instituto é uma escola
católica, localizada na Vila Resende e que desde de 1922 “está
a serviço da formação humana e
cristã”. Além disso, a história do
Baroneza de Rezende está diretamente relacionada à de uma
importante instituição religiosa:

a Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição,
fundada em 1843, na Áustria,
por madre Francisca Lampel.
No dia 19 de março de
1922, dia de São José, os barões de Rezende ofereceram
para as irmãs uma casa localizada na Vila Rezende, onde o
Instituto funciona nos dias de
hoje. A data ficou registrada na
história como o “dia da fundação da Província Brasileira”.
Atualmente, o instituto
está presente em três estados
do Brasil: São Paulo, nas cidades de Piracicaba, Araraquara,
São Paulo capital, Catanduva
e Ibaté, em Santa Catarina, na
cidade de Gaspar e em Minas
Gerais, na cidade de Araxá.

Na tarde da última terça-feira (22) os vereadores André Bandeira (PSDB), Gustavo Pompeo
(Avante), Pedro Kawai (PSDB) e
Silva Morales (PV), do Mandato
Coletivo A Cidade É Sua, se reuniram com o psicólogo Sérgio de Oliveira Santos, para debaterem possibilidades de melhorias para o atendimento da população quanto à saúde mental em nosso município.
A ideia do encontro surgiu nas
reuniões com Gustavo Pompeo,
durante a elaboração das homenagens aos motoqueiros e motoristas de aplicativos, e foi tomando forma quando Sérgio Santos
comentou sobre a proximidade
que tinha com os vereadores Silva
Morales e André Bandeira. Então,
juntos, os parlamentares decidiram trazer a temática à Câmara
Municipal, para que os projetos fiquem mais fortes e que de fato
atendam a necessidade da população. Pedro Kawai foi outro nome
pensado, pois, preside, junto ao
Gustavo Pompeo, o Fórum Permanente de Saúde Mental de Combate à Dependência Química.
A reunião teve seu foco mantido em desenvolver ideias que
melhorem o atendimento e os espaços públicos já existentes para a
população que necessita deste serviço. O encontro ocorreu na sala
da presidência da Câmara e os
parlamentares conversaram sobre
a necessidade de uma clínica especializada para pessoas que prati-

cam o “autoextermínio” e a necessidade de profissionais para o
acompanhamento desses pacientes, além de garantir espaços que
tenham o suporte necessário para
esse modelo de atendimento.
Sérgio Santos, como especialista, identifica a dificuldade
que se tem na rede pública ou
privada de um espaço preparado para o atendimento e acolhimento das pessoas que realizam
atentados contra a própria vida.
“Precisamos preparar os profissionais para as mais variadas situações que podem ocorrer nesse sentido, além de termos espaços físicos que transmitam segurança e tranquilidade para esses
pacientes”, completou Santos.
O vereador Gustavo Pompeo
comentou que sabe da importância de ter um espaço especializado para atendimento a este público e que desde o início do seu
mandato, vem buscando implantar políticas públicas para melhoria desses espaços, mas que encontrou diversas barreiras que
dificultam o desenvolvimento do
trabalho. "Espero que com a troca de ideias e a formação deste
grupo, seja o momento exato de
trabalhar para a melhoria deste
segmento”, destaca o parlamentar.
Já Silvia Morales fez um levantamento da temática, enfatizando que gostaria de que o espaço público para o atendimento
neste sentido fosse em um ambi-

Assessoria parlamentar

Vereadores debatem melhorias no atendimento em saúde mental

ente mais acolhedor e aconchegante, “afinal as pessoas que precisam ou buscam tratamento necessitam ser atendidas em um espaço que coopere para a recuperação desse paciente”, comentou.
Ao final do encontro foi unânime o apontamento de que o espaço precisa ser alocado em um ponto que facilite a chegada e o deslocamento dos pacientes, para facilitar o acesso de quem procura o atendimento. Além de profissionais especializados e bem preparados, e que
seja num espaço acolhedor a todos.
Na reunião, todos concordaram que a busca por um espaço
que atenda de forma completa e
satisfatória a esse público deve ser
constante, assim como a reciclagem e preparação da equipe de forma que todos que busquem o es-

paço se sintam acolhidos, pois já é
uma jornada muito dura a recuperação por si só", comentaram.
Na conversa também foi observado a situação do atual prédio do CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial), localizado no
antigo prédio da UPA (Unidade
de Pronto Atendimento), do Piracicamirim, que encontra-se com
graves problemas estruturais e sem
condições de desempenhar e cumprir a política de atendimento.
Ficou evidente o consenso
entre o grupo de vereadores e
também do Psicólogo Sérgio, da
necessidade de a Secretária de
Saúde buscar outro espaço, localizado na região central e que
cumpra as especificações para que
o serviço possa ser cadastrado
como serviço do CAPS AD de fato.
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Câmara Convida destaca evento de
divulgação do flagfootball feminino

Cras Mário Dedini sedia
exposição do Case BDL
Flávia Silva Perez

Oficina da modalidade acontece neste sábado, 26, a partir das 14h, no
campo de futebol da Área de Lazer do Trabalhador, na Rua do Porto
O programa Câmara Convida
desta semana destaca o evento de
divulgação do flagfootball feminino, que acontece neste sábado, 26,
a partir das 14h, no campo de futebol da Área de Lazer do Trabalhador, na Rua do Porto. “Vai ser
uma oportunidade para as pessoas conhecerem”, diz Karoline Furoni, a Giga, atleta da seleção brasileira e que, na oportunidade, será
homenageada por ter participado
do Mundial de 2021, quando o
Brasil ficou em quarto lugar.
Modalidade adaptada do futebol americano, o flagfootball
feminino é jogado por times de
cinco atletas e tem a mesma estrutura de “domínio do território adversário” até levar a bola
oval na chamada “end zone” e
assim conquistar o touchdown.
“Mas diferente daquilo que as
pessoas veem na TV, com a NFL,
no flagfootball as atletas ficam
com uma bandeirinha na cinta
e, ao invés de derrubar, precisa
retirar essas ‘flags’ para parar a
jogada”, explica Karol Giga.
No mesmo evento, a atleta
piracicabana receberá a moção
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de aplausos 207/2021, de iniciativa da vereadora Silvia Morales (PV), do mandato coletivo
“A Cidade É Sua”, em homenagem à participação no Mundial
de Flag, disputado em dezembro do ano passado, em Jerusalém (Israel), quando a equipe
brasileira conquistou o inédito
quarto lugar. “Essa posição nos
deu vaga para disputar o World
Games, que é evento preparatório de esportes que se pretendem
ser olímpicos”, explica Giga.
Neste sábado, além da entrega da moção de aplausos,
quem participar poderá aprender sobre o esporte, tanto de
suas características técnicas e
táticas, assim como as regras.
“O flagfootball é muito democrático, pode ser praticado por diferentes tipos de biótipos”, convida
Karol Giga, ao destacar que o
evento é aberto a todas interessadas, de forma gratuita e sem necessidade de inscrição prévia.
MARCO DA PAZ – No segundo bloco do programa Câmara Convida, o tema foi a comemoração do Dia Municipal do Marco

Guilherme Leite

Crianças do Case BDL com trabalhos da exposição

Karoline é atleta da seleção brasileira e estará na oficina no sábado, 26

Paz, que será celebrado no próximo dia 30 de março. “Existem 35
monumentos no mundo, sendo
que um deles está em Piracicaba,
na Área de Lazer da Rua do Porto”, explica Gaetano Brancati Luigi, fundador do instituto criado
há mais de 20 anos em São Paulo.
O Câmara Convida é uma
produção da TV Câmara de Piracicaba. É apresentado às sextas-feiras no horário do meiodia, com reapresentações aos

sábados, às 22h, e aos domingos, às 15h na frequência 11.3
UHF da TV digital aberta, além
dos canais por assinatura 4 da
Claro / NET e 9 da Vivo Fibra.
O programa é retransmitido em
tempo real pelos perfis da Câmara Municipal de Piracicaba
no Facebook e Youtube, além da
Rádio Câmara Web no camara
piracicaba.sp.gov.br no ícone
"rádio ao vivo". A apresentação
é do jornalista Erich Vicente.

DA INTEGRAÇÃO

Sincop dá início a ciclo de encontros para capacitação
O Sincop – Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba realizou na
quarta-feira, 23, o primeiro de três
encontros de quartas-feiras para
capacitação e integração entre as
entidades organizadoras: Sincop,
OAB – Ordem dos Advogados do
Brasil regional Piracicaba, Crea Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de São Paulo e The
Wall investimentos. Cerca de 40
pessoas participaram e aprenderam sobre Ferramentas para cálculo de imposto de renda variável,
Bolsa, Tipos de investimentos e
Cenário Macro com orientação da
equipe The Wall Investimentos (escritório credenciado a XP investimentos). Os próximos encontros
acontecem nos dias 30 de março e
6 de abril, das 19h30 às 21 horas.
No dia 30 de março, Crea e Sincop
orientam sobre Abertura de empresas de engenharia, Quando é
obrigatório registro no Crea, Tributação da Construção, Tributação do Engenheiro e Desoneração.
No último encontro, dia 6 de abril,

Divulgação

lher forte e guerreira e quis fazer
essa homenagem a ela”, disse.
Kauã Sousa, 10 anos, usou de
massinha para ilustrar a mulher
como uma flor. “Na verdade, essa
flor representa a minha mãe e a
forma como a vejo”, contou.
Além da abertura da exposição, beneficiários dos serviços
do Cras e a secretária municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social, Euclidia Fioravante,
assistiram à apresentação de ginástica rítmica do Case BDL.
“É importante participarmos
das ações realizadas com as crianças e os adolescentes que recebem, todos os dias, atendimento
nas unidades. É uma forma de
incentivá-los e demonstrar a eles
o quanto são importantes”, comentou a secretária da Smads.

P IRACICABA -L IMEIRA

Trecho do antigo anel
viário é revitalizado
Justino Lucente

O presidente do Sincop Danilo Vendemiatti (ao centro) com a equipe The Wall Investimentos: Jedais
Jr (sócio head educação), Raphael Prestello (assessor de investimentos), Vanessa Rothen (Ceo),
Junior Requena (sócio assessor de investimentos) e José Souza (sócio head renda variável)
Revitalização de trecho do antigo Anel Viário já começou

OAB e Sincop orientam sobre Tributação de Advogado, Sucumbência, Abertura de escritório de advocacia e Livro Caixa. A Quarta

da Integração é oferecida gratuitamente para os associados do Sincop, OAB e Crea. Para os demais
interessados o custo é de R$35,00

para acompanhar toda a programação. Para participar é preciso fazer inscrição por meio do
e-mail sincop@sincop.com.br.

