Municipais rejeitam nova proposta e
decretam greve a partir de 1º de abril
Ambos eram candidatos ao Palácio do Planalto. Estavam no segundo turno. Era um contexto; o contexto de hoje é outro. São contextos. Vamos raciocinar, senhores.

CAMPANHA — I
Dias passados, o prefeito Luciano Almeida (União Brasil) reuniu-se com vários líderes políticos
de Piracicaba para fazer uma equação quanto aos nomes de candidatos a deputado federal deverão
ter apoio centralizado. Ou seja, a
idosa campanha de que “Piracicaba vota em candidatos de Piracicaba”, ou melhor, não desperdice
seu voto. Está tudo em segredo.
CAMPANHA — II
Sem detalhes, para não revelar o passarinho que passou para
este Capiau, a reunião ficou no “vai
mas não vai”, ou seja, dos mais ou
menos dez candidatos a deputado
à Câmara Federal quais teriam
esse apoio. Quer dizer: apoio do
prefeito Luciano Almeida (União
Brasil). Alguém disse que sim?
ESTADUAL
Só um registro deste Capiau,
chato, idoso e meio doente. Essa
campanha de que se deve votar
em candidato local, quando se
trata de eleição para deputado
(estadual e federal), é bom registrar que o candidato pode ter o
seu domicílio eleitoral num dos
municípios do Estado, mas a votação é contada em todos. Cada
município deveria, então, o seu
candidato? Como falta do Distrito
no processo eleitoral brasileiro!
CONTEXTOS
Nas redes sociais, circulam
pronunciamentos do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) com
críticas ao ex-presidente Lula (PT).
Edição: 24 Páginas

ELOGIO
Sempre crítico à merenda do
município, desta vez o vereador
Cássio Luiz Barbosa, o Cássio
“Fala Pira” (PL) elogiou o trabalho do secretário municipal de
Educação, Bruno Cesar Roza,
“que o atendeu prontamente e
acompanhou as visitas às escolas, quando foram detectados os
problemas”, disse o parlamentar,
na quinta-feira (24), durante a 7ª
reunião ordinária. Ótimo!

O

s professores estaduais realizam assembleia
presencial em frente à
ALESP, na terça-feira, 29 de março, às 14
horas. Nossa categoria está em campanha
para que os deputados não aprovem a “nova carteira" proposta pelo governo Doria/Rossieli (PLC 3/2022) e para
que votem em separado o reajuste salarial da categoria.
Todos os servidores, incluindo funcionários de escolas, tiveram reajuste salarial. Os professores, porém, estão com reajuste
zero, pois o governo embutiu esse
reajuste no PLC 3. Não é justo!
Embora o reajuste pautado na ALESP seja de 10%, estamos em luta por 33,24%, que
é o reajuste do piso nacional.
Essa "nova carreira", na
realidade, é o desmonte da
nossa carreira. Entre outros
motivos, porque:
- Essa proposta não foi debatida e não pode ser imposta por
um governo em fim de mandato.
- Perderemos quinquênios,
sexta-parte e outros direitos.
- Trabalharemos mais 14
horas semanais dentro das escolas, sem aumento salarial
correspondente.
- O subsídio inicial de R$ 5
mil será corroído pelo aumento
dos descontos. Sobrará pouco
mais de R$ 3,7 mil.
- Tempo de serviço e expe-

Os servidores públicos municipais rejeitaram a nova proposta
da Administração para reposição
salarial do período acumulado
dos últimos três anos – 2019/
2020; 2020/2021 e 2021/2022. Na
noite de ontem, 25, em assembleia
na frente do Centro Cívico, também foi decretada início da paralisação a partir da próxima sextafeira, dia 1º de abril. Na ocasião
também foram montados os comitês para acompanhamento do
movimento. “Está oficialmente decretada a greve”, diz José Valdir

Sgrigneiro, presidente do Sindicato dos Municipais de Piracicaba.
A nova contraproposta da
Prefeitura, levada aos servidores
na assembleia, manteve a reposição do índice de 14,04%, sendo
10,56% imediatamente – a partir
de 1º de março – e 3,17% a partir
de 1º de julho – na proposta anterior, esse índice seria reajustado
em setembro. Para chegar no índice de 21%, proposto pela categoria, a Administração sugeriu repor 3,17% em 1º de julho de 2023 e
outros 3,16% a partir de 1º de

FEMINICÍDIO
Mais um feminicídio foi registrado na cidade, desta vez da funcionária pública Carolina Dini Jorge, 41, assassinada pelo ex-marido quando foi buscar a filha na
Escola Honorato Faustino, no bairro São Dimas. O Capiau, idoso e
cansado, sente a tristeza de mais
esse crime e se solidariza com a
família e os amigos de Carol e com
todas as mulheres que se sentem
ameaçadas. O criminoso ainda
está foragido. É sempre importante afirmar: lutar pela proteção
às mulheres não é “mimimi”.

riência não serão fatores evolutivos.
- Professores levarão 28 anos para
chegar à 11ª referência, no total de 15, fazendo provinhas e
avaliações subjetivas.
-Professores temporários (categoria O)
serão enquadrados
compulsoriamente na referência
1 quando da renovação de seus
contratos e ficarão estagnados,
sem evolução e sem carreira.

Nosso lema
é “Quem luta
conquista vitórias.
Estamos lutando.
E vamos vencer”
Não podemos aceitar! Por
isso, apelamos aos deputados para
que rejeitem essas medidas, aprovando apenas o reajuste salarial, como fizeram para as demais
categorias do funcionalismo.
Desta forma, devemos realizar uma grande assembleia,
com delegações de todas as regiões do estado, e estamos trabalhando em conjunto com as
demais entidades que representam o magistério paulista, como
o CPP, a APASE e a UDEMO.
Nosso lema é “Quem luta
conquista vitórias. Estamos
lutando. E vamos vencer”.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT e
presidenta da Apeoesp

março de 2024. Mas a categoria
não aceitou o escalonamento.
Em material da assessoria do
sindicato, enviado à imprensa no
início da semana, José Osmir Bertazzoni disse que o prefeito que reconheceu a perda de 21% ao longo
dos três anos. “O reflexo da inflação começa com aumento do combustível”, pontuou, destacando as
dificuldades que a categoria enfrenta com a inflação do País. O
vice-presidente do sindicato, Alexandre Pereira, lembrou, na terçafeira, 22, que os servidores querem

a reposição ainda neste ano – a categoria manteve a proposta de 15%
imediato e 6% até o final deste ano.
Durante a assembleia de ontem, além dos dirigentes do Sindicato dos Municipais, também
participou o presidente do Sindicato dos Bancários, José Antonio
Fernandes Paiva, e a participação
de vereadores, como Cássio Luiz
Barbosa, o Cássio “Fala Pira”
(PL), e Paulo Campos (Podemos).
Os parlamentares destacaram a
legitimidade do movimento e disseram apoiar os servidores.
Marcelo Trevelin

PRIMEIRAS-DAMAS
Influenciado pela atuação da
primeira-dama do Governo do
Estado de São Paulo, Bia Dória, o
vereador Pedro Kawai (PSDB) reconheceu o trabalho das esposas
de chefes do Executivo. “Fizeram
um trabalho extraordinário,
como o lançamento do Pira Solidária”, disse o vereador, ao citar
a plataforma que cria uma rede
de assistência social no município, e incluir no elogio a ex-primeira-dama Lu Alckmin, a atual
de Piracicaba, Andrea Almeida,
assim como outras de tempos passados, como Rosa Maluf, Janete
Machete, Selma Ferrato e Sandra
Negri. Boa memória, vereador!

Os professores podem ir à
greve, por reajuste e carreira
Professora Bebel

Assembleia da categoria, na noite de ontem, 25, em frente ao Centro Cívico,
rejeitou a reposição salarial fatiada para os anos de 2023 e 2024

DEZ ANOS DO TEATRO DO ENGENHO
A Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac) preparou uma programação especial, com dança, música, gratuita neste fim de semana, dias 26 e 27/03, para
celebrar os 10 anos do Teatro Erotides de Campos,

no Parque do Engenho Central. No sábado, 26, às
20h, o Studio 415 apresenta o espetáculo Entre amigos Poeta do Som (foto), que homenageia o compositor que dá nome ao Teatro, Erotides de Campos. A6
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Fazemos porque
é difícil
José Osmir
Bertazzoni

O verdadeiro alcance da “Lei do Reconhecimento”
Armando A.
dos Santos

T

ratamos, no último artigo, da
sucessão imperial no Brasil, cuidadosamente prevista,
em termos muito claros, pela Constituição
de 1824. Consideraremos hoje a chamada “Lei do
Reconhecimento”, uma disposição legal infraconstitucional,
que em 1826 fixou normas para
o reconhecimento dos herdeiros. Veremos o verdadeiro alcance desse reconhecimento.
O simples cotejo dos dispositivos constitucionais que tratavam da sucessão evidencia
que o reconhecimento do herdeiro, por parte da Assembleia
Geral, não pressupunha um
direito, dessa Assembleia, de
recusar se bem o entendesse o
Príncipe Imperial. Com efeito,
- o art. 117 determina minuciosamente a ordem de sucessão ao trono, de modo a não
haver dúvida sobre quem é o
herdeiro presuntivo do mesmo;
- o art. 105 determina
que "o herdeiro presuntivo
do Império terá o título de
Príncipe Imperial";
- e o art. 15, 3°, determina
que é atribuição da Assembleia
Geral reconhecer o Príncipe
Imperial como sucessor ao trono, na primeira reunião, logo
depois de seu nascimento.
Note-se que não compete à
Assembleia, nem ao monarca,
nem a ninguém, designar o sucessor: ele já está designado por
força do art. 117. Também não
compete a quem quer que seja

fazê-lo Príncipe Imperial: ele já o é por força
do art. 105. Tampouco
compete a alguém julgar do caráter e dos
predicados do herdeiro,
antes da cerimônia de
reconhecimento, para
decidir se ele está realmente à altura da sucessão: o reconhecimento tem seu tempo inapelavelmente fixado pela Constituição,
devendo ser realizado na primeira reunião das Câmaras, logo
após o nascimento do herdeiro.
Ao reconhecer o Príncipe Imperial, pois, a Assembleia Geral não
lhe conferia direito à sucessão,
mas tão somente ratificava direito
já preexistente, conforme ensinou
muito bem o Dr. Pedro Autran da
Matta Albuquerque, professor do
Curso Jurídico de Olinda: "O herdeiro presuntivo do Império é reconhecido como sucessor do trono
em assembleia geral, na primeira
reunião logo após o seu nascimento. Esse reconhecimento é uma ratificação solene do direito que lhe
assiste, a fim de dar estabilidade
ao governo e inculcar aos povos o
hábito do respeito e da obediência"
(Elementos de Direito Publico, Recife, Typ. Imparcial, 1849, p. 22).
Deve-se, ainda, para interpretar devidamente o texto constitucional, considerar a intenção do
legislador. É evidente que o reconhecimento do herdeiro, por parte da Assembleia Geral, tinha
como finalidade assegurar a perpetuidade, a continuidade e a estabilidade da instituição monárquica. Essa ideia, aliás, está contida de modo muito claro nas palavras citadas do Dr. Pedro Autran.
Aberra das boas regras jurídi-

Ao reconhecer o
Príncipe Imperial,
a Assembleia
Geral não lhe
conferia direito à
sucessão, mas
tão somente
ratificava direito
já preexistente
cas querer interpretar esse reconhecimento dando a ele um
caráter eletivo (ao gosto republicano) que ele nunca teve, e que
traria como consequência instabilidades, divisões e disputas também ao gosto republicano - ou
seja, precisamente o contrário
do que o legislador visou [12].
Entre os comentadores da
Constituição de 1824, nenhum
encontramos que, sequer de longe, pudesse dar qualquer base a
essa interpretação "republicana"
do referido art. 15, 3°. Pelo contrário, o sentido geral dos comentários feitos a esse dispositivo era
o de destacar sua conveniência e
sua oportunidade para que, sendo logo reconhecido como herdeiro o príncipe que o nascimento indicava para tal, a sucessão
fosse pacífica e sem divisões, e
desse modo se assegurassem devidamente a estabilidade e a
continuidade das instituições.
Entre os comentadores da
Constituição de 1824, nenhum
encontramos que, sequer de longe, pudesse dar qualquer base a
essa interpretação "republicana"
do referido art. 15, 3°. Pelo contrário, o sentido geral dos comentários feitos a esse dispositivo era
o de destacar sua conveniência e
sua oportunidade para que, sen-

do logo reconhecido como herdeiro o príncipe que o nascimento indicava para tal, a sucessão
fosse pacífica e sem divisões, e
desse modo se assegurassem devidamente a estabilidade e a
continuidade das instituições.
O art. 15, 3°, da Constituição de 1824, foi devidamente regulamentado em 26-8-1826, poucos meses após o nascimento do
primeiro Príncipe Imperial (futuro D. Pedro II) pela chamada "Lei
do reconhecimento". Essa lei se
limitava a fixar as formalidades
que deviam ser observadas no ato
de reconhecimento: o local, a
contagem dos deputados e senadores presentes, o cerimonial a ser
seguido, os termos em que devia
ser lavrado o competente instrumento, o número de vias do mesmo, o destino a ser dado a cada
uma delas, a gala de que se devia
revestir o ato, a participação que
se devia dar às províncias etc.
Tal lei era, por sua natureza, derivada da Constituição,
e não podia ter mais força do
que esta. Se a Constituição não
conferia à Assembleia poderes
para deliberar se lhe agradava
ou não reconhecer o Príncipe
Imperial, a fortiori tais poderes não poderiam ser conferidos por uma lei ordinária feita
pela própria Assembleia.
———
Armando Alexandre dos
Santos, licenciado em
História e em Filosofia,
doutor na área de Filosofia e Letras, membro
da Academia Portuguesa da História e dos Institutos Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

A Umbanda e seus mitos
André Toledo

D

entro de toda a história
brasileira que envolve a
manifestação mediúnica
de arquétipos que hoje são conhecidos dentro dos terreiros de
umbanda, persiste ainda nas mesas de debate a real origem da
Religião de Umbanda. Neste contexto de amor e ódio pela religião, das defesas de teses herdadas e conhecidas, temos que assumir que existem personagens
históricos, ao longo destes 522
de Brasil, que realmente fizeram
a diferença na propagação dos
ritos religiosos de terreiro.
Não podemos, porém, nos
apegarmos a tão somente as
manifestações mediúnicas de
arquétipos conhecidos para podermos outorgar a “autoria” da
fundação da religião de Umbanda. Pois se assim fosse, teríamos que fazê-la ao saudoso
Allan Kardec. Afinal, foi através
dele que temos documentado
uma conversa simples, e repleta
de ensinamentos, com uma entidade que se apresentou como Pai
Cesar. E não muito longe de
nós, ou como diria o mineiro,
logo ali, em Itu, também se manifestava uma entidade chamada Pai Gavião, o qual manifestado em seu médium, planejava
uma revolução escravagista.

Da mesma corrente de ensinamento, não podemos nos apegar às curas milagrosas que ocorrem dentro de um terreiro de umbanda para poder prestigiar com
o título de fundador da Umbanda, pois se assim fosse, teríamos
nosso amado Nhõ João, ou mais
conhecido como João de Camargo, com a altiva Igreja das Águas
Vermelhas de Sorocaba/SP. Em
suma, a religião de Umbanda não
é e nunca foi detentora dos arquétipos ou manifestações mediúnicas ao longo de todas as datas e
por todo o território de nosso Pai
Maior. Pensando nisso, ainda continuamos com o mesmo questionamento: o que é a Umbanda?
Não muito longe, até mesmo
Zélio Fernandino de Moraes foi
questionado a respeito da Umbanda. Em Resposta a esse questionamento, ele sempre disse: “a Umbanda é a manifestação mediúnica para a prática da caridade”.
Temos que entender o que
realmente aconteceu na conhecida data de 15 de novembro de
1908, quando um jovem, de 16
anos de idade, o qual estava passando por problemas na época
conhecido como loucura, procurou ajuda em todos os lugares
convencionais da época e não
obteve êxito. Porém, após ser orientado por uma parente, buscou
ajuda na Federação Espírita do
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Temos que
entender o
que realmente
aconteceu na
conhecida data de
15 de novembro
de 1908
Rio de Janeiro, em Niterói/RJ.
Nessa data nada convencional,
um espirito, cuja luz ainda hoje
é sentida e percebida pelos mais
atentos, que se identificou como
Caboclo das Sete Encruzilhadas,
manifestado em seu médium, um
garoto de 16 anos de idade, pronunciava-se como detentor e “defensor” de entidades as quais não
poderiam se pronunciar nas mesas das casas espiritas da época.
Com uma verdadeira lição
para todos nós, e aos senhores
do conhecimento sintético a respeito da espiritualidade da época, e atual, questionou: “ por que
repelem a presença desses espíritos, se nem sequer se dignaram
a ouvir suas mensagens? Será
por causa de suas origens sociais e da cor? ” E, continuando a
disciplinar os doutores do conhecimento da época, persistiu:
“se julgam atrasados esses espíritos dos negros e dos índios,
devo dizer que amanhã estarei
na casa deste aparelho para dar

início a um culto em que esses
negros e esses índios poderão
dar a sua mensagem e assim,
cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma
religião que falará aos humildes,
simbolizando a igualdade que
deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem o meu nome, que
seja este: Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque não haverá
caminho fechado para mim.”
Para finalizar com a clássica
chave de ouro, ainda determinou
que a Umbanda seria uma religião
na qual “aprenderemos com os que
sabem mais e ensinaremos os que
sabem menos, mas a nenhum renegaremos amor, pois esta é a vontade do Pai! ” Por fim, cabe reafirmar que a Umbanda é uma religião
que prega o amor, o respeito e a união
de todos os irmãos. Afinal, já ensinou o grande Profeta, “onde estiver dois ou mais reunidos em meu
nome, eu estarei no meio deles.”
Por este motivo, tenho
uma enorme honra em fazer
parte desta religião e, em especial, por fazer parte de uma Raiz
de Umbanda, que preserva todos os nossos fundamentos passados de geração em geração.
———
André Toledo, do Templo de Umbanda União
dos Orixás

atendimento@atribunapiracicabana.com.br

PAREM DE NOS MATAR Mais um caso na cidade em
que a mulher é morta pelo excompanheiro. Quantos homens morrem pelas mãos de
mulheres? Quantos homens
apanham de mulheres? Depois
tem pessoas que dizem que “feminismo é coisa de comunista”, “de esquerdista”, “que é mimimi” ou que é “coisa de classe média”. Me poupe! Já fui
ameaçada por ser mulher, porque o machão disse que batia
em mulher e em criança – “não
estou nem aí”, ele diz –, mas
com o homem que ele brigou,
ele não quis bater. Já fui ame-

açada por estar segurando uma
placa por direitos sociais porque “mulher esquerdista é menos mulher” e, segundo eles,
“a gente só gosta de ter pelo
no suvaco”. Na verdade, quem
diz isso, como esse assassino que não aceitou o fim do relacionamento, é um bando de
sem vergonha! E o pior é ver
mulheres concordando com
esse pensamento criminoso!
Me erra porque meu chute é
forte, minha garganta grita alto
e minha coragem é enorme.
(Flávia Dias de Aguiar, bacharel em Direito e estudante de Administração)