A PLAUSOS

Moção homenageia maestro emérito da orquestra sinfônica de Piracicaba
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) entregou nesta quinta-feira (24) a moção 258/2021 de
aplausos ao maestro Jamil Maluf,
por se tornar maestro emérito da
OSP (Orquestra Sinfônica de Piracicaba). A homenagem foi recebida pelo músico e contou com a presença da ex-secretária municipal
de Cultura, Rosângela Camolesi.
"A história do maestro Jamil
é de extrema relevância para o
nosso município. Essa moção é um
reconhecimento da Câmara e também de toda a cidade pela dedicação à frente da nossa orquestra e
de tantos outros projetos de cultura da cidade que tem os dedos
dele", disse o parlamentar.
O homenageado destacou que
há alguns anos a OSP passou por
uma reestruturação e que o mérito da moção deve ser dividido entre todas as pessoas que participaram deste processo. "Eu me sinto
muito orgulhoso em ser piracicabano e nascer em uma cidade que
valoriza a cultura de verdade, pois
sem cultura não somos nada. A

Mulher, um Olhar Infantojuvenil por Meio da Ludicidade e
Imagens. Este é o tema da exposição organizada e produzida por
crianças e adolescentes do Case
(Centro de Atendimento Socioeducativo), unidade Bosques do Lenheiro. A mostra, aberta ontem, 22/
03, conta com mais de 100 trabalhos e está instalada no Cras (Centro de Referência de Assistência
Social) Mário Dedini. Até o dia 31/
03 poderá ser vista das 9h às 16h.
Os trabalhos, que abordam a
valorização da mulher e suas potencialidades, foram produzidos
em materiais como massinha, recortes de revistas e jornais. A confecção reuniu 60 educandos.
Lorraine I., 09 anos, contou
que fez os trabalhos pensando em
sua mãe. “Minha mãe é uma mu-

OSP é a orquestra mais antiga do
Brasil em atividade e levou o
nome de Piracicaba para todos os
cantos. Essa moção de aplausos
não é só para mim, é para todos
que participaram desse projeto".
De acordo com Rosângela
Camolesi, a OSP é um patrimônio
da cidade. "Piracicaba agradece
muito essa moção de aplausos. Eu
que acompanhei toda essa reestruturação pude ver o quanto o Jamil
se doou como filho dessa cidade e
hoje se mostram os frutos, os quais
esperamos que perdurem", disse.
Jamil Maluf é natural de Piracicaba e graduou-se em Regência Orquestral na Escola Superior de Música de Detmold, Alemanha, participando também
dos Seminários para regentes, com
o maestro Sergiu Celibidache.
Em 1980, no Brasil, tornouse regente titular da Orquestra
Sinfônica Jovem Municipal, do
Theatro Municipal de São Paulo,
onde, em 1990, criou a Orquestra
Experimental de Repertório. Em
2000 foi nomeado regente titular

Davi Negri

Propositura é de autoria do vereador Pedro Kawai (PSDB)

da Orquestra Sinfônica do Paraná, tendo sido por duas vezes regente da Orquestra do Festival de
Inverno de Campos do Jordão.
Por cinco vezes recebeu o
prêmio de melhor regente de orquestra pela APCA (Associação
Paulista de Críticos de Arte), o
prêmio Carlos Gomes, como melhor regente de ópera, e o prêmio

Maestro Eleazar de Carvalho,
como “Personalidade Musical do
Ano”. O músico também apresentou por cinco anos o programa
“Primeiro Movimento”, na TV
Cultura, e foi, de 2005 a 2009,
diretor artístico do Theatro Municipal de São Paulo. Desde 2013
apresenta o programa Intérprete,
na rádio Cultura de São Paulo.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio das secretarias municipais de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semuttran) e de Obras (Semob), fiscaliza a revitalização de trecho do
antigo Anel Viário Municipal Comendador Leopoldo Dedini, realizada pela construtora e pavimentadora Concivi, contratada
pela empresa responsável pela
implantação de um novo loteamento próximo ao Centro de
Tecnologia Canavieira (CTC).
Para a implantação do empreendimento imobiliário, como exigência da Prefeitura, a construtora já revitalizou a avenida que dá
acesso ao CTC e passará em frente
ao novo loteamento. Nesta semana está previsto início da revitalização do antigo Anel Viário, do

trecho que compreende a rotatória que dá acesso à avenida onde
será o empreendimento até a ponte sobre o rio Piracicaba, próximo
à rodovia Piracicaba/Limeira.
Para a execução das obras,
desde ontem, 24, a Concivi realiza interdição parcial desse trecho, ficando proibido percurso
sentido Monte Alegre-Rodovia
Deputado Laércio Côrte (Piracicaba/Limeira). Essa interdição
tem previsão de durar 60 dias e
será fiscalizada pela Semuttran.
Já a Semob está fiscalizando a implantação do empreendimento e as interferências nas
vias. Desta forma, a revitalização realizada pela construtura
deverá retirar o asfalto atual e
colocar novo pavimento que suporte tráfego de caminhões.
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Alex de Madureira comemora
reajuste salarial a servidores
Divulgação

P APELEIROS

Diretores do Sindicato
participam de encontro
com Geraldo Alckmin
Emerson Cavalheiro e Francisco Pinto Filho estiveram com o ex-governador
na sede da Fequimfar; Geraldo Alckmin é cotado para vice do candidato Lula

Projeto de lei prevê aumento de 20% para funcionários da saúde e
da segurança pública e de 10% para outras categorias no estado

Com voto favorável do deputado Alex de Madureira, a
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou para reajuste salarial dos
servidores públicos estaduais.
A sessão extraordinária foi realizada na última terça-feira
(22) e a proposta do Executivo
aumentou em 20% o salário dos
servidores da saúde e da segurança pública, e 10% para demais funcionários do Estado.
“A aprovação do Projeto
de Lei Complementar 2/22 garantiu um reajuste necessário
para os profissionais que atuam diariamente em aéreas importantes, como saúde, segurança, educação dentre outras”,
disse o Alex de Madureira.
Conforme o texto aprovado,
o aumento de 20% aos servidores
da saúde foi conferido aos médicos, agentes de saúde, auxiliares
técnicos e enfermeiros, e da segurança pública, no caso de integrantes das polícias civil e militar,
bombeiros, profissionais da classe de agente de escolta e vigilân-

cia penitenciária, e da carreira de
agente de segurança penitenciária.
Aos demais funcionários públicos ficou definido 10% de reajuste. A proposta abrange ao todo
26 diferentes classes e carreiras do
Estado. O reajuste será conferido
para funcionários ativos e inativos.
Ao todo, foram incorporadas cinco emendas parlamentares ao texto do projeto, entre elas
a que inclui a revisão anual dos
salários das classes da segurança pública do Estado, e adicionais de insalubridade para agentes penitenciários e de escolta.
"A aprovação desse reajuste
salarial aos servidores estaduais
é uma grande conquista para os
milhares de funcionários públicos
do Estado de São Paulo e os novos valores dos benefícios já serão pagos na próxima folha de
pagamento", disse o deputado,
destacando ainda que os aumentos só foram possíveis graças às
reformas aprovadas pela Alesp.
Com a aprovação em Plenário, o projeto segue agora
para sanção do governador.
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Prefeitura renova os contratos de
serviços com Santa Casa e HFC
Na tarde de quarta-feira,
23, o secretário Municipal de
Saúde, Filemon Silvano, se reuniu com os provedores dos hospitais municipais de Piracicaba,
da Santa Casa, João Orlando
Pavão, e do HFC (Hospital dos
Fornecedores de Cana), José
Coral, para apresentar a proposta de renovação dos contratos de
prestação de serviços entre as entidades de saúde com a Prefeitura de Piracicaba. Silvano apresentou a proposta de 10,56% de reajuste e que foi aceito pelos hospitais. Desta forma, a prefeitura vai
renovar o contrato num valor total de R$ 134.606.651,39 para os
próximos 12 meses, onde a Santa
Casa receberá R$ 76.462.002,96,
e o HFC R$ 58.144.648,43.
Em ambos complexos hospitalares, os recursos serão destinados para procedimentos médicos
de média e alta complexidades,
internações, exames e ações es-

tratégicas para garantia dos serviços. Os novos contratos terão
12 meses de duração e vão garantir a continuidade de atendimento aos usuários do SUS (Sistema
Único de Saúde) pelos hospitais.
Segundo o secretário de
Saúde, Filemon Silvano, a parceria demonstra o compromisso
dos hospitais conveniados com
o município com a qualidade dos
serviços oferecidas aos usuários
SUS. “Passamos por períodos difíceis decorrente da pandemia da
Covid-19, os hospitais foram
muito importantes no combate a
esta doença e, agora, serão mais
importantes ainda na realização
de procedimentos para desafogar os atendimentos que ficaram
represados nos últimos dois
anos. Por serem unidades de referência, a parceria com estes
hospitais eleva ainda mais o padrão de qualidade de atendimento SUS em Piracicaba”, destacou.

Divulgação

O presidente do Sintipel (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça de Piracicaba), Emerson Cavalheiro, e o vice-presidente da
entidade, Francisco Pinto Filho, o
Chico, participaram na última
quinta (17) de encontro com o exgovernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nome cotado para ser
o vice do candidato Luiz Inácio
Lula da Silva, nas eleições deste
ano. O encontro aconteceu durante reunião de dirigentes sindicais
de diversos sindicatos de trabalhadores ligados ao setor do papel, papelão e químicos do Estado
de São Paulo, e foi promovido pela
Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo, e realizado na sede da FEQUIMFAR
(Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo).
De acordo com Emerson Cavalheiro, no encontro foi discutida a atual conjuntura e ações contra o desemprego, assim como
pelo desenvolvimento industrial