P

orque é difícil...
Frase de John
Fitzgerald Kennedy, sempre a tivemos
fixo em nossos pensamentos. “Nós escolhemos ir à Lua”, escolhemos ir à Lua e fazer
muitas outras coisas também,
“não porque são fáceis, mas porque são difíceis”. Não porque é fácil, mas porque é difícil (1962). Não
era apenas “difícil”, era impossível. Existia uma disputa, uma fixação, pela superioridade humana no espaço; havia que se superar os russos na fronteira do futuro, enviando Sputnik, Gagarin, Laika e quem sabe o que mais
eles tinham nas mangas, para o
espaço. Na noite de 20 de julho
de 1969, aquela coisa "difícil" tornou-se verdade, realidade, fato
inconteste. Abriu uma Nova
Fronteira para a humanidade.
Nossa geração passou por todas essas mudanças culturais e
comportamentais, vivemos um
mundo voltado para as ciências e
para a pesquisa, tornamo-nos aficionados pela evolução – das válvulas aos microchips, da manivela ao motor de partida, da máquina de escrever ao teclado do computador, e ainda estamos aqui vivendo, diante de tanta evolução
– o negacionismo da evolução
humana, levado por um homem
alfabeto funcional, plagiador e negador das academias e autodeclarado filósofo. Sim, estou falando de Olavo de Carvalho o criador da trapaça oficial, os PO.
Não PO de puro sangue, mas
de “pura ignorância infectando o
Estado”, com imposições à nova
geração iludida em não estudar,
que consertar geladeira é mais promissor, um vendedor de mentiras
sem amparo ou apego científicas ou
pesquisas acadêmicas. Olavo de Carvalho, segundo pesquisas junto ao
MEC, não possui formação fundamental média, ou seja, como se dizia
nos meus tempos, não fez o colégio
e sequer concluiu o ginásio.
Ao negar a Covid-19, esse demônio deu ao vírus força e nos
trouxe um luto sem fim, como
Aquiles para os aqueus, e uma
destruição sistemática e brutal do
tecido econômico. Obviamente,
teríamos feito melhor sem suas
atitudes de negar a ciência. Mas
esta tremenda lição nos obriga a
mudar as cartas na mesa no replanejamento do nosso país.
Obriga-nos a melhorar e a fazê-

lo agora. Agora mesmo. E isso também se
aplica à nossa consciência ecológica vilipendiada pela destruição de nossas florestas,
reservas indígenas e do
nosso meio ambiente.
Dizer: hoje, sem a
assustadora emergência econômica, ainda
estaríamos debatendo planos de
estabilidade, regras de crescimento PIB, lágrimas e déficit de sangue. De Cop 25, 26 (a maior e mais
importante conferência sobre o clima do planeta) e muitos outros
belos cumes entre grandes para
salvar o planeta, mas sem, no fim
das contas, salvar um ente querido que pode vir a morrer em razão deste negacionismo apregoado por Olavo e olavistas. Este homem negacionista, que faleceu vítima da doença que ele afirmava
não existir, não dava a mínima
para a vida do nosso povo, tanto
que abandonou o Brasil e foi morar com mais conforto e proteção nos Estados Unidos. Por outro lado, suas ideias são uma ditadura do berrante e, por isso,
ele não dava a mínima para o
povo sofrido da nossa pátria Brasil, tratando-os como gados.

O Brasil e os
brasileiros têm
neste ano a
oportunidade
de retomar
sua vocação
Vivemos e progredimos por
décadas sem problemas, em
2014 e 2015, o país estava em
pleno emprego, hoje somamos 15
milhões de desempregados, outros milhões de desalentados e
padecemos com a redução do
poder aquisitivo do nosso povo
e a precarização do trabalho,
com o retorno eminente da hiperinflação e com a entrega do nosso patrimônio a países estrangeiros e empresas de amigos que acumulam milhões de Reais às custas
do sangue e suor derramado pelo
esforço coletivo do nosso povo.
O Brasil e os brasileiros têm
neste ano (2022) a oportunidade de retomar sua vocação de se
constituir em uma grande nação,
de voltar a ser a sexta economia
do mundo e distribuir suas riquezas as futuras gerações.
———
José Osmir Bertazzoni é
advogado e jornalista. Email: osmir@cspb.org.br.

Importantes vitórias
na Câmara
Alexandre Padilha

O

s profissionais
de saúde tiveram grandes vitórias na Câmara dos
Deputados nesta semana: aprovamos a Proposta de Emenda à
Constituição 22/11 que
garante o piso de dois
salários mínimos aos
agentes comunitários de saúde e
de combate às endemias, e a aprovação do requerimento de urgência para a votação do Projeto de Lei
2564/20, que fixa o piso salarial para
as trabalhadoras e trabalhadores
de enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar) e da parteira.
Lutas de anos que, finalmente, se transformarão em conquistas das categorias e entidades que
seguem firmes na mobilização e
pressão aos parlamentares.
A PEC 22/11, da qual sou coautor, também garante adicional de
insalubridade e aposentadoria especial em decorrência dos riscos
que os profissionais podem sofrer
pelas atividades desenvolvidas. A
PEC agora vai para apreciação no
Senado e, se aprovada pela Casa,
vai à sanção presidencial. Importante seguir pressionando para que
ela seja aprovada e sancionada.
A aprovação da urgência do
PL do piso salarial da enfermagem
foi uma grande luta da enfermagem do Brasil, das trabalhadoras,
trabalhadores, entidades e sindicatos. No esforço árduo em parceria com o Grupo de Trabalho criado na Câmara para debater a pro-

posta, do qual tenho
muito orgulho de ter
sido escolhido o relator,
provamos que o impacto do piso nacional da
enfermagem no orçamento da saúde é de
menos de 4% no investimento total do SUS e
de menos de 5% do faturamento dos planos
de saúde. Em resumo:
dá para garantir esse piso sim!

Agora é preciso
conquistar o apoio
de cada deputado
e deputada
Apesar dessa importante vitória, o plantão não acabou. Precisamos continuar na batalha
para que o mérito do Projeto seja
votado o mais rápido possível.
Agora é preciso conquistar
o apoio de cada deputado e deputada com o convencimento da
melhoria nas condições de trabalho das categorias nos municípios de sua base. É preciso envolver, não apenas as entidades
representativas, mas cada trabalhadora e trabalhador da enfermagem como forma de pressão.
———
Alexandre Padilha, médico, professor universitário e deputado federal
(PT-SP). Foi Ministro da
Coordenação Política de
Lula e da Saúde de Dilma e Secretário de Saúde na gestão Fernando
Haddad na cidade de SP
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“Medalha de Mérito Estudantil

Projeto Pira 500 ou Pira 450?
Barjas Negri

O

s jornais divulgaram no final
do ano passado
a fala do prefeito que
“para preparar Piracicaba com 500 mil habitantes vai lançar o Projeto Pira 500”, visando
“elevar Piracicaba em
um novo patamar, tornando uma
cidade referência em desenvolvimento econômico e gestão”. Antes
de mais nada é preciso reafirmar
que Piracicaba foi fundada em 1767
e, no próximo dia 1º de agosto,
completará 255 anos. Não dá para
imaginar que ela tenha sido fundada em 1º de janeiro de 2021.
Piracicaba tem muitas histórias, teve bons prefeitos e nos últimos anos consolidou-se como referência nacional em várias áreas,
comprovado por diversos indicadores socioeconômicos e ambientais, fruto de muitos anos de planejamento, trabalho, investimento e gestão pública e privada. Claro, sempre é possível fazer mais.
Nos últimos anos, Piracicaba foi considerada uma das melhores cidades do País em Gestão pela pesquisa Macroplan,
sendo 1º lugar em 2020, fato
amplamente divulgado pela revista Exame – Edição nº 1.203,
que considerou 16 indicadores
das 100 maiores cidades do Brasil. Isso é bom para Piracicaba e
melhor para os piracicabanos.
Piracicaba é 1º lugar em Saneamento Básico pela ABES e destaque pelo Instituto Trata Brasil;
tem um dos melhores indicadores
em creche com 70% de crianças de
0 a 3 anos atendidas – o dobro da
média nacional. Seus indicadores
de Saúde são bons e referência no
Estado; a Segurança Pública com
seus equipamentos e efetivos tem
indicadores reconhecidos pelo Instituto Sou da Paz; nossa rede de
ensino profissionalizante atende
parcela expressiva de nossos jovens – o triplo do número nacional e o dobro do Estado. Somos
uma cidade arborizada e com
sustentabilidade. Esses indicadores não podem ser desconsiderados e nem desprezados. Muito se
trabalhou para chegar até aí.