Divulgação

No encontro com os dirigentes sindicais, o ex-governador Geraldo Alckmin
defendeu necessidade de união para garantir a manutenção da democracia

e econômico e combate à desigualdade. “Também foram abordadas
as perspectivas eleitorais para
2022, e a necessidade de os trabalhadores estarem atentos ao
processo, uma vez que está em
jogo o futuro do mundo do tra-

balho, uma vez que tanto neste
governo como no anterior os trabalhadores tiveram percas que
atacaram direitos históricos”, diz.
O encontro, em que o ex-governador Geraldo Alcmin, defendeu a necessidade de união para

garantir a manutenção da democracia no pais, teve como anfitriões Sergio Luiz Leite, Serginho,
Edson Dias Bicalho e Jurandir
Pedro de Souza, respectivamente,
presidente, secretário geral e diretor financeiro da FEQUIMFAR.
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Investimentos deram fim ao mau cheiro da ETE Piracicamirim
Desde que assumiu o esgotamento sanitário da área urbana de Piracicaba, em 2012, a Mirante sempre teve como principal objetivo levar mais saúde e
qualidade de vida à população.
Um dos pontos nevrálgicos da
região leste da cidade na época,
onde está localizada a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto)
Piracicamirim, era o mau cheiro
que a unidade exalava, o que
provocava desconforto aos moradores de bairros localizados no
entorno da estação. Para sanar
de vez esse problema, que se arrastava há anos, a Mirante investiu na modernização do processo de tratamento de esgoto.
O primeiro passo foi eliminar
o despejo irregular de esgoto industrial na rede, uma vez que essa
descarga desestabilizava o sistema.
Em seguida, a Mirante ampliou a
capacidade de atendimento e ganhou sopradores de ar, difusores
e linhas de transporte de ar na lagoa de aeração, o mesmo sistema
implantado das ETEs da Ponte do
Caixão, Bela Vista e Capim Fino.
Como o conjunto de reatores
da ETE Piracicamirim operava no
sistema anaeróbio, ou seja, sem
oxigênio, a segunda intervenção

foi instalar sopradores de ar, difusores de linhas de transporte de
ar também nos reatores. Além disso, foram construídos um novo
decantador e, para completar as
melhorias, a casa da centrífuga local onde acontece o desaguamento do lodo - foi ampliada, assim
como os tanques de aeração.
“Essa troca de concepção da
ETE Piracicamirim foi um marco
para a cidade, pois hoje não temos odor na estação e a concepção do sistema utilizado foi inovadora, elevando a qualidade do
tratamento de esgoto”, afirma a
supervisora de Operações da Mirante, Amanda Miquelani.
Para quem vive na região, a
modernização no processo de
tratamento de esgoto na Piracicamirim é sinônimo de alívio.
Vanessa Campos, moradora da
rua Garcia Rodrigues Bueno, no
bairro Jardim Brasília há 20
anos, disse que “Antes, era horrível o mau cheiro que vinha da
Estação de Tratamento de Esgoto. Agora eu não sinto mais cheiro”. Segundo a moradora, “Além
do transtorno que é o próprio
mau cheiro, também era um problema porque desvalorizava os
imóveis na hora da venda”.

Divulgação

Troca de concepção da ETE Piracicamirim foi um marco para a cidade

SISTEMA AERÓBIO Além da redução de odor, o sistema aeróbio, feito com a presença
de oxigênio, oferece maior rendimento que outros métodos e maior absorção de substâncias mais
difíceis de serem degradadas. Nesse processo são utilizados organismos aeróbios, ou seja, que dependem do oxigênio para obter energia: os microrganismos degradam

a matéria que é decomposta de
acordo com o processo oxidativo.
Para que ele ocorra é necessário submeter a matéria a uma
temperatura ideal, pH e oxigênio
dissolvido (OD) controlados,
além de obedecer a relação da massa com os nutrientes de Demanda Biológica de Oxigênio (DBO)
que variam em cada Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE).

K ICKBOXING

Câmara reconhece mérito de atleta na conquista de medalha de ouro

RUA DA GLÓRIA
Em atendimento ao ofício 243/
2022, do vereador Gilmar Rotta (Cidadania), o Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) realizou, na terça-feira
(22), o reparo na galeria de
água da rua da Glória, em frente ao número 2631, no bairro
Paulicéia. De acordo com moradores locais, a galeria estava afundando e criou um bura-

co no asfalto, o que poderia
causar acidentes devido ao
grande fluxo de veículos que
passam pelo local todos os
dias, trazendo insegurança e
preocupação. Segundo o parlamentar, com o reparo da galeria concluído, o local não apresenta mais riscos para o tráfego de veículos, que podem circular pela rua com segurança.

A Câmara Municipal de Piracicaba, por iniciativa do vereador André Bandeira (PSDB), na
moção 2/2022 parabeniza o atleta e lutador Isac Patrick Lucca
pela conquista de medalha de
ouro, no 12º campeonato Sulamericano de Kickboxing, na
modalidade Low Kicks Ring - categoria 63,5kg. A entrega da honraria aconteceu na manhã desta
quinta-feira (24), às 10 horas, em
ato solene na sala de reuniões da
presidência da Casa de Leis.
Na oportunidade, o vereador
André Bandeira discorreu sobre a
relevância na entrega da homenagem, com destaque ao papel da Câmara em consonância com a população, na aprovação de um reconhecimento que expressa o sentimento da maioria dos parlamentares, na felicitação pela conquista do atleta, que evidencia o nome
de Piracicaba perante a Nação.
"Parabéns aos pais e à toda
equipe que o ajudaram", destacou

André Bandeira em reconhecimento ao mérito de Isac. O parlamentar também reconheceu o quão
difícil é o trabalho no esporte amador da cidade, que nem sempre
recebe a contrapartida do município. "Precisamos também vencer
estas lutas", alertou Bandeira em
relação à atual gestão municipal.
André Bandeira também enalteceu o exemplo que Isac demonstra às futuras gerações e, que o
atleta continue apresentando ótimos resultados em sua vida e, elevando o nome de Piracicaba.
Isac Lucca agradeceu a homenagem da Câmara, além de
realçar a importância do trabalho de sua equipe, que resultou
na conquista da medalha de
ouro, e do aporte de sua família
perante a sua carreira. "Apenas
agradeço", finalizou o atleta,
além de reconhecer que o peso
da conquista o fará se esforçar
ainda mais, pois passa a ser referência para outros jovens.

Fabrice Desmonts

Isac Lucca ganhou a medalha de ouro no 12º campeonato
Sul-americano de Kickboxing, realizado em Cascavel/PR;
a honraria foi conferida por André Bandeira

Gefferson Lucca, pai de Isac
acompanhou o ato solene na entrega da honraria. E, falou da
satisfação em acompanhar a carreira do filho. "Tenho orgulho e
grande admiração por tudo o

que ele faz, como atleta", disse o
pai, que ainda ressaltou o fato
de o filho não seguir o caminho
das drogas e não se envolver em
atividades ilícitas que acabam refletindo nas mazelas sociais.
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E SALQ

Agora não dá mais para
apresentar desculpas
Olá, alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos muito
bem vindos ao nosso espaço semanal livre de amarras e com a
liberdade de comentar, criticar
e elogiar sempre na mesma intensidade sem ter medo de “cara
feia”, “mimimi” e qualquer outra coisa chatinha. Paciente
Esta participação do NhôQuim na temporada 2022 do
campeonato paulista da série A2
pode-se dizer que realmente foi
uma volta de montanha russa da
mais desnivelada possível, e também acumularam as mais variadas desculpas por todas as situações enfrentadas. Engraçado!
Iniciou a pré-temporada
com contratações pontuais apresentadas sempre por seu executivo de futebol Marco Gama, com
a sinalização de positivo por parte do treinador, então no cargo
Luciano Dias. Já inicia com certa desconfiança do torcedor mais
antigo e de parte da imprensa
pela quantidade de atletas com
idade um pouco avançada, e a
primeira desculpa é que a competição necessita de atletas mais
rodados e experientes. Ansioso!
Começa a competição e o
time não vai, mostra total instabilidade emocional chegando a
ter discussões mais ríspidas e
quase com confronto físico entre
atletas dentro do vestiário, com
a repercussão sendo “vazada”
para o torcedor e imprensa, a
desculpa é que foi “excesso” de
vontade de vencer, sem nenhum
tipo de retaliação e punição por
parte da diretoria de futebol, e
nem mesmo um pronunciamento de seu diretor principal (ainda existe esse cargo?). Curioso!
Troca-se então o treinador,
Sai Luciano Dias e a desculpa é
que seu trabalho não estava
rendendo (na verdade perdeu
o comendo sobre os atletas e
não tinha mais o vestiário). É
apresentado Roberto Cavalo
que vem com o currículo e a
fama de ser “linha dura” e conhecer muito do futebol do interior, que desta vez não é desculpa, o treinador é mesmo um
especialista em treinar times do
interior e ser rigoroso com comportamentos dentro e fora de
campo. O alvinegro começa em
um visível crescimento, ficando invicto em seis confrontos e
o melhor sem tomar gols, de zero
pulou para nove gols de saldo,
descobriu um novo Paraíba e
o melhor futebol de Ferreira,
além de ter o time muito bem
postado em campo. A classificação já esta garantida. Feliz!
O time vai até Taubaté enfrentar o burro da central, e este
velho “corneta” pergunta em coletiva ao treinador se jogadores

seriam poupados, este demonstrando até certa irritação com a
pergunta responde de forma firme que “NÃO”, já havia utilizado tal expediente em outros tempos e que não obteve o resultado
esperado. Ufa! Que alívio pensei, vamos para Taubaté buscar
a vitória e entrar diretamente
na briga pela ponta da tabela
para ter vantagens maiores, e
para que o moral e a confiança
fiquem encravados nos jogadores e torcedores. Confiante!
A surpresa desagradável
vem uma hora antes do início da
partida com a escalação tipo “colcha de retalhos” da vovó, com
várias mudanças de nomes e de
posicionamentos, o resultado
não poderia não ser outro do que
um empate sem gols “muito
xoxo” e com clara demonstração de ter tirado totalmente o
pé do acelerador. Decepcionado!
A desculpa foi que tinha
dois atletas suspensos por cartão amarelo ( Lucio Flávio e
Paraíba) e que então resolveu
mexer “um pouco” na formação do time, o engraçado é que
sua resposta a pergunta sobre
poupar atletas foi totalmente
contraditória. Intrigado!
Vem então a partida final
da primeira fase, o XV jogaria
em casa contra o desesperado
primavera que necessitava de
uma vitória para alcançar sua
classificação. A façanha não
parecia nada fácil para o “fantasma”, como vencer um time
que está sem perder e tomar gols
a seis partidas? O XV entra em
campo com sua força máxima e
o torcedor vibra, o tempo vai
passando e este incrédulo repórter atrás do gol defendido pelo
arqueiro tricolor André assiste
um XV que não acerta passes,
não chuta e ainda tem sua dupla de zaga titular removida da
partida no intervalo. Vem então a derrota alvinegra “em
casa” em uma penalidade totalmente desnecessária. Estranho!
Agora, meu amigo, para um
bom entendedor meia palavra
basta, não existem mais desculpas, o enfrentamento é contra
o perigoso São Bento treinado
por Paulo Roberto que tem qualidades conhecidas em ser um
estrategista de primeira qualidade. Não será nada fácil a jornada para o Nhô-Quim, vamos
torcer por um ótimo resultado
em Sorocaba e só administrar
o jogo em Piracicaba, dentro
do Barão que é para ser nosso
décimo segundo jogador, lotado com o torcedor mais apaixonado e esperançoso do mundo, o torcedor alvinegro Piracicabano. Agora não dá mais
para apresentar desculpas!