Claro que é preciso avançar cada vez
mais e torcemos que a
atual administração
municipal tenha êxito
nessa empreitada. No
entanto, a arrogância
e prepotência não pode
prosperar e nem ignorar todos as conquistas da sociedade piracicabana, que tornou nossa cidade moderna, industrializada
e sede da nova Região Metropolitana do Estado de São Paulo.

Nos últimos anos,
Piracicaba foi
considerada uma
das melhores
cidades do País
em Gestão
Temos boas universidades
públicas e privadas, bons centros
de pesquisa, um expressivo Parque Tecnológico, um parque industrial variado instalado em vários distritos e também um parque automotivo, onde estão a
montadora coreana Hyundai e
seus fornecedores. Temos também
um dinâmico setor comercial e de
serviços, uma adequada infraestrutura de mobilidade com pontes, viadutos, avenidas e um sistema de transporte coletivo integrado; uma vasta rede pública de proteção social, com diversificados e
amplos equipamentos de educação, saúde, esporte e cultura, parques de lazer implantados ao longo de décadas de trabalho, que
resultaram em bons indicadores de
sustentabilidade. Tudo isso precisa ser preservado e é claro precisa
trabalhar muito para não retroceder. Caso consiga avançar mais
deverá merecer aplausos de todos.
Por último, vale destacar
que os atuais dados demográficos do Brasil não permitem afirmar que Piracicaba terá 500 mil
habitantes algum dia. Já tratei
deste assunto em outro artigo,
onde as estimativas apontam que
Piracicaba poderá ter no máximo 450 mil habitantes em 2050.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Síndrome de Down:
cromossomo extra de amor
Pedro Kawai

N

ão é à toa que o
dia 21 de março
foi instituído,
pela Organização das
Nações Unidas, como
o Dia Mundial da Síndrome de Down. 21 é
o número do cromossomo que, durante a
constituição genética,
recebe uma “cópia extra” ao par
original, razão pela qual denomina-se “trissomia do 21”.
A síndrome de Down tem esse
nome em referência ao médico britânico John Langdon Down, que
descreveu essa condição em 1866,
mas foi o geneticista francês, Jérôme Lejeune, 93 anos depois,
quem descobriu a causa genética
associada ao cromossomo 21.
Dados do Ministério da Saúde
estimam que, a cada 700 crianças
nascidas no Brasil, uma tenha SD,
o que representa uma população
aproximada de 300 mil pessoas.
Não é demais reafirmar que a
SD não é uma doença. Não tem
cura, sequer tratamento. Não é
contagiosa e nem hereditária. Trata-se de uma alteração genética
que, obviamente, pode favorecer a
presença de problemas relacionados ao desenvolvimento intelectual e o mal funcionamento de órgãos. Lejeune disse certa vez que,
“o cromossomo a mais, era como
o músico que desafina em uma
orquestra, mas quanto melhor a
orquestra, mais se torna possível
aprimorar o resultado final”.
Piracicaba possui várias instituições dedicadas ao acolhimento, estímulo ao desenvolvimento, atendimento terapêutico,
educacional, de saúde e preparo
para a inserção no mercado de
trabalho. Todas elas precisam de
recursos para manterem-se ativas e atuantes, daí a importância de os governos, em suas três
esferas, manterem o diálogo permanente com seus gestores, no
sentido de adotar medidas para
garantir a sua sobrevivência.
É necessário destacar que
aqui, em nossa cidade, temos, pelo
menos duas formas de contribuir,
enquanto cidadãos, com a conti-

nuidade desse serviço
tão essencial, não apenas às pessoas com SD,
mas também, para seus
familiares: a declaração
do Imposto de Renda e
a Festa das Nações.
Obrigatória, a declaração do Imposto de
Renda permite que as
pessoas doem até 6% e
empresas, até 3% do
valor devido, ao Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, que viabiliza o custeio de
projetos dessas entidades. Outra
forma de ajudar é a Festa das
Nações que, depois de um período
de restrições impostas pela pandemia da Covid-19, voltará a ser realizada, na modalidade presencial, no próximo mês de maio.

Piracicaba possui
várias instituições
dedicadas ao
acolhimento, ao
desenvolvimento
e atendimento
terapêutico
Contudo, dinheiro e infraestrutura não suficientes para
abraçar a comunidade com SD e
suas famílias. Eles precisam de
algo que todo ser humano é capaz de doar: amor. Amor que se
expressa pelo combate ao preconceito e à discriminação, pela compreensão das necessidades dessa população, pelo olhar carinhoso e compreensivo e, ainda, pela
capacidade de exercer a empatia.
Um dia é pouco para nos dedicarmos à conscientização e à importância de eliminarmos todas as barreiras enfrentadas pelas pessoas com
SD. Elas são especiais e precisam de
atenção especial todos os dias.
Por isso, reafirmo o meu compromisso, como cidadão e como
parlamentar, de continuar a ajudar e a defender o trabalho valoroso das nossas entidades assistenciais ligadas à Síndrome de Down.
———
Pedro Kawai, vereador e
segundo-secretário da
Mesa Diretora da Câmara

Sergio O. Moraes

P

eço aos senhores
e senhoras vereadoras e vereadores que, incondicionalmente, esqueçam diferenças de qualquer
natureza partidária e
pensem que essa é uma
medalha que homenageará Luiz Vicente de Souza Queiroz – muito, mas muito maior que
todos nós. Não devemos perder a
oportunidade com questões menores. Lembrem-se que passaremos,
mas Luiz de Queiroz não, ele está
ligado visceralmente à nossa cidade, a mesma que lhes paga os salários. Portanto não vacilem, apoiem!
Tenho, em artigos anteriores neste mesmo jornal, manifestado minha indignação e preocupação como o Projeto de Decreto Legislativo (P.D.L.) no . 08/
2022, que institui na Câmara
Municipal de Piracicaba a “Medalha de Mérito Estudantil Professor Olavo de Carvalho”. Apresentei, nesses artigos, evidências de origens e argumentos variados, sempre preocupado com as
afirmações do senhor Olavo de
Carvalho (tais como “ Albert
Einstein foi um farsante e inventou a Teoria da Relatividade...”,“
Isaac Newton é portador de uma
burrice formidável ”,“ Galileu Galilei não passou de um charlatão protegido pelo papa”). Tal preocupação não se deve apenas ao impacto
em uma “Medalha de Mérito Estudantil”, mas também com o ridículo a que nossa cidade se exporá.

Agora, senhoras e
senhores vereadores e
vereadoras, com o Substitutivo ao P.D.L. No.
08/2022 há a possibilidade não só de evitar
que Piracicaba entre no
anedotário político, mas
principalmente, que se
homenageie Luiz de
Queiroz. Reforço que
não é o momento para diferenças!
Senhores e senhoras, é uma homenagem incontestável e que não
irá mudar a autoria original do
P.D.L. No. 08/2022, mas ligá-la
assim à Câmara Municipal e,
principalmente, à cidade, ao reconhecimento a Luiz de Queiroz.
Sigo confiante que o bom senso levará à aprovação do Substitutivo, mas atento (!), passo à trechos transcritos quase que literalmente da Justificativa para que o
nome de Luiz de Queiroz estampe
a “Medalha de Mérito Estudantil
Luiz de Queiroz”. Os trechos servirão também para que nós, leitoras e leitores da sociedade, tenhamos acesso a esse item de um
P.D.L. ou seu Substitutivo,
como é o caso. E que deve ser
muito bem justificado, diga-se
de passagem, para que nós contribuintes sejamos convencidos do
bom emprego dos tributos que nos
são cobrados. Destaco abaixo trechos de alguns “considerandos”
desse importante Substitutivo:
“Considerando que Luiz Vicente de Souza Queiroz é, sem
sombra de dúvida, um dos mais
importantes mecenas da educação em Piracicaba e – sem exage-

Pedofilia (VI) Graus de Abuso Sexual

E

m geral o pedófilo vitimiza
crianças próximas de si,
estuda as possibilidades
de silenciá-las sob coação, constrangimento ou compensações.
Cuidadores de crianças (padres,
professores, médicos, etc.) tem
maiores chances de praticarem
a pedofilia pelo contato com elas.
A definição de abuso sexual
infantil é multifacetada e não há
critérios objetivos que definam a
partir de que ponto houve pedofilia. Isto porque há uma multiplicidade de atividades sexuais
que apontam a prática da pedofilia sem mesmo haver o contato físico. A utilização de crianças e/ou adolescentes para a
satisfação sexual de pessoas
mais velhas já a caracteriza.

Desde telefonemas obscenos ao
ato sexual propriamente dito
são graus de abuso sexual, e devem ser considerados como tal.
Embora não exista uma definição única, todas consideram
o abuso sexual infantil uma das
piores formas de violência sobre
as crianças. Quando uma das seguintes situações ocorrer caracteriza-se a Exploração Sexual de
Crianças: assédio sexual intra ou
extra familiar, prostituição infantil, pornografia infantil, turismo sexual, tráfico de crianças.
Todo pedófilo é um abusador sexual de crianças,
mas nem todo abusador é
um pedófilo. Quando o abuso se dá para obtenção de
prazer próprio é pedofilia.

INTERATIVO
Há algum tempo sou cadastrada em um site de relacionamento e já sai com
alguns homens. No início
são mensagens, telefonemas, tudo ótimo. Em todas
as vezes que saí eu me relacionei sexualmente. Depois
disso eles sumiam! Concluí
que eu estava facilitando
muito. Mudei minha atitude, saí com outros homens
sem haver o encontro sexual e aconteceu a mesma
coisa. Sumiram. Não estou
sabendo como fazer para
haver continuidade.
Eliana, 30
A fase da conquista é muito
importante para a mulher. É
quando ela pode formar conceitos, formular opiniões e tomar
decisões. Mas encontros iniciados virtualmente escapam ao
real. A conquista fica mais car-

regada de idealizações e fantasias. Ocorrem projeções onde eu
desejo que a outra pessoa seja
tal como a almejo para mim.
A conquista no mundo físico sofre a intervenção do real,
introduz-se a dimensão da castração, do ‘não é como eu pensava’. Assim formulamos outra leitura das pessoas e circunstâncias. A mulher que vincula amor e sexo tem que saber
que nessa sociedade as relações
são fugazes. Isso representa cuidado. Por outro lado a sedução
é sua aliada para se manter desejável, mas não dispensável.
Se não deseja relações evanescentes seria bom deixar
isso claro desde o começo para
evitar incômodos. Uma porta
aberta qualquer um entra, emperrada não se tem perspectivas. É preciso deixar claro que
ele tem que saber mexer na
maçaneta corretamente.

CITAÇÃO!
“Os sonhos são a via real para o conhecimento das
atividades inconscientes”. (Sigmund Freud)

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

Sigo confiante
que o bom senso
levará à
aprovação do
Substitutivo
ros – na América Latina (...) Considerando que, tendo trabalhado
com afinco, Luiz de Queiroz gastou praticamente toda a sua fortuna no sonho de erigir a nossa
Escola Agrícola (...). Considerando que Luiz de Queiroz era pessoa de temperamento alegre e sociável, dedicado ao meio ambiente – tendo arborizado praças e grande número de ruas (...). Considerando que em 1889 Luiz de Queiroz adquiriu a fazenda São João
da Montanha, de propriedade de
João Florêncio da Rocha, com 131
alqueires e distando três quilômetros da cidade – a qual ele, anos
depois, veio doar ao Estado de São
Paulo com a condição que, em 10
anos, ali se encontrasse fundada
uma Escola Superior Agrícola.
Considerando que Luiz de
Queiroz não viveu para ver seu
sonho – uma vez que em 11 de junho de 1898, repentinamente, ele
morreu, em plena atividade e em
pleno serviço à cidade e ao país.
Considerando que em 3 de junho
de 1901, após quase três anos da
morte de Luiz de Queiroz, foi inaugurada a Escola Agrícola Prática
de Piracicaba (...). Considerando
que, graças a pessoa de Luiz de
Queiroz, a Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
(ESALQ), da Universidade de São
Paulo (USP), e voltada ao ensino,

pesquisa e extensão universitária
nas áreas das ciências agrárias,
sociais aplicadas e ambientais,
pode oferece hoje sete cursos de
graduação, dezesseis programas de
pós-graduação (PPG), um PPG
Internacional e 2 PPGs de Interunidades – por onde passam e
passaram uma infinidade de
alunos de Piracicaba e do Brasil.
É inconteste a melhor adequação do nome de Luiz de Queiroz à
propositura de tal importante medalha, celebrando-se assim um
nome efetivamente ligado à educação e que – além de todos os
méritos reconhecidos no campo
educacional em nossa cidade e em
nosso país – ainda é “cidadão piracicabano” com título outorgado “post-mortem”, concedido
historicamente por esta Câmara
em 30 de novembro de 1982.”
Senhoras e senhores leitores,
vereadores, leitoras e vereadoras,
nada tenho a acrescentar à justificativa. Ela nos lembra que há figuras na história para as quais é
impossível dimensionar o benefício de seu sonho – e Luiz Vicente
de Souza Queiroz está entre eles.
Portanto, não podemos deixar de
agradecê-lo, homenageando-o
em nossa cidade sempre que a
oportunidade se apresentar.
Por favor, deixem as diferenças e permitam que a cidade
agradeça homenageando Luiz
de Queiroz. Não desperdicem a
oportunidade! Muito obrigado,
———
Sergio Oliveira Moraes,
professor doutor aposentado da ESALQ/USP

A experiência da razão são flores e
a sua beleza o melhor testemunho

A

colhido pela Espiritualidade, seguimos com os nossos amigos espirituais da
Colônia Manto da Luz em mais
uma Missão Socorrista. Aos poucos já dissipava a imensa névoa
que cobria toda a cidade. Observei aquedutos partidos e túmulos abertos entre as cinzas do
Vesúvio. Aos poucos surgem os
vestígios, ruínas desertas e o Sol
com suas carícias ardentes. Lampejos de que ali, multidões que se
agitavam diante do cenário se
consumiam com seus ódios, entre amores e ambições. Triunfos
e reveses dissipados pelo sopro
dos tempos, pela História que o
futuro esquecera. Passavam as
sombras e as glórias que embriagavam as colinas silenciosas. O
vento da noite murmura suas
queixas, pelas vicissitudes da
Existência. A grandeza de muitos ali era passageira e a queda
final era visível, que a própria
terra sepultou e jazem para sempre sob o lençol profundo das
águas. E na superfície dos continentes submersos, as novas gerações surgiam como camadas
de areia que, acarretadas incessantemente pelas ondas, vão cobrir outras camadas que as precederam. Em um sopro, do berço ao tumulo. A imagem foi se
afunilando como um espiral e
retornamos para as dependências da Colônia Manto da Luz.
Com a amada, querida e estimada Alma gêmea, já estávamos na sala de acolhimento.
Mentes acorrentadas pelos séculos que são minutos da eternidade. Pelos olhos passavam nações
e reinos. A Natureza eterna moldurava com os seus esplendores.
Nela nada morre, senão para renascer. As Leis de Deus são perfeitas, Ordem imutável que presidem às suas evoluções. A verdade interroga e o melhor testemunho dos sentidos é a experiência da razão. O pensamento é
um refúgio onde se encontra o
conhecimento das leis eternas, de
progresso e de justiça. O florescimento de ideias anuncia a re-

novação intelectual e moral. O
conhecimento de leis superiores,
traz o despertar no coração com
a fé firme e esclarecida no futuro. Aos poucos, muita Luz
acalmou mentes e corações e
quando nos demos por conta,
já estávamos no Lar terreno.
Amados e queridos leitores.
Mantenha o sentimento profundo nos seus deveres, um afeto
real por seus semelhantes e todas as formas de Vida. Assim,
será capaz de transformar a face
da sociedade. Amar é o espetáculo que partilha a vida. O coração sabe o que nos espera mais
à frente. O repouso é o ingresso
em outras esferas de sensações.
O nosso dever está na intenção.
Mesmo cansados de viver como
cegos, ignorando-se a si mesmo
e insatisfeitos com uma civilização material e inteiramente superficial. Aspire a ordem pelas
energias mais elevadas. Mesmo
com a jornada áspera e a existência pelo frio do vento da adversidade, é para vós que o Evangelho de Jesus Cristo foi escrito. Tudo é mais um degrau para
a verdadeira Luz. Viver pela lei
justa e equitativa, abrindo-vos
as perspectivas radiosas do futuro, fará luzir o raio de esperança. E nestas verdades descritas nestas linhas, inspire e
expire respeito, amor e verdade.
Nossa passagem pelo mundo
não terá sido estéril se contribuir para mitigar uma só dor,
para esclarecer uma só inteligência em busca da verdade, para
reconfortar uma só Alma vacilante e contristada. Somente
vive com proposito, quem suporta o processo. Livros, mentes e guarda-chuvas somente
servem se os abrimos. O amor
é o principal ingrediente de todas as receitas da vida. A raiz
de todo sofrimento está no apego. Confiar é muito bom, mas
ser confiável é ainda melhor. E
com a amada, querida e estimada Alma gêmea, nossa eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.
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E INFLUENZA

Piracicaba realiza Sabadão da Vacinação
Aplicação das duas vacinas ocorrerá em quatro unidades de saúde das 8h às 16h, sem agendamento
Para aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 e a vacina contra Influenza em idosos
com 80 anos ou mais, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), realiza hoje, 26, o Sabadão da Vacinação. A aplicação
nesse grupo ocorrerá das 8h às
16h, em quatro unidades: UBS Centro, CRAB Piracicamirim, CRAB
Santa Terezinha e PSF IAA II.
A SMS lembra que de acordo com orientação técnica do Estado pode-se realizar a aplicação da vacina contra a Covid-19
e da Influenza no mesmo dia.
Para receber a 4ª dose (2ª dose
adicional) da vacina contra a Covid-19, os idosos com 80 anos ou
mais devem ter tomado a 3ª dose
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(1ª dose adicional) há, pelo menos,
quatro meses. A UBS Centro fica
na avenida França, 227; o CRAB
Piracicamirim fica na rua Gonçalves Dias, 1.070; o CRAB Santa
Terezinha fica na rua Nicolau
Zem, 220; e o PSF IAA II fica na
rua João Pedro Corrêa, 242.
ATRASADOS – Também
sem agendamento, a SMS vai
aplicar a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas que
estão em atraso para recebê-la.
Essa aplicação será no CRAB Vila
Rezende, das 8h às 15h. Estar em
atraso para tomar a 2ª dose significa ter tomado a 1ª dose da
CoronaVac/Butantan há mais de
28 dias, da AstraZeneca/Oxford/
Fiocruz há mais de oito semanas,
da Pfizer (18 anos ou mais) há

mais de 21 dias e Pfizer (12 a 17
anos) há mais de oito semanas.
INSTITUIÇÕES – A SMS
realizará ainda hoje, 26, a aplicação da 4ª dose da vacina contra a
Covid-19 e a vacina contra a Influenza em idosos com 80 anos
ou mais em dez instituições de
longa permanência para idosos.
VACINAPIRA – Todos os
grupos estão com vagas abertas
para agendamento da vacina
contra a Covid-19 no VacinaPira. Há vagas para 1ª dose de crianças de cinco a 11 anos, de adolescentes de 12 a 17 anos e de
adultos com 18 anos ou mais.
Para 2ª dose, há vagas para
quem tomou a 1ª dose da CoronaVac/Butantan até 28/02; da
Astrazeneca/Oxford/Fiocruz até