Projeto propõe a criação
de selo de identificação
para produtos locais
Iniciativa entregue à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
defende a valorização da agricultura familiar e a conexão com consumidores
O relatório final do projeto
“Conectando agricultores urbanos e consumidores para o desenvolvimento sustentável em
Piracicaba”, desenvolvido na Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq/USP), foi entregue quarta-feira, 23, à secretária Nancy Thame, titular da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Piracicaba (Sema).
Desenvolvido no âmbito do
Desafio USP/Cidades Sustentáveis, a iniciativa tem coordenação
da professora Thais Vieira, do departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição e propõe a criação de um selo de identificação dos
produtos agrícolas e alimentícios
com origem no município de Piracicaba. “Nossa proposta, desenvolvida de forma colaborativa entre
Esalq e outras entidades parceiras, pretende reconhecer a importância do agricultor familiar
e valorizar o produto local, de
maneira”, aponta a docente.
O documento que sugere o
encaminhamento do projeto em
três etapas (implantação-disseminação-ampliação-) foi entregue à Sema pela professora Thais
e pelo vice-diretor da Esalq, professor João Roberto Spotti Lopes.
“Parabenizo os envolvidos e reforço que esse projeto atende um
dos objetivos da USP que é o de
se aproximar das comunidades
em seu entorno a partir de temas relacionados ao desenvolvimento sustentável. Se colocado
em prática certamente trará impacto socioeconômico para toda
a região”, disse o vice-diretor.

P RUDENTE

DE

Gerhard Waller

Proposta foi apresentada à Sema na quarta-feira, 23

Nancy Thame alinhou-se ao
discurso do professor Spotti Lopes e manifestou contentamento
com a valorização da agricultura
familiar proposta na iniciativa.
“Pensar na segurança alimentar
e nutricional da nossa população
passa necessariamente pela produção local e pelo pequeno produtor. Agora precisamos unir
ainda mais nossas equipes para
identificar quais as vias legais que
permitirão agilizar a tramitação
nas instâncias de governo. O projeto traz percepções importantes
sobre os nossos produtores rurais
e agora precisamos mapear os
caminhos para fazer acontecer”.
METODOLOGIA – Após a
aprovação do projeto no Desafio
USP/Cidades Sustentáveis, estudantes e pesquisadores mapea-

M ORAES

ram legislações e iniciativas voltadas à valorização de produtos
locais, no âmbito nacional e internacional e realizaram entrevistas com produtores e comerciantes locais nos pontos de vendas e varejões visando identificar necessidades, demandas e
percepções sobre um selo para
produtos de Piracicaba. “Identificamos que esse público quer ser
reconhecido e dar visibilidade aos
seus produtos, mas a partir de
uma identificação que inclua
toda a cadeia e que o relacionamento com o consumidor aconteça de maneira acessível e ágil”.
O documento apresentado
traz como sugestão a criação do
Selo “Produto de Piracicaba” e,
mesmo que essa proposta passe
por modificações, a essência de

valorização do território, da
agricultura familiar, orgânica e
agroecológica permanecerá,
conforme a conclusão do projeto. “Espera-se que as informações levantadas componham a
base para elaborar uma marca
forte, na forma de selo, contribuindo para a valorização dos
participantes do sistema, de
suas raízes rurais e da riqueza
do patrimônio material e imaterial de Piracicaba. Uma sugestão interessante, que poderia
fortalecer a proposta, é o envolvimento da Secretaria de Turismo de Piracicaba, relacionada às
rotas de comercialização e rotas
turísticas em Piracicaba, incluindo ciclorrotas, que podem ser pontos estratégicos para a comercialização dos produtos com o selo”.

T RÂNSITO

Museu sedia exposição com obras Moradores da Paulicéia reivindicam
do acervo do Lar dos Velhinhos melhorias na avenida São Paulo
Divulgação

Assessoria parlamentar

Vereador Gilmar Rotta acionou o secretário de Obras

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

Escola Realista de Piracicaba traz obras de artistas que fizeram
a história das artes plásticas na cidade no século 20

Na sexta-feira, 25/3, às 14h,
o Museu Histórico e Pedagógico
Prudente de Moraes abrirá a exposição A Escola Realista de Piracicaba, com obras do acervo do
Lar dos Velhinhos. A mostra traz
obras de artistas ligados ao realismo ingênuo e erudito que fizeram a história das artes plásticas na cidade no século 20.
São grandes mestres e seus
alunos que retrataram paisagens
e personagens característicos de
cidades do interior paulista, tendo Piracicaba como um dos principais cenários. A exposição contará com obras de Archimedes
Dutra, Pádua Dutra, Manoel
Martho, Pacheco Ferraz, Olavo
Ferreira da Silva, Alberto Thomazi, Manoel Rodrigues Lourenço, Maria Cecília Neves, Maria
José Spironello e Jairo Mattos.
O acervo deixa o Lar dos Velhinhos temporariamente para
ganhar maior visibilidade no Museu Prudente de Moraes, tornando, assim, mais acessível o contato do público com obras de extre-

ma importância para a história
das artes plásticas piracicabana.
Na abertura haverá visitas
guiadas ao Museu, palestra sobre
o contexto histórico do Lar dos Velhinhos, participação do Palhaço
Sossego (personagem ícone do Lar)
e apresentação musical com Rui
Kleiner. A mostra é uma realização da Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac) em parceria com o Lar dos Velhinhos.
SERVIÇO
Exposição A Escola Realista de Piracicaba, com obras
do acervo do Lar dos Velhinhos. De 25/03 a 21/05, no
Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes,
rua Santo Antônio, 641, no
Centro, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, sábados
e feriados, das 10h às 14h.
Gratuito. Informações pelo
telefone (19) 3422-3069 ou
pelo e-mail mprudente
demoraes@piracicaba.sp.gov.br.
Acesso a pessoas com deficiência motora, dificuldades
de locomoção e ostomizados.

Moradores e comerciantes
do bairro Paulicéia têm encontrado dificuldades com relação
à pavimentação asfáltica em alça
de acesso na avenida São Paulo.
A via se encontra bastante danificada e com buracos, o que já
ocasionou danos financeiros aos
que utilizam esta alça. Outro
problema é o da boca de lobo na
mesma avenida, na altura do
número 1771, que não tem capacidade necessária para escoar o
fluxo das águas de chuva, alagando estabelecimentos próxi-

mos a este local, sendo necessário o alargamento da mesma.
Diante destes problemas da
população, o vereador Gilmar Rotta (Cidadania) solicitou ao secretário municipal de Obras, Paulo Sérgio Ferreira da Silva, uma visita até
o local para que ele pudesse verificar estes problemas. Ao avaliar os
problemas, o secretário Paulo Sérgio informou ao vereador que as
demandas serão estudadas para que
sejam resolvidas o mais breve possível, e que as reivindicações seriam
colocadas no cronograma de obras.

P IRACICAMIRIM

Mau cheiro na região da ETE
gera reclamação de moradores
Moradores dos bairros Jardim Brasília e Vila Independência
não suportam mais o mau cheiro
nos arredores da ETE (Estação de
Tratamento de Esgoto) Piracicamirim. A reclamação motivou a
apresentação da indicação 1136/22,
pelo vereador André Bandeira
(PSDB). “Conforme informado por
moradores próximos, a situação
está insuportável, pois o mau cheiro é absurdo”, relatou o parlamen-

tar. “Na ponte entre a rua Dona
Eugênia e a rua Garcia Rodrigues
Bueno, o odor é de esgoto puro, o
que está causando grandes transtornos a todos que residem próximo ao local. É necessário realizar
com urgência uma vistoria para
verificar se é algum problema na
Unidade de Tratamento de Esgoto
ou se está havendo descarte irregular nesse ponto e assim tomar providencias para sanar o problema”.
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Consciência ambiental é maior
desafio, diz gerente da Mirante
Divulgação

E.M. JOÃO NOGUEIRA

Premiação de alunos fecha
a “Semana da Água 2022”
Os estudantes participaram do concurso A Importância da Água para
a Geração de Energia, em parceria com a empresa CPFL Paulista

Roda de conversa tratou dos desafios para saneamento

O gerente de Operações da
Mirante, Rodrigo Leitão, participou, na quarta-feira (23), de uma
roda de conversa com João Victor
Santos Roesner e Yago Rodrigues
Borges, ambos do Semae, durante
a Semana Mundial da Água realizada pela Prefeitura de Piracicaba
em parceria com a Mirante e a
CPFL Paulista. A iniciativa, que
ocorreu no Teatro Erotides de
Campos, no Engenho Central, teve
como mediadora a engenheira hídrica Bruna Moreira Sell, coordenadora executiva do Programa
de Monitoramento e Modelagem
em Microbacias Hidrográficas do
IPEF (Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais). Na pauta da
conversa, os desafios do saneamento nos próximos 30 anos.
Rodrigo falou sobre a importância do saneamento para a saúde, qualidade de vida e desenvolvimento econômico, social e cultural. O gerente afirmou que acompanhar o crescimento das cidades
e atender toda a demanda necessita de investimentos em novas
tecnologias, inclusive para assegurar a eficiência hídrica. Além disso, Rodrigo disse que um dos maiores desafios é despertar a consciência ambiental acerca desse tema.
Ele aposta que, atuando na educação de crianças e adolescentes,
estamos no caminho certo para
mudar a realidade que vivemos.
Por isso mesmo, a Mirante tem
diversos projetos ambientais, realizados pela área de Responsabilidade Social da empresa, que trabalham nessa conscientização.

“As crianças são agentes de
transformação dentro de suas casas, com seus familiares. Por isso
é tão importante investir na educação ambiental, conversar sobre
a importância da água e sobre
como funciona o sistema de esgoto”, disse Rodrigo. Ainda nesse
sentido, o gerente comentou que o
sistema de esgotamento sanitário
ainda é pouco percebido pela população se levarmos em conta o
tratamento de água. “Quando falamos de abastecimento de água,
as pessoas sabem do que se trata.
Já quando falamos de esgoto, as
pessoas pensam que é apenas apertar a descarga do vaso sanitário.
Desconhecem a complexidade que
envolve o sistema de coleta e tratamento de esgoto”, pondera.
A Semana Mundial da Água
tratou o tema Por uma Gestão Compartilhada dos Recursos Hídricos.
PROJETOS AMBIENTAIS - Dentre os projetos que a
Mirante desenvolve, destacam-se
o Saúde Nota 10, que proporciona
aos professores e alunos das escolas de Ensino Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Ensino
Médio a oportunidade de aprofundarem seus conhecimentos em cidadania, meio ambiente, água e saneamento. Já o De Olho no Óleo
tem como objetivo conscientizar estudantes da rede pública municipal sobre a correta coleta do óleo
de cozinha usado em casa, educando as crianças e suas famílias
sobre os danos que esse produto
causa quando é despejado incorretamente na rede de esgoto.