31/01; da Pfizer (18 anos ou mais)
até 11/03; da Pfizer (adolescentes de 12 a 17 anos) até 02/02;
da Pfizer pediátrica até 31/01.
Para 3ª dose, há vagas para
pessoas com 18 anos ou mais que
tomaram a 2ª dose há, pelo menos, quatro meses, pessoas com 18
anos ou mais com alto grau de
imunossupressão que tomaram a
2ª dose há, pelo menos, 28 dias
e de adolescentes de 12 a 17 anos
com alto grau de imunossupressão que tomaram a 2ª dose há,
pelo menos, oito semanas.
Para a 4ª dose, há vagas para
pessoas com 18 anos ou mais com
alto grau de imunossupressão e idosos com 80 anos ou mais que não
queiram ou não consigam vacinar
hoje, 26, no Sabadão da Vacinação.

RIO PIRACICABA

Divulgação

Lauro Liborio Stipp, 81 anos, se vacinou com a
4ª dose da vacina contra a covid-19 nesta semana

D EMANDA

Solenidade tem parecer favorável de comissão Moradores pedem centro
A Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
da Câmara Municipal de Piracicaba, com a participação da presidente Silvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo “A Cidade é
Sua” e Ana Pavão (PL) membro,
deliberaram pelo parecer favorável ao projeto de decreto legislativo 10/2022, do vereador
Josef Borges (Solidariedade).
Ele propõe separar a celebração do Dia do Rio Piracicaba, que
é comemorado no dia 15 de abril,
das comemorações da Semana do
Meio Ambiente, realizada anualmente em junho, como prevê o
Decreto Legislativo nº 32/2015.
A propositura já recebeu parecer
favorável da Comissão de Legislação de Justiça e Redação (CLJR)
e agora segue para a pauta para
ser deliberada no plenário.
As vereadoras ouviram os
motivos que levaram Josef Bor-

ges a propor essa alteração e
apresentaram argumentos em relação a preocupação dessa medida abrir precedentes para outros
pedidos de separação de datas
consolidadas por similaridade,
conforme observou Ana Pavão.
A presidente Silvia Morales
entende que a justificativa do projeto é plausível, pela importância
do rio Piracicaba, mas também
observa os impactos dessa medida na Casa de Leis, no que diz respeito a possíveis pedidos futuros.
O vereador agradeceu as
considerações e afirmou ter ciência da efetividade da consolidação para otimização dos serviços do Legislativo e economicidade, que demostra respeito
ao erário. No entanto, ressaltou
que o rio, por ser um ícone da
cidade, com reconhecimento internacional, merece ter a comemoração em sua data original.
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Membros da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável se reuniram nesta sexta-feira (25)

De acordo com Josef Borges,
o rio Piracicaba é um dos mais
importantes do nosso país, mas
acima de tudo, em que pese ele
ser o principal ícone natural da
cidade que ganhou o seu nome,

prevalece o amor que os piracicabanos demonstram por ele ao
longo de sua história, desde a sua
valorização em todas as artes, na
cultura e na luta pela sua defesa, recuperação e preservação.

P ANDEMIA

Vereador solicita suspensão de prazos de concursos
O vereador Thiago Ribeiro
(PSC), protocolou nesta sexta-feira a indicação 1149/2022, que
propõe ao prefeito Luciano Almeida (União Brasil), a suspensão da contagem do prazo de
validade do concurso público
edital 002/19 para provimento aos
cargos de auxiliar de ação educativa, intérprete educacional de libras/português (Educação básica
e CIEJA), professor de educação
infantil, professor de educação
fundamental e nutricionista.
O concurso público foi publicado no Diário Oficial do Município em 11 de junho de 2019,
tornando pública a abertura de

inscrições e a realização do concurso público, de provas e títulos, em nível municipal para provimento de um total de 55 cargos em regime estatutário.
Durante a pandemia de
Covid-19, a Lei Complementar
173/2020, impediu o município
de realizar a contratação de
novos funcionários e a abertura de concursos. A validade do
concurso público é de 2 anos a
partir de sua homologação e,
sendo assim, os prazos expiraram em setembro de 2021.
Nesta quinta-feira (24),
após veto derrubado do presidente Jair Messias Bolsonaro

C OMISSÃO

social no bairro Jaraguá

(PL), o Congresso Nacional promulgou a Lei Federal 14.314 de
24 de março de 2022, que altera
a Lei Complementar 173/2020,
que suspendeu o prazo de validade de concursos públicos homologados até a data da publicação do Decreto Legislativo nº
6 de 20 de março de 2020 até o
dia 31 de dezembro de 2021. Desta forma, com a suspensão do
prazo, o concurso de edital 002/
19, volta a ter seu prazo contado
a partir de 01 de janeiro de 2022.
No ano passado, o Thiago Ribeiro já havia protocolado a Moção de Apelo 17/2021 em 28 de
janeiro de 2021, aprovada pelo

Plenário da Casa de Leis em 11
de fevereiro do mesmo ano. A
moção solicitava a suspensão dos
prazos do referido concurso.
“Esperamos que neste momento o Poder Executivo acate a
Lei Federal promulgada pelo
Congresso Nacional, que beneficiará muitas pessoas aprovadas
no concurso e que foram prejudicadas durante a pandemia. Também é necessário lembrar, que
com esta prorrogação no prazo,
não será necessário ter custos orçamentários com a elaboração de
um novo concurso público. Uma
grande economia para o município”, destacou Thiago Ribeiro.

Pedido foi feito a Gustavo Pompeo, em reunião com moradores

Nesta quinta-feira (24), o vereador Gustavo Pompeo (Avante)
se reuniu com o morador do Jaraguá, Adão Cardoso de Oliveira Jr.
o Juninho, para conversar sobre
melhorias e a possível criação de
um centro social para o bairro.
Juninho explicou todo o
planejamento do projeto e quais
são os desejos para atendimento da comunidade, com atividades físicas e de lazer como
aulas de Zumba, Muay thay e
festas para a comunidade local.
O morador disse ainda que
o espaço que tem em mente pra
utilizar como o centro social fica
na Rua Pedro Morato Krahembuhl. "Porém infelizmente o lo-

cal está bastante avariado e necessita de algumas manutenções", afirmou. Juninho conta
com saudade das atividades
que eram realizadas quando ele
era mais novo, e como um centro de lazer e social faz falta
para os jovens na comunidade.
O vereador Gustavo Pompeo explicou como pode ajudar
no desenvolvimento do projeto
e que está disposto a colaborar
com o que estiver ao seu alcance. Os próximos passos serão
conversar com a comunidade
local e com a prefeitura e, dessa
forma, alinhar o melhor projeto
de reforma ou construção de um
centro de lazer no bairro.

A GRICUL
TURA
GRICULTURA

Estrada do Paredão Vermelho
recebe manutenção da Sema
Divulgação

O RDINÁRIA

Mesmo após parecer favorável,
Câmara analisa pedido de informação
convênio com Estado é questionado sobre comitiva do Semae no Senegal
A Comissão Permanente de
Educação, Esportes, Cultura, Ciência e Tecnologia assinou, nesta
sexta-feira (25), parecer favorável ao projeto de lei 36/2022, do
Executivo, que trata de convênio
para contratação de estagiários
em órgãos ligados à Secretaria de
Estado da Segurança Pública
(SSP). Mesmo apto a ser votado
em plenário, a presidente do colegiado, Rai de Almeida (PT), solicitou uma “análise jurídica com
maior rigor” da propositura.
“Eu sei que é comum a Prefeitura ceder servidores públicos
a órgãos de outros entes federativos, como o Governo do Estado, mas neste caso a minha dúvida é quanto ao fato do Executivo Municipal ter de assumir um
processo seletivo para contratação de estagiários, do Ensino Médio ou do Ensino Superior, para a
secretaria estadual”, disse.
Embora a presidente da comissão tenha apresentado essa
objeção – que está em análise
no Departamento Jurídico da
Câmara – os outros integrantes da comissão – Thiago Ri-

beiro (PSC), relator, e Zezinho
Pereira (Democratas), membro
– decidiram assinar o parecer
favorável ao PL 36/2021 e tornar a propositura apta para ser
votada nesta segunda-feira (28).
“Eu não sou contra exatamente ao PL, mas nós, enquanto
legisladores, devemos estar seguros sobre a legalidade das matérias que são aprovadas em plenário, então, o meu questionamento é sob o aspecto jurídico e
não quanto ao mérito da proposta”, acrescentou Rai, ao enfatizar que não foi o suficiente, em
sua análise, o parecer favorável
já expedido pela CLJR (Comissão
de Legislação, Justiça e Redação), responsável por verificar a
legalidade das proposituras.
A comissão recebeu, para apreciação, o projeto de lei 45/2022 e
assinou os pareceres favoráveis
aos projetos de lei 15/2022, 24/
2022, 40/2022, 48/2022, 49/2022,
50/2022, 51/2022, 52/2022, 53/
2022, 54/2022, 55/2022, 189/
2022, 239/2022 e 264/2022; e aos
projetos de decretos legislativos 5/
2022, 11/2022, 12/2022 e 13/2022.

Requerimento a ser votado
pela Câmara, nesta segunda-feira (28), traz questionamentos
em relação aos gastos da viagem
de funcionários do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) ao Senegal para participar do
9º Fórum Mundial da Água. O
evento teve início na segundafeira (21) e vai até este sábado
(26) em Dakar, capital do país.
Autor do requerimento 238/
2022, o vereador Pedro Kawai
(PSDB) quer saber quem são os
funcionários que compõem a comitiva que foi ao Senegal, quais
cargos ocupam e o regime de contratação (se efetivos ou comissionados). Também pergunta quais os
valores gastos pela delegação na
viagem (como passagem aérea, hospedagem e alimentação) e se as despesas serão arcadas pelo Semae.
A propositura é uma das 15
que compõem a pauta da Ordem
do Dia da 8ª reunião ordinária,
junto com um projeto de decreto
legislativo em redação final, uma
moção e outros oito requerimentos em discussão única, dois projetos de lei em primeira discussão
e dois em segunda. Os requerimen-

tos solicitam informações da Prefeitura sobre verbas federais repassadas ao município para o combate da pandemia da Covid-19 e
cobram atenção a demandas de
trânsito, saúde e limpeza pública.
Já o projeto de lei 36/2022,
encaminhado pelo Executivo e pautado em primeira discussão, busca
a autorização da Câmara para que
o município possa firmar convênio
com a Secretaria Estadual de Segurança Pública para cessão gratuita
de estagiários de nível superior
"como forma de complementação e
aperfeiçoamento prático de suas
atividades acadêmicas e dos trabalhos realizados no âmbito das
unidades e delegacias da Polícia
Civil instaladas em Piracicaba".
Os trabalhos legislativos poderão ser acompanhados, ao
vivo, a partir das 19h30, pela TV
Câmara (sintonizada nos canais
11.3 em sinal aberto digital, 4 da
Claro/Net e 9 da Vivo Fibra, no
site camarapiracicaba.sp.gov.br/tv
e nos perfis no Facebook e no YouTube) e pela Rádio Câmara Web.
A Rádio Educativa 105,9 FM inicia a cobertura às 20h. O "Jornal
da Câmara" vai ao ar às 19h.

Motoniveladora da Sema no bairro Campestre

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e
Abastecimento), continuou
nesta semana os serviços de
manutenção da estrada José
Francisco Perez Gonzalez (PIR
290), conhecida como Estrada
do Paredão Vermelho, atendendo a pedidos da população.
Desde sexta-feira da semana passada, 18, a Sema aplica
agregado reciclado para pavimentos nos pontos críticos da
estrada, com o auxílio da motoniveladora e do rolo compactador. Os serviços continuam hoje,
26, e seguem na semana que vem.

No Campestre, desde quartafeira a Sema está na PIR 190, denominada Anselmo Fornaziero,
aplicando lajão britado. A manutenção continua amanhã, sábado.
As estradas PIR 017/290, no
bairro Congonhal, e a PIR 220, no
bairro Formigueiro, que estavam
em manutenção na semana anterior, foram finalizadas esta semana. A Sema aplicou o lajão britado
nos pontos críticos com a motoniveladora e o rolo compactador.
A equipe de pontes continua empenhada na reconstrução da Ponte do Plínio, na PIR
033/260, em Anhumas, que
teve início no dia 16/03.
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H OMENAGEM

Câmara realça pujança e
pioneirismo da Coplacana
em 73 anos históricos
Assessoria Parlamentar

E DUCAÇÃO

Sem reajuste, professores
podem deflagrar greve,
diz deputada Bebel
Com a nova carreira, os professores temporários, de acordo com Bebel,
terão salário líquido de R$ 3.700,00 e o fim da progressão funcional

Ana Pavão, Arnaldo Bortoletto, Marcos Farhat, Caludio Rossi, Mirian Mello

De autoria da vereadora Ana
Pavão (PL), o requerimento 933/
2021, concede voto de congratulações à Coplacana (Cooperativa
dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo), pelos seus 73
anos de história. A entrega da
honraria foi conferida à direção
da organização, sob a presidência de Arnaldo Antônio Bortoletto, na manhã da última terça-feira (22), às 9h30, em ato solene.
A Cooperativa, segundo a propositura, foi a primeira fundada
no Estado, em 1948, e também é
marcada como a segunda no país,
fruto da iniciativa de 57 produtores rurais que se uniram com o
objetivo de oferecer insumos e assistência ao produtor rural.
No requerimento, a vereadora Ana Pavão ressalta que atualmente, a empresa é uma das mais
atuantes e influentes entidades
rurais do Brasil e conta com milhares de associados em 27 filiais
espalhadas por todo o território
nacional, contando com lojas
Massey Ferguson nos Estados de
São Paulo, Goiás, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul e Paraná,
além de Fábrica de Rações; Central de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos; Coop
Service e duas unidades produtivas, o Confinamento de Gado e
Unidade de Grãos, tendo sua
matriz localizada em nosso município, mais especificamente no
Centro Canagro "José Coral".
"A Coplacana é o resultado da
ideologia e desempenho de uma

Diretoria dinâmica, participativa
e comprometida com uma visão
voltada para a tecnologia e para o
futuro, promovendo a união onde
o cooperativismo visa o fortalecimento da classe dos Produtores
Rurais. Décadas de trabalho e
dedicação são o resultado do que
a instituição se tornou: referência nacional no setor, tornandose "Orgulho do Agro", com mais
de 12 mil itens para a agricultura e completo serviço de assessoria no campo", destaca a parlamentar no teor da honraria.
COOPERATIVISMO - é
um movimento econômico e social, entre pessoas, em que a cooperação baseia-se na participação dos associados, nas atividades econômicas (agropecuárias, industriais, comércios ou
prestação de serviços) com vistas a atingir o bem comum.
"Além disso, trata-se de uma
filosofia de vida que busca transformar o mundo em: um lugar
mais justo, feliz, equilibrado e com
melhores oportunidades para todos. Um caminho que mostra a
possibilidade de unir desenvolvimento econômico e social; produtividade e sustentabilidade; o individual e o coletivo; à partir da
iniciativa de pessoas, que se juntam em torno de um mesmo objetivo, por meio de uma organização, onde todos são donos do próprio negócio, dando continuidade a um ciclo que traz ganhos para
as pessoas, ao país e também ao
planeta", conclui Ana Pavão.

C ARRO

Ciça Moreira será a voz
do novo Buick Enclave
Divulgação

A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT) notificou o governador João Doria, na tarde
desta última quinta-feira, 24 de
março, que sem reajuste salarial,
os professores da rede estadual de
ensino podem deflagrar greve. A
Apeoesp, inclusive, convocou assembleia da categoria para a próxima terça-feira, 29 de março, às
14 horas, em frente à Assembleia
Legislativa de São Paulo, justamente para debater esta possibilidade e também para pressionar os
deputados da base governista para
que desmembrem o PLC 03/2022,
que tramita naquela Casa, garantindo reajuste salarial aos professores e retirando a proposta da
chamada “nova carreira” da pauta de discussão. “É importante que
tenhamos uma grande assembleia.
Para isso, todos devem dar sua
contribuição, paralisando as atividades e participando desta importante assembleia”, diz Bebel.
Para isso, a presidenta da
Apeoesp continua mobilizando os
professores contra a nova carreira e por reajuste salarial de 33,24%,
o que assegura o cumprimento do
piso nacional do magistério no
Estado de São Paulo. Foi com este
objetivo que na tarde desta quinta-feira, 24 de março, esteve na
EE. Sud Mennucci, localizada no
Bairro Alto, em Piracicaba, dialogando com um grupo de professores. “Fomos a única categoria de

A montadora de carro Buick
escolheu Ciça Moreira de apenas
15 anos para ser a voz do comercial de seu mais novo lançamento, o Buick Enclave. O anúncio
será veiculado em todo México.
A cantora foi descoberta
por uma agência mexicana
através das suas redes sociais
e após o primeiro contato, realizou diversos encontros virtuais até o momento da gravação que aconteceu no Studio
Lab Sound em Piracicaba/SP.
"A gravação durou cerca de 4
horas e cantei diversas versões de
Feeling Good, foi uma experiência
inesquecível e fiquei emocionada
quando vi o resultado" conta
Ciça Moreira a nossa produção.
Ciça Moreira é uma artista
privilegiada pois mesmo buscando seu espaço com músicas autorais, conquistou algo muito

raro para artistas brasileiros: levar a sua voz para um outro país
em uma língua estrangeira.
Em 2020 Ciça foi um dos
grandes destaques do Talent
Show Canta Comigo Teen da Tv
Record chegando até a semifinal
onde apresentou o clássico Feeling Good de Nina Simone em uma
versão Rock, ficando no Trending
Topics Twitter Brasil conquistando assim milhares de fãs.
Em 2021, a cantora lançou
seu primeiro álbum "No Meio do
Caos" onde alcançou mais de
750.000 plays conquistando milhares de ouvintes. No próximo
dia 01/4 lança "Fobia" o primeiro single do álbum "Conflitos"
que será lançado ainda este ano.
O comercial pode ser visto nas redes sociais da cantora ou pelo canal oficial do da
Buick - México no Youtube.