T RÂNSITO

Os alunos do 5º ano da E.M.
João Batista Nogueira, localizada em Santa Terezinha, foram as
estrelas na Semana da Água
2022, promovida pela Prefeitura
de Piracicaba. Os estudantes participaram do concurso A Importância da Água para a Geração
de Energia, em parceria com a
empresa CPFL Paulista, e os quatro vencedores foram anunciados na manhã de hoje, no Teatro Municipal Erotídes de Campos, no Engenho Central. A escola foi escolhida para participar
do projeto como parte da comemoração do seu centenário.
A Semana da Água foi promovida pela Prefeitura, por
meio das secretarias municipais
de Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e Agricultura e Abastecimento (Sema) e Semae (Serviço
de Água e Esgoto) e os parceiros
Mirante e CPFL Paulista, com
programação ontem, 22/03,
quando foi comemorado o Dia
Mundial da Água, e hoje.
Roberto Sturion, Samuel Antonio Cardoso Pereira, Nicolly
Yasmin Alves e Emannuely Matias dos Santos foram, respectivamente, primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados no concurso. Ao todo foram produzidos 72
desenhos e uma frase a partir de
dinâmica promovida pela CPFL
Paulista e do trabalho do tema
em sala de aula pelas professoras.
Os desenhos foram expostos no
saguão do Teatro durante a programação da Semana da Água.
As crianças abordaram o ciclo da geração de energia elétrica
a partir das hidrelétricas, os impactos da falta d’água no cotidiano das famílias e, por isso, a importância de todos unirem esforços para fazer uso consciente da

Divulgação/CCS

Vencedores do concurso A importância da água para a geração de energia

água. “Estou muito feliz e animado, foi a primeira vez que participei de um concurso e ganhei. Tenho que agradecer a todos, à
CPFL, minha professora, escola e
família”, afirma Roberto Sturion.
Samuel lembra que todos os
alunos trabalharam bastante na
produção dos desenhos. “Fiquei
emocionado quando ouvi meu
nome e gostei muito porque aprendi muita coisa da água e sobre
energia”, conta. Nicolly comenta
que ficou emocionada com a terceira colocação. “Amei participar
do projeto”, afirma. Emannuely,
por sua vez, enfatiza que aprendeu bastante com o projeto.
“Aprendi muito sobre como a água
é importante para nós”, conta.
O prefeito Luciano Almeida
parabenizou a E.M. João Batista
Nogueira e enfatizou a importância da participação das crianças na
Semana da Água. “Nada mais importante do que começar essa dis-

cussão na escola, com as crianças,
porque são elas que conscientizam
os pais, avós, tios para que, juntos,
a gente construa um mundo melhor para elas”, afirma Luciano.
“É um prazer para a CPFL estar presente nesse momento em um
evento de sustentabilidade, abordando o tema da água, tão importante para a geração de energia”,
afirma Pedro de Aro, gerente de serviços comerciais da CPFL Paulista.
Também participaram da
entrega dos prêmios o vereador
Acácio Godoy, a Profª Dra. Marilda Soares - representando o secretário de Educação Bruno Cesar Roza, a diretora da E.M.
João Batista Nogueira, Elizandra
Moreno, e a professora da mesma escola, Adriana Barbosa.
RODAS DE CONVERSA –
Para fechar a programação da Semana da Água, foram realizadas
mais duas rodas de conversa. A
diretora da E.M. João Batista No-

gueira, Elizandra Moreno, e o facilitador de educação ambiental do
Consórcio PCJ, Jerry Morais,
compartilharam suas percepções
de educadores e as ações realizadas na área ambiental nos últimos dez anos. Essa roda de
conversa foi moderada pela representante do NEA (Núcleo de
Educação Ambiental) da Sedema, Elizabeth da Silveira Nunes.
Já Os Desafios e As Alternativas para o Abastecimento nos
Próximos 30 anos foi o tema da
roda de conversa composta pelo
gerente de operações da Mirante, Rodrigo Leitão, pelo superintendente operacional do Semae,
João Vitor Santos Roesner, e pelo
chefe da divisão de tratamento
do Semae, Yago Rodrigues Borges. A moderação foi da coordenadora executiva do Programa
de Monitoramento e Modelagem
em Microbacias Hidrográficas
(IPEF), Bruna Moreira Sell.

E DUCAÇÃO

Prefeitura revitaliza sinalização Roberto Morais conquista nova escola no bairro Vale do Sol
viária em avenidas e ciclofaixa O deputado estadual Roberto do vereador e do Dirigente RegioDivulgação

Divulgação

Avenida Rio das Pedras foi revitalizada pelas equipes da Semuttran

Duas das principais avenidas
da cidade, a Dr. Paulo de Moraes
e Rio das Pedras, que ligam diversos bairros de Piracicaba, receberam serviços de revitalização viária, como reforço na sinalização
horizontal e instalação de placas
indicando a velocidade máxima
na via. A ação, realizada pela Prefeitura, por meio Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran),
ocorreu entre os dias 15 e 22/03.
No mesmo período os serviços também foram executados
no bairro Santa Rita, onde os
trabalhos da equipe ficaram concentrados na sinalização vertical
da ciclofaixa, para reforçar que
a área é de circulação exclusiva
de bicicletas, e nas ruas Carlos
Sachs, no bairro Santa Terezinha e Aparecida Augusto, na
Vila Sônia, que receberam reforço na sinalização horizontal.
Os serviços são executados
principalmente no período noturno, para garantir mais segurança
das equipes, devido ao intenso fluxo de veículos durante o dia. A
ação faz parte da estratégia da Semuttran, que realiza sistematicamente uma série de serviços de
revitalização e reforço de sinalização de trânsito horizontal e ver-

tical em ruas e avenidas da cidade, com objetivo de garantir mais
segurança para pedestres, ciclistas e motoristas no trânsito.
Os serviços de revitalização
viária realizados pela Semuttran incluem também faixa de
pedestre, lombada, faixa elevada, eixo de rua, pare, zebrado,
faixa de canalização e desaceleração, Linha de Redução de
Velocidade (LRV), entre outros.
De acordo com a Semuttran, a tinta especial utilizada
na sinalização horizontal contém microesferas de vidro, que
permitem melhor visualização por
refletir a luz dos veículos. Quando
necessário, os serviços também
incluem a instalação de tachão
e tachinha e troca de placas da
sinalização vertical e aérea.
SERVIÇO
A Semuttran pode ser acionada pelos números 34011110 e 3401-1111 para os
serviços pontuais/emergenciais (veículos estacionados irregularmente, veículos em frente a garagens,
acidentes etc.) e 156 para
serviços gerais (solicitações
de sinalizações horizontais,
verticais, vagas, semáforo,
radar, defensa metálica etc).

Morais esteve nesta quinta-feira
(24/03) visitando o local onde será
construída a nova escola estadual
do Vida Nova que vai atender os
bairros Parque Piracicaba, Vale do
Sol e outros próximos. A Escola
conquistada pelo Deputado para
a cidade vai atender cerca de 840
estudantes, contar com 12 salas de
aula, ensino fundamental e médio
e oferecendo ensino em período
integral. Piracicaba segue sendo a
Região do estado de São Paulo
com maior número de escolas de
ensino integral, praticamente
100%. O Governo do Estado já assinou o contrato para a realização
e abriu processo de licitação para
o início e conclusão da obra. Essa
luta começou em 2014 com a solicitação do então vereador Carlinhos da Balbo e seguiu todos os
trâmites por meio do Deputado até
o resultado positivo. O Deputado
esteve hoje no local acompanhado

nal de ensino de Piracicaba Fábio Negreiros para anunciar a
grande novidade na região. O dirigente agradeceu o empenho dos
dois para essa conquista. “Mais
uma escola em tempo integral,
agradecemos o empenho para a
conquista do terreno e dos recursos para prestar esse grande
serviço para a educação”, destaca Negreiros. “Esta região está
crescendo muito e nós identificamos a necessidade dessa estrutura para facilitar o acesso à educação das crianças e jovens”,
destaca Carlinhos. A nova Escola Estadual Vida Nova será construída na Estrada Elias Gabriel
da Silva no Bairro Vale do Sol.
“Nosso trabalho está sendo recompensado com mais este anúncio do Governo e me sinto muito
gratificado pela oportunidade de
fazer diferença para a população”, destaca Roberto Morais.

Fabio Negreiros (Dirigente Regional de Ensino de Piracicaba),
Roberto Morais e o ex-vereador Carlinhos da Balbo

Assessoria parlamentar

RISCO DE QUEDA
O vereador Anilton Rissato (Patriota) esteve na Escola Municipal de Educação Infantil "Professor Francisco Célio Betiol",
na quarta-feira (23), para checar a situação do muro, construído próximo ao playground,
que está inclinado por causa
do peso das árvores sobre ele
e com rachadura, apresentando risco de queda. Na visita,
também foi relatada ao verea-

dor a situação do teto da escola, com infiltração devido às
chuvas. Anilton Rissato conversou com o diretor da unidade, Julio Cesar Hisatugo, a
respeito do muro. "De fato, é
preciso providências urgentes
para não causar graves acidentes. Estarei elaborando
oficio ao Executivo para que se
tomem as medidas necessárias", destacou o vereador.

Divulgação

FECHADA
A agência do Itaú Piracicamirim foi fechada pelo Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região (SINDBAN) na tarde de ontem, 24,
por falta de ar-condicionado.
A empresa de manutenção
foi chamada, mas não voltou com as peças necessárias para o conserto. “Não
há condições de trabalho

para atender os clientes sem
c l i m a t i z ação”, comentou
José Antonio Fernandes Paiva, presidente do SINDBAN.
No ano passado, o sindicato
já havia alertado o banco sobre a necessidade de manutenção do ar-condicionado
em todas as agências do Itaú
de Piracicaba, por serem
equipamentos muito antigos.
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CRIANÇA FELIZ

E SCOLA

Prefeitura atende 650 crianças e
gestantes por meio de programa

Em reunião, vereadora avalia
novos projetos com a EEP
Assessoria parlamentar

A proposta é incentivar o cuidado por meio de atividades realizadas
com materiais não-estruturados, recicláveis e pedagógicos
Voltado para crianças de zero
a 03 anos de idade, o Criança Feliz, programa federal executado
pela Smads (Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento
Social), em parceria com o Cesac
(Centro Social de Assistência e
Cultura São José), atende 650 crianças e gestantes de Piracicaba.
Todos os dias, 23 visitadores vão
aos domicílios, com o objetivo de
acompanhar o desenvolvimento
integral das crianças na primeira infância. Também são assistidas crianças até 06 anos, que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e gestantes.
A proposta é incentivar o
cuidado por meio de atividades
realizadas com materiais não-estruturados, recicláveis e pedagógicos que trabalhem a linguagem, a cognição, a socioafetividade, a coordenação motora e o
vínculo cuidador-criança.
Camila Rangel e Natália Furlan, supervisoras do programa,
explicam que as atividades realizadas são específicas, de acordo
com cada faixa etária. “Temos observado uma grande aceitação por
parte das famílias e a cada visita
buscamos estimular a criatividade e a vivência familiar para o fortalecimento dos vínculos com as
crianças e gestantes atendidas”.
“A partir do momento que

E SCOLA

DO

conhecemos o Criança Feliz, entendemos o quanto precisamos
participar da vida dos nossos filhos, até mesmo durante as brincadeiras. Isso faz bem para o desenvolvimento deles e também
para o nosso relacionamento”,
comenta Tainá de Toledo, moradora da Comunidade Portelinha
e beneficiária do programa.
Os beneficiários do programa são de bairros mais próximos
aos Cras (Centros de Referência
de Assistência Social), unidades
Jardim São Paulo, Mário Dedini, Piracicamirim, Novo Horizonte, São José e Vila Sônia são
encaminhadas pela rede de serviços da Assistência Social, Saúde e Educação, ou até mesmo por
demanda espontânea com base
nos dados do Cadastro Único.
“Com as visitas percebi que
não se trata apenas de alimentar e cuidar, porque a criança
precisa de carinho e de atenção
para ter um desenvolvimento
saudável”, conta Marta Cruz,
beneficiária do Vila Sônia.
De acordo com Euclidia Fioravante, secretária da Smads,
as visitas reforçam a atenção
para o desenvolvimento das
crianças, desde a primeira infância. “A finalidade desse
programa é trabalhar a família e
o seu contexto de vida”, disse.