Bebel esteve na escola Sud Mennucci, dialogando e mobilizando professores por reajuste salarial

servidores estaduais que não tivemos qualquer reajuste, enquanto
que os demais tiveram de 10% a
20%. Isso não é justo”, disse.
A Professora Bebel destacou
que para os professores, o governo, conforme consta no PLC 03/
2022, quer atrelar o reajuste de
10% à criação da nova carreira,
que, na realidade, é o desmonte
da nossa carreira, “porque perderemos quinquênios, sexta-par-

te e outros direitos. Além disso,
passaremos a trabalhar mais 14
horas semanais dentro das escolas, sem aumento salarial correspondente. Já o subsidio inicial de R$ 5 mil será corroído pelo
aumento dos descontos, com o
professor, na prática, recebendo
pouco mais de R$ 3.700,00, além
do que o tempo de serviço e experiência não serão fatores evolutivos e os professores levarão

28 anos para chegar à 11ª referência, no total de 15, fazendo
provinhas e avaliações subjetivas. Já os professores temporários (categoria O) serão enquadrados compulsoriamente na referência 1 quando da renovação
de seus contratos e ficarão estagnados, sem evolução e sem
carreira, recebendo no máximo
pouco mais de R$ 3.700,00 e
trabalhando mais”, destaca.

C ONT
AS
ONTAS

Legislativo participa de ciclo debates promovido pelo TCE
Chefes dos departamentos
Financeiro, Francisco Gomes
Ferreira, e de Administração e
Documentação, Milena Dionísio, chefes de setores, servidores e o presidente da Câmara
Municipal de Piracicaba, vereador Gilmar Rotta (Cidadania),
participaram, ontem, 25, da 26ª
edição do Ciclo de Debates com
Agentes Políticos e Dirigentes
Municipais, promovido pelo TCE
(Tribunal de Contas do Estado).
A reunião, realizada no
Centro Internacional de Convenção Dr. Nelson Barbieri, em
Araraquara, tem como foco o
novo modelo de fiscalização do
TCE. Além disso, os gestores
públicos participantes recebem

CHARGE

Fabricante de carros de luxo escolhe brasileira de apenas 15 anos
para dar voz ao comercial de seu mais novo lançamento

Divulgação

orientações sobre temas relacionados à Lei n° 14.143 de 2021,
que dispõe sobre a Lei Orçamentária, aplicação de recursos,
Terceiro Setor, transparência e
controle interno, entre outros.
Os encontros do Ciclo de Debates contam com a presença do
presidente do TCE, Dimas Ramalho, conselheiros, auditores,
membros do Ministério Público
de Contas e do secretário-diretor geral, Sérgio Ciquera Rossi,
incumbido de esclarecer as dúvidas dos participantes. Ao
todo, foram convidados para a
atividade representantes de 63
municípios jurisdicionados do
TCE, das regiões administrativas de Araraquara e Araras.

Assessoria Parlamentar

Reunião aconteceu em Araraquara e tem o objetivo
de prestar orientações aos gestores públicos
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P ÁSCOA

Aniversário de 10 anos do
Teatro do Engenho tem
programação especial

Oficina de tingimento de ovos
começa neste fim de semana
Divulgação

Apresentações acontecem neste sábado, 26, e domingo, 27, com entrada gratuita
O Teatro Erotides de Campos,
no Parque do Engenho Central,
completa uma década e, para celebrar a data, a Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), preparou
uma programação especial, com
dança, música, gratuita neste fim
de semana, dias 26 e 27/03.
No sábado, 26, às 20h, o Studio 415 apresenta o espetáculo
Entre amigos Poeta do Som, que
homenageia o compositor que dá
nome ao Teatro, Erotides de
Campos. O espetáculo de dança
mostra a música brasileira dos
anos 20, pontuada pela inovação da arte da dança do século
21, privilegiando a divulgação
e imortalidade do músico brasileiro a todos os presentes.
Serão 12 coreografias, interpretadas por 16 bailarinos e inspiradas nas melodias de sucesso do compositor, dentre as mais
de 230 criadas por ele, transitando por diversos gêneros,
como maxixes, tangos, choros,
sambas, marchinhas, dobrados,
valsas e charlestons, acompanhadas de textos sobre a vida e curiosidades do compositor, interpretados pelo ator Rodrigo Polla,
com imagens de arquivo cedidas por José Carlos de Moura.
O espetáculo tem direção de
Adriana Dedini Ricciardi e Nina
Guidotti, imagens de Oswaldo de
Andrade, fotografias de Marcelo Trevelin, Thais Penteado, Paulo Altafin e Danilo Oda e interpretação coreográfica da Cia de

dança Studio 415, coreografias
de Adriana Ricciardi, Nina Guidotti, Clara Ferreira, Daniela
Zambello, Debora Zambello, Rodrigo Baptista, Rodrigo Betini,
Rafael Gerage e Marianna Cury,
iluminação de Maurício Augusti. O apoio é do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba
(IHGP), Cultura Artística de Piracicaba e José Carlos de Moura.
No domingo, 27, às 17h, a
Banda União Operária se apresenta com seus 35 músicos, sob
a regência do maestro Jonatas
Dionísio, com um repertório diversificado como Cartoon Symphony, Disparada, Libertango,
The Star and Stripes Forever,
Seleção Raça Negra, Pout pourri Roupa Nova, Aquarela do
Brasil, entre outras obras.
Fundada em 1º/05 de 1906,
a Corporação Musical União
Operária é um dos ícones culturais de Piracicaba. Os momentos
cívicos, religiosos, sociais e políticos do município sempre contaram com a presença da banda.
“É uma felicidade enorme
comemorarmos o aniversário
do Teatro Erotides de Campos, um espaço que nos enche
de orgulho, criamos uma programação especial, uma homenagem ao grande compositor
e a população de Piracicaba”,
disse o secretário da Ação
Cultural, Adolpho Queiroz .
ESPAÇO - O Teatro Municipal Erotides de Campos foi fundado em 27 de março de 2012 e

Divulgação

Para participar é necessário fazer a pré-reserva com a organização

Serão 12 coreografias, interpretadas por 16 bailarinos e inspiradas
nas melodias de sucesso do compositor (2)- Foto Marcelo Trevelin

está localizado no Parque do Engenho Central. É composto por
uma estrutura cênica dotada de
palco, plateia, galerias, restaurante, camarins, salas de ensaio e técnicas de apoio. Seu edifício, o antigo barracão 6, pertenceu ao Engenho de Açúcar de Piracicaba.
Foi instituído sob a Lei n.º 7055,
de 04/07/2011 incluída na Lei
n.º 5.194 de 2002 e foi denominado Erotides de Campos (18961945), eminente compositor, poeta, melodista e personalidade
que influenciou a produção cultural nacional e internacional.

SERVIÇO
Aniversário de 10 anos do
Teatro Erotides de Campos.
Dias 26/03, às 20h, apresentação do espetáculo Entre
amigos Poeta do Som, com
Studio 415. Dia 27/03, às
17h, apresentação da Banda União Operária. Ambos
no Teatro Erotides de Campos, localizado no Parque do
Engenho Central, avenida
Maurice Allain, 454, Nova Piracicaba. Gratuito. Os ingressos serão distribuídos
com 1 hora de antecedência na bilheteria do teatro.
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Casa do Hip Hop recebe evento de modalidade de dança urbana
A Casa do Hip Hop de Piracicaba recebe, no dia 27/03, a partir das 10h, o Str8 Krump, o primeiro evento da região de dança
urbana voltado para a modalidade krump. A ação gratuita é
contemplada pela Lei Emergencial Aldir Blanc e tem apoio da
Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do
Turismo do Governo Federal.
Com Jean Santos Hattkilla e
Guilherme Pereira dos Santos
Hoodnezz como idealizadores, o
projeto tem como principal objetivo ampliar a modalidade krump
no Brasil, com foco nas cidades
do interior de São Paulo, além
de reunir profissionais nacionais
que compõem a cena do krump.
Haverá oficina de krump com
o dançarino do rapper Mano Brown, Ronaldo Snobrock, e batalhas
de krump/call and allstyle, com
premiação em troféus. Os urados
serão Ronaldo Snobrock, Jean
Hattkilla (um dos idealizadores do
evento, professor e dançarino de
krump), Paty Lady (colaboradora
no grupo Praise Krumpers e participante ativa do movimento
krump na cidade de São Paulo)
e DJ Marquinhos (DJ da Casa
do Hip Hop de Piracicaba).
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Sem necessidade de fazer
inscrição, os interessados podem
prestigiar as batalhas e fazer a
oficina de dança gratuitamente.
A DANÇA - Conhecido
inicialmente como Clown Dancing ou Clowning, que mais
tarde se torna um estilo de
Krump, o Krump Clown é uma
dança urbana que nasceu em
Los Angeles, nos anos 1990, nas
disputas de Clown, influenciado pela cultura Hip Hop, e chegou ao Brasil nos anos 2000.
Os Hip Hoppers e Krumpers
são conhecidos por reorganizar
territórios e maneiras de se expressar, que são marcados por
movimentos de estilo livre e expressivos, ressignificando os
corpos culturais e históricos.
O krump é uma dança que
permite contar emoções e
transmitir ideias, é uma linguagem gestual de total liberdade, que dá voz e revela a
personalidade dos dançarinos.
SERVIÇO
Str