Divulgação

Instituição já participou de várias atividades da Câmara

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo A Cidade É Sua, esteve nesta terça-feira
(22) na EEP (Escola de Engenharia de Piracicaba), da Fumep (Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba). Silvia é ex-aluna e também já foi docente da instituição,
da qual disse "ter saudades".
O intuito da visita foi de
aproximar as instituições, bem
como discutir a viabilização de
possíveis projetos, de maneira
mais prática e conjunta. Na ocasião, a parlamentar foi recebida
pelo diretor-executivo da unidade, Renato de Albuquerque Fer-

Criança atendida pelo programa Criança Feliz em atividade
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Palestra destaca estratégia para marketing eleitoral
A arena político-eleitoral é um
campo vasto de debates ideológicos e de disputas materiais e imagéticas. Para nela transitar e obter resultados positivos, os candidatos e aspirantes a políticos precisam entender uma complexa
conjuntura de fatores internos e
externos, colocá-los em perspectiva e elaborar estratégias para os
auxiliar na consecução de seus objetivos, especialmente em um cenário dominado pelas redes sociais.
É o que diz o estrategista político e eleitoral Gilmar Arruda, que
ministrou na tarde desta quartafeira (23) a primeira de três palestras sobre o tema “Marketing Político e Eleitoral no Contexto da
Comunicação Digital”, promovidas pela Escola do Legislativo da
Câmara Municipal de Piracicaba.
Realizado de forma online, o
primeiro encontro teve como foco
a compreensão de alguns conceitos e mecanismos do marketing
político de forma a possibilitar aos
participantes elementos para a
construção de um "posicionamento político" efetivo, ou seja, permitir aos candidatos e assessores políticos a elaboração de estratégias
voltadas à projeção de sua imagem
junto a determinado público.
Para tanto, segundo Arruda, planejamento é indispensável. “O planejamento é uma forma de organizar determinados

elementos a fim de se atingir um
objetivo. Seja para abrir um negócio, seja onde for, funcionam da
mesma forma. E para isso, primeiro eu preciso de um diagnóstico”.
Diagnóstico - De acordo com
o especialista, esse diagnóstico
deve ser capaz de entender não só
as características do candidato, mas
também as peculiaridades de seus
concorrentes, analisando-as de forma comparativa e dentro de um
determinado contexto, por exemplo, regional, cultural ou político.
“Para se estabelecer esse diagnóstico, uma importante ferramenta é a matriz SWOT, que
permite aos candidatos ampliar a sua visão estratégica, agregando conhecimentos não identificáveis a olho nu e entender
de forma melhor o cenário, o
“mercado”, em que eles se inserem”, afirma Gilmar Arruda.
Por meio da matriz SWOT
(acrônimo em inglês das palavras Strengths “forças” Weaknesses “fraquezas”, Opportunities
“oportunidades” e Threats “ameaças”), é possível entender os elementos que afetam tanto o chamado ambiente interno (forças e
fraquezas) quanto o ambiente externo (oportunidades e ameaças).
“O ambiente interno são os
elementos que podem ser controlados, que podem ser alterados
por uma ação direta da pessoa,

como por exemplo, a habilidade
de falar em público. Já os elementos externos não são controláveis, como por exemplo a quantidade de outros candidatos que
também defendem a mesma bandeira política que a sua”, diz.
Pesquisa – Para se ter um
mapa acurado destes fatores, Gilmar deixa claro que a pesquisa
bem fundamentada, dentro de critérios e parâmetros científicos e
realizada por grupos e instituições
especializadas é indispensável:
“É preciso conhecer as expectativas, prioridades e sentimentos
dos eleitores-cidadãos, entender o
que está por trás das razões de seu
voto. Depois é preciso fazer um levantamento dos atributos positivos
e negativos da imagem do candidato por meio de informações de
eleições anteriores e mesmo do banco de dados do próprio candidato,
como as redes sociais, por exemplo,
e outras fontes informacionais”.
Personas e comunicação focalizada – Além de entender as
forças e fraquezas e as oportunidades e ameaças, é também indispensável o foco comunicacional, ou seja, investir em mensagens e ações voltadas a determinado nicho específico de público. “Todo ato comunicacional
deve ser direcionado para um público específico”, frisa Gilmar, sob
pena da informação tornar-se inó-

cua, já que “ninguém consegue
falar com todo mundo”, lembra.
A delimitação deste público
específico, no entanto, mais uma
vez depende de pesquisas profissionais, tanto qualitativas, quantitativas quanto focais, capazes
de identificar "tipos ideais", pessoas que representam um perfil
específico dentro da sociedade.
Definidas essas personas, é
hora de elaborar estratégias capazes de entregar soluções para
os problemas e questões, as “dores”, por elas enfrentadas.
PROMESSAS - Gilmar Arruda destaca que as promessas de
soluções feitas aos eleitores para
os problemas por eles identificados (outputs) devem de fato serem cumpridas e, para isso, é indispensável que os insumos
(inputs) corretos - como por exemplo pessoas e recursos materiais
adequados-, sejam devidamente
aplicados por meio de processamentos internos (throughputs)
bem pensados e planejados.
“Antes de prometer qualquer
coisa é preciso entender que se precisa de recursos para cumprir a
promessa. Os recursos são os
inputs e os outputs são os resultados. Você tem que ter os recursos
e os insumos, passá-los por processamentos internos, para criar
os outputs”, conclui o especialista
em marketing eleitoral e político.

reira, pela vice-diretora, Maria
Helena Tavares, e pelos professores Edson Valdemir Pigoretti e
Fernando Albuquerque da Silva.
A parlamentar destacou que
a instituição já participou de várias atividades propostas pelo seu gabinete, como o Fórum Permanente
de Gestão e Planejamento Territorial Sustentável e o Fórum Permanente de Arborização Urbana,
além de ter desenvolvido atividades junto à Escola do Legislativo,
tanto como colaboradores quanto
como participantes, a exemplo da
Simapira (Semana Integrada de
Meio Ambiente de Piracicaba).

V ACINAÇÃO

Estado anuncia antecipação
da campanha contra a gripe
O Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira
(23) a antecipação da vacinação
do calendário de vacinação contra a gripe em todo o Estado. A
partir deste domingo (27), durante o Domingão da Vacinação, os idosos acima de 80 anos
poderão receber a sua dose contra a Influenza. Assim, os que
forem receber a quarta dose de
Covid-19, poderão receber a vacina junto à vacina da gripe.
“É fundamental que a população procure os postos de vacinação e se imunize contra a
gripe. Esta antecipação permitirá que neste ano possamos proteger os idosos um pouco mais
cedo, evitando complicações pela
doença", afirmou Doria.
A campanha estava prevista
para começar no dia 4 de abril,
mas com as entregas dos imunizantes pelo Instituto Butantan,
a imunização poderá ser antecipada em uma semana. A vacina
do Butantan contra a influenza
é trivalente e 100% nacional,
composta pelos vírus H1N1, a
cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final do ano passado.
A expectativa da campanha
é vacinar 90% do público-alvo
de mais de 16,6 milhões de pessoas, entre idosos, profissionais
de saúde, professores, crian-

M OBILIDADE

ças, entre outros. O calendário
é dividido por etapas, com prioridade para os idosos acima
de 80 anos de idade (confira
abaixo o calendário completo).
O Instituto Butantan antecipou neste ano as entregas da
vacina da gripe para o Ministério da Saúde. Ao todo serão fornecidas 80 milhões de doses para
a imunização em todo o Brasil.

CALENDÁRIO
- 27 de março: Idosos acima dos 80 anos;
- 4 de abril: Idosos acima
de 60 anos e trabalhadores da saúde;
- 2 de maio: Crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade;
gestantes e puérperas;
- 9 de maio: Indígenas,
professores, pessoas com
deficiência e pessoas com
comorbidades;
- 16 de maio: forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários
do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do
transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos
e de longo curso, trabalhadores portuários e população privada de liberdade e
adolescentes e jovens sob
medida socioeducativa.

Assessoria parlamentar

Reunião discute melhorias viárias em viaduto na rodovia do Açúcar
O vereador Aldisa Vieira
Marques, o Paraná (Cidadania),
junto com sua assessoria, esteve na manhã desta quarta-feira
(23) na sede administrativa da
concessionária Rodovias do Tietê, localizada em Salto (SP).
Paraná foi recebido pelo assessor de comunicação da concessionária, Gabriel Alves da Silva,
pela coordenadora de comunicação e assuntos regulatórios, Elaine Cistina Baldrigh, pelo gerente
de operações, Carlos Cesar Gomes,
e pelo coordenador de operações,
Carlos Esrael Proença Avelino.
Um dos assuntos abordados
foi o pedido por melhoria viária
nas proximidades do viaduto localizado sobre a rodovia do Açúcar (SP-308), ao lado da sede campestre do Sindicato dos Metalúrgicos, no Jardim Nova Iguaçu.
Em janeiro deste ano, Paraná esteve no trecho inteirandose, conversando e atendendo a

pedidos de moradores, empresários e comerciantes que reclamavam da precariedade das condições de tráfego no entroncamento da avenida Dois Córregos com
a rua Ângelo Filipini, que dá acesso também a outros bairros e
novos conjuntos habitacionais.
O parlamentar encaminhou
ofício à Semuttran (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes) solicitando a instalação de faixas de sinalização de solo e inibidores de velocidade e a criação de uma nova
rotatória, com avaliação das condições do trânsito e dos problemas apontados pela população.
Em resposta, a Semuttran
informou que o trecho é de responsabilidade da concessionária, a qual foi acionada por ofício pela secretaria, com solicitou
a realização de estudos, projetos e intervenções necessárias.
Paraná explicou todos os pro-

Assessoria parlamentar

PORTELINHA
Vereador Paraná apontou necessidades de melhorias no local

blemas apontados pela população
à equipe da concessionária, que fará
visita técnica na região do viaduto,
juntamente com a Semuttran, para
avaliar as condições do tráfego e a
jurisdição, administração e responsabilidade para as intervenções.

O vereador elogiou a equipe da Rodovias do Tietê pelo
atendimento e pela recepção.
"Se essa melhoria for atendida,
irá beneficiar, e muito, os usuários dessas vias e toda a população dessa região", comentou.

Nesta terça-feira (22), o vereador Cássio Luiz (PL), o Cássio ‘Fala Pira’, juntamente
com a sua assessoria, esteve reunido com representantes da Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento
Habitacional) e com moradores da comunidade Portelinha, localizada no bairro Monte Líbano. O objetivo do encon-

tro foi viabilizar as matrículas
das moradias existentes na
comunidade. Na oportunidade, também foram acolhidas
algumas demandas para
melhorias, que serão encaminhadas aos órgãos competente a pedido do parlamentar. Atualmente residem
na comunidade Portelinha
mais de mil moradores.
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C OMPILAÇÃO

Salão de Humor ganha catálogo virtual
As obras que compõem a mostra principal foram analisadas pelos júris formados por profissionais da área do humor e artes gráficas
Já está disponível o catálogo
virtual com as obras selecionadas
do 48° Salão Internacional de
Humor de Piracicaba 2021. No ano
passado, a edição recebeu 2.075
trabalhos enviados por 349 artistas de 49 países, como Argentina,
Brasil, China, Cuba, Estados Unidos, Espanha, Índia, Inglaterra,
Itália, México, Peru, Palestina,
Romênia, Rússia, Sérvia e Tailândia, participaram do concurso.
Foram 533 cartuns, 400 charges,
313 caricaturas, 281 trabalhos com
o tema Saúde, 281 trabalhos com
o tema Jogos Olímpicos, 260 tiras
e 8 esculturas. Destes, 308 foram
selecionados para a mostra oficial
e estão presentes no catálogo com
143 páginas, além dos premiados
no 19º Salãozinho de Humor.
As obras que compõem a mostra principal foram analisadas pelos júris de seleção e premiação

formados por profissionais da
área do humor e artes gráficas e
refletem, entre tantos temas, sobre o drama dos refugiados, as
autoridades políticas, vacina,
pandemia, celebridades, tecnologia, redes sociais e outros.
“2021 foi um outro ano atípico para a história do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, como tinha sido o ano anterior, quando a pandemia atacou a maioria dos países do mundo. Mesmo assim, nos socorremos das redes sociais e, através
delas, chegamos a todos os países
e artistas participantes. Com a diminuição dos casos graves e mortes na cidade de Piracicaba, e com
a exposição montada no Barracão
14 do Engenho Central, tomamos
a decisão de abrir a mostra presencial”, disse o secretário da
Ação Cultural, Adolpho Queiroz.

Entre os dias 7/9 a 31/
10, mais de 6.000 pessoas
prestigiaram a exposição presencial instalada no Parque
do Engenho Central e cerca
de 5.000 fizeram o tour virtual 360° no site do Salão.
O catálogo virtual é uma realização da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac),
por meio do CEDHU (Centro
Nacional de Documentação,
Pesquisa e Divulgação de Humor
Gráfico de Piracicaba) e pode ser
acessado pelo site https://
issuu.com/salaodehumor. piracicaba/docs/catalogo_2021_
45sihp_issuu_final-compactado
O catálogo em pdf pode ser
baixado no site: https://
salaointernacionaldehumor.com.br/
wp-content/uploads/2022/
03/catalogo-2021-45SIHPISSUU-final-compactado.pdf

Reprodução

Trabalho de Alfredo Lorenzo Martirena, de Cuba

P ROJETO

C ERIMÔNIA

Esporte e Cidadania em Ação tem datas e horários definidos Vereador participa de posse
A Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Selam) e o Instituto Família Barrichello divulgaram ontem, 24, as
datas e horários em que serão
as aulas do Projeto ECA (Esporte e Cidadania em Ação). As atividades, também desenvolvidas
em parceria com a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads),
serão divididas em dois núcleos: Ginásio Poliesportivo Roberto Filetti, no bairro Vila Sônia, e
no Centro Social do Santo Antônio. A iniciativa irá atender
240 crianças e adolescentes de 6
a 15 anos, com atividades gratuitas nas áreas esportiva, socioedu-

C OMÉDIA

cacional e de desenvolvimento humano. O projeto é financiado via
Lei de Incentivo ao Esporte e
patrocinado pela Caterpillar.
Nos dois núcleos, as ações serão realizadas às segundas e quartas-feiras. No Ginásio Poliesportivo Roberto Filetti, serão formadas
quatro turmas, todas com aulas
duas vezes por semana. A primeira, para crianças de 6 a 8 anos de
idade, terá aulas das 8h às 10h. A
segunda e a terceira turmas incluem a faixa etária dos 9 aos 11 anos
e terão atividades das 10h às 12h
e das 14h às 16h, respectivamente.
A quarta turma, destinada aos
adolescentes de 12 a 15 anos, participará das aulas das 16h às 18h.

No Centro Social do Santo
Antônio, os alunos serão divididos em seis grupos, também com
aulas duas vezes por semana. No
total, serão quatro turmas para
crianças de 6 a 8 anos de idade.
Os horários disponibilizados serão os seguintes: 8h30 às 10h,
10h às 11h30, 13h30 às 15h e 15h
às 16h30. A quinta turma, para
a faixa etária dos 9 aos 11 anos,
terá atividades das 16h30 às
17h30. O sexto e último grupo
(12 a 15 anos de idade) participará das ações das 17h30 às
18h30. O acordo com a Prefeitura de Piracicaba prevê a abertura de 120 vagas para cada polo.
INSCRIÇÕES - As inscri-

ções são gratuitas e devem ser
realizadas nos horários das aulas com as professoras Ana e
Marinara (polo Vila Sônia) ou
Neusinha e Jhonny (polo Santo Antônio). Os documentos necessários para matrícula são os
seguintes: RG e CPF do pai, mãe
ou responsável; RG e declaração de matrícula escolar do
aluno; comprovante de residência; uma foto 3x4 do aluno.
De acordo com a coordenadora de projetos do Instituto Família Barrichello, Kátia Modesto, as crianças poderão participar das atividades antes de se
matricularem até que os documentos sejam providenciados.

NACIONAL

"MeTira da Mira" reúne Cleo Pires, Fiuk e Fábio Jr.
A atriz e cantora Cleo Pires é
a protagonista da comédia de ação
"Me Tira da Mira", onde contracena com o irmão Fiuk e o pai
Fábio Jr. O filme chega às telas da
cidade juntamente com o suspense de ação "Ambulância: Um Dia
de Crime", novo filme do mestre
dos "blockbusters" Michael Bay, e
a animação "Epa! Cadê o Noé 2?"
"ME TIRA DA MIRA" é
uma comédia de ação policial que
chama a atenção do público por
reunir em seu elenco central uma
das famílias mais conhecidas no
meio artístico brasileiro. A atriz e
cantora Cleo Pires -- ou somente
Cleo, protagoniza o filme ao lado
do irmão Fiuk e do pai Fábio Jr.
Dirigido por Hsu Chien (de "Quem
Vai Ficar com Mário?"), com roteiro escrito por Beatriz Rhaddour
e Claudio Simões, o filme mostra
Cleo no papel de Roberta, uma policial civil que, após a misteriosa
morte de uma atriz chamada Antuérpia Fox (Vera Fischer) em uma
clínica de Realinhamento Energético, decide investigar o caso. Rodeada de funcionários suspeitos,
como uma recepcionista e de clientes excêntricos, ela vai descobrir que
pode estar na mira de um esquema
ainda maior. Enquanto procura
por respostas de um suposto crime, Roberta precisa lidar com os
dramas da atriz Natasha (Julia Rabello) e reencontrar seu grande
amor, o policial federal Rodrigo
(Sérgio Guizé), que está investigando uma denúncia sobre a mesma
clínica. Para conseguir lidar com o
estresse da investigação, Roberta
contará com a ajuda de sua terapeuta Isabela (Bruna Ciocca). Aos
poucos as duas formarão uma du-

pla divertida e implacável. Fábio Jr.
interpreta Jorge, delegado da Polícia Federal, e Fiuk vive Lucas, um
policial civil, colega de Roberta.
Apesar do ótimo elenco e da presença de Fábio Jr. contracenando
com seus filhos,a maioria da crítica especializada não gostou nem
um pouco do filme. Um dos críticos escreveu: "A impressão é de
assistir a uma piada interna da
qual o espectador não foi convidado a participar". Mas é bom lembrar que a opinião da crítica nem
sempre é a mesma do público.
AMBULÂNCIA: UM DIA
DE CRIME" é o mais novo suspense de ação do produtor e diretor Michael Bay, mestre dos filmes
carregados de explosões e efeitos
especiais, como "A Rocha", "Pearl
Harbor" e as franquias "Bad Boys"
e "Transformers". Na trama deste
"Ambulância", o veterano de guerra Will (Yahya Abdul-Mateen) e
seu irmão adotivo e criminoso carismático Danny (Jake Gyllenhaal) estão desesperados para conseguir dinheiro para pagar as contas de hospital da esposa de Will .
Para isso eles criam um plano para
um grande assalto a um banco de
Los Angeles. Mas na fuga tudo dá
errado e eles, desesperados, sequestram uma ambulância. A situação se complica quando eles
percebem que há um policial gravemente ferido (Jackson White)
na parte de trás do veículo, juntamente com uma paramédica (a
bela atriz mexicana Elza González). Em uma perseguição em alta
velocidade, Will e Danny devem
escapar, manter seus reféns vivos
e tentar não se matar na fuga mais
insana que Los Angeles já viu.

Fotos: Divulgação

na 2ª Divisão do Exército

Assessoria parlamentar

Divisão estava sob o comando do general Edson Diehl Ripoli, que é
piracicabano e permaneceu no cargo de julho de 2020 a março de 2022

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) participou, ontem, 24, da
cerimônia de posse do general de
Divisão Luís Claudio de Mattos
Basto, que assumiu a função de
comandante da 2ª Divisão do
Exército Brasileiro "Presidente
Costa e Silva", em São Paulo (SP).
A 2ª Divisão do Exército
"Presidente Costa e Silva" estava sob o comando do general
de Divisão Edson Diehl Ripoli,
que é piracicabano e permaneceu no cargo de julho de 2020
a março de 2022. Anteriormente, Ripoli atuou como chefe de
gabinete do ministro da Defesa.
Ao passar o comando da 2ª
Divisão do Exército ao general
Basto, o general Ripoli assumirá
nesta sexta-feira (25) a função
de vice-chefe do Departamento
Geral do Pessoal do Exército
Brasileiro, em Brasília (DF).
"Cumprimento o novo comandante da 2ª Divisão do Exér-

cito, general de Divisão Luís
Claudio de Mattos Basto, e desejo-lhe muito sucesso frente à
nova missão", disse Trevisan.
"Parabenizo de forma especial o piracicabano e general de Divisão Edson Diehl Ripoli, pelo trabalho desenvolvido junto à Divisão "Presidente Costa e Silva", e
desejo-lhe um profícuo trabalho na
nova missão em Brasília, representando a cidade de Piracicaba com
grande competência e maestria
nas carreiras do Exército Brasileiro", completou o vereador.
Na cerimônia desta quintafeira, Trevisan foi recepcionado
pelo major Matheus Barbosa, oficial de comunicação da Escola Preparatória de Cadetes do Exército
de Campinas (EsPCEx). "Agradeço ao amigo major Matheus, também piracicabano, pela cordialidade de sempre e por também representar nossa cidade junto ao
Exército Brasileiro", afirmou.

M A US - TRA
T OS
TRAT
Na comédia de ação policial Me Tira da Mira, Cleo Pires
contracena com o pai Fábio Jr. e o irmão Fiuk

Em Ambulância - Um Dia de Crime, dois irmãos roubam uma
ambulância para fugirem após um assalto que deu errado

Como todos os filmes de Michael
Bay, este também não nega fogo.
EPA! CADÊ O NOÉ ? é uma
divertida animação que dá sequência ao filme original lançado
em 2015. Desta vez os náufragos
atrapalhados Finny e Leah lu-

tam para reunir uma família
nada convencional durante uma
inundação. Além disso, eles precisam superar um vulcão e negociar um acordo de paz. Tudo isso
dentro de uma arca que está prestes a se rachar. Muito divertido.

PLC obriga infrator a pagar
tratamento de animal
Os vereadores Alessandra
Bellucci (Republicanos) e Laercio
Trevisan Jr. (PL) protocolaram
na Câmara Municipal de Piracicaba o PLC (projeto de lei complementar) 6/2022, que, entre
outras medidas, obriga o infrator a pagar pelas despesas para
tratamento de animais vítimas de
maus-tratos. O projeto disciplina
os procedimentos para aplicação
de penalidades a pessoas que praticarem o crime, através da inclusão do artigo 105 A na Lei Complementar 178/06, referente ao Código de Posturas do Município.
A matéria prevê, além da aplicação de advertência e multa, o
pagamento das despesas com
transporte, hospedagem, alimentação, serviços veterinários e demais despesas advindas do cuidado com o animal. Pelo projeto,
o autor também está sujeito à perda da guarda, posse ou propriedade do animal, além da proibição de aquisição da tutela de animais pelo prazo de cinco anos.
Para os casos de reincidência, a
multa será aplicada em dobro.
A matéria ainda estabelece
que a perda da tutela do animal
será imposta pela autoridade policial ou pela autoridade competente, devidamente acompanhada por médico veterinário, que

lavrará o auto de apreensão e depositará o animal para órgãos
públicos ou associações privadas
de proteção e defesa dos animais.
Os autores justificam, no
projeto, que o objetivo é dar
cumprimento ao dever do Estado de zelar pelo bem-estar animal. “Além da responsabilização
criminal, é necessário responsabilizar o agressor pelos danos
decorrentes do seu ilícito. O Estado deve atuar de diversas formas, na educação, na conscientização e sendo sancionador.
Não se pode esperar, apenas,
que cada ser humano, que cada
consciência, faça o seu papel no
respeito à dignidade animal”,
defenderam os parlamentares,
na justificativa do projeto.
Outro fato citado é que, após
resgatados, os animais precisam
ser encaminhados para tratamento veterinário, o que gera
custos. “Essa lei complementar
dará aos protetores independentes e ONGs, a certeza que esse
crime não ficará impune e que
as despesas serão pagas não por
eles e nem pelo município”, colocaram. Os vereadores ressaltaram ainda que a mesma iniciativa já foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, no ano passado.
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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.
------------------------------------------

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

SRA. ADELAIDE ZULMIRA DE SÁ
faleceu anteontem, na cidade
de Ipeuna/SP, contava 98 anos,
filha dos finados Sr. Amaro José
Luiz e da Sra. Zulmira Maria de
Jesus, era viúva; deixa os filhos:
José Mendes de Sales, já falecido; Joana Mendes de Sales e
Ercilia Mendes de Sales Barbosa, casada com o Sr. Ivan Jose
Barbosa. Deixa netos, bisneto,
tataranetos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório
do Cemitério Municipal de Ipeúna/SP, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAL
SRA. MARIA JOSE DA SILVA faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 63 anos, filha dos finados Sr. Ananias dos Santos e
da Sra. Rosalina Batista dos
Santos; deixa a filha: Edineia
Vasconcelos da Silva, casada
com o Sr. Denis Gomes da Silva. Deixa a neta Vitoria Cristina
Vasconcelos Gomes da Silva,
deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala 02 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAL
SR. ADEMAR NUNES DOS
SANTOS faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 60 anos,
filho dos finados Sr. Abilio Nunes dos Santos e da Sra. Elzira Batista dos Santos, era casado com a Sra. Maria Rosa
Ferreira Nunes dos Santos;
deixa os filhos: Rosilene Ferreira Nunes dos Santos, casa-

da com o Sr. Eduardo Cordoba; Robson Ferreira Nunes
dos Santos, casado com a Sra.
Jenifer Guimaraes dos Santos
e Ademilson Ferreira Nunes
dos Santos. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala 03 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAL
SR. ROMILDO SOUSA LOPES
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho
dos finados Sr. Capistrano Lopes e da Sra. Agostinha Souza
Lopes, era casado com a Sra.
Rosemari Leonardo Lopes.
Deixa filhos, genros, noras,
netos, bisnetas, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada
ontem, tendo saído o féretro às
14h30 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição,
sala “C”, para o Crematório
Unidas – Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAL
SRA. MARIA MONTEBELLER
FONSECA faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 80 anos,
filha dos finados Sr. Jose Montebeller e da Sra. Antonia Cassavarro, era viúva do Sr. João
dos Santos Fonseca; deixa os
filhos: Valmir Aparecido Fonseca, casado com a Sra. Maria
Aparecida de Sousa Fonseca;
Jose Francisco Fonseca, casado com a Sra. Lucy Fatima Lavetia Fonseca; Almir Paulo Fonseca, casado com a Sra. Sandra Regina Meloto Fonseca e

Vanira Maria Fonseca, já falecida. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAL
SRA. MARIA DE LOURDES LUIZ
MARVULLI faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Jose Luiz
Filho e da Sra. Constancia Brizola, era viúva do Sr. Donato
Botelho Marvulli; deixa as filhas:
Paula Roberta Luiz Marvulli e
Cristiane Luiz Marvulli. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 10h00
no Cemitério São João Batista
na cidade de Capão Bonito/SP,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAL
SR. BENEDICTO CASSIANO
GABRIEL faleceu ontem, nesta
cidade, contava 83 anos, filho
dos finados Sr. Benedito Cassiano Gabriel e da Sra. Maria
Sebastiana, era casado com a
Sra. Maria Sueli Gabriel; deixa
os filhos: Elizeu Gabriel; Cleusa Gabriel; Raquel Gabriel;
Jose Ailton Gabriel, já falecido;
Maria do Carmo Gabriel, já falecida e Ester Gabriel. Deixa
genros, nora, netos, bisnetos,
tataraneto, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 13h00 do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, sala “D”, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LEANDRO MORETO faleceu ontem, nesta cidade, contava 40 anos, filho do Sr. Paulo
Cesar Moreto e da Sra. Shirley
Rosana Sbravatti Moreto, era
casado com a Sra. Luciane
Formagio Moral; deixa os filhos:
Vinicius Modesto Moreto e Maria Eduarda Moreto. Deixa irmãos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala “06”, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOÃO ROBERTO BRASILIO
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 62 anos, filho dos finados Sr. João Apparecido Brasilio e da Sra. Elvira Ferranti Brasilio. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado
hoje, saíndo o féretro às
10h30 da sala 02 do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necropole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BENEDITO GIANINA SOBRINHO faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho
dos finados Sr. Roque Gianina
Santi e da Sra. Lazara de Pontes Ribeiro, era casado com a
Sra. Maria de Lurdes Mazzi Gianina; deixa as filhas: Magali e
Marilda ja falecida. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às
16h00 da sala 03 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
PROFESSOR ELDER LUIZ DE
SANTIS faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 59 anos
de idade e era casado com a
Sra. Adriana Aparecida Gaiani
de Santis. Era filho do Sr. Benedito de Santis, falecido e da Sra.
Leticia Baltiere de Santis. Deixa os filhos: Ana Julia Gaiani de
Santis, Cassiano Gaiani R. de
Santis casado com Lorena V. R.
de Santis e Elder Luiz Gaiani de
Santis. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a
cidade de São Pedro e o seu
sepultamento deu-se ontem as
16:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus – Sala 01, seguindo
para o Cemiterio Municipal naquela localidade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
MENINA: GIOVANA CAZETTA
FIUZA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba e era filha

do Sr. Filipe de Aquino Fiuza e
da Sra. Natalia Cazetta Fiuza. O
seu sepultamento deu-se ontem as 14:00 hs no Cemiterio
da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. SONIA CONCEIÇÃO ZOEGA MARTINS DA SILVA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Darcy Martins da Silva.
Era filha do Sr. Carlos Zoega e
Sra. Maria Marques Zoega, ambos falecidos. Deixou os filhos:
Raquel Schramm, Rosana Zoega Fonseca casada com José
Eduardo Fonseca, Juliana Zoega Martins da Silva, Silvana Zoega Martins da Silva e Teodoro
Zoega Martins da Silva, falecido. Deixa também 06 netos e
02 bisnetas. O seu sepultamento deu-se ontem às 16:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório “B” do Cemiterio Parque

da Ressurreição, para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. LUIS ROBERTO CEZAR SILVA faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 37 anos de idade e era filho do Sr. Luis Carlos

Silva e da Sra. Marta Mari Cezar
Silva. O seu sepultamento darse-á hoje as 09:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende – Sala 01,
seguindo para o Cemiterio da
Saudade, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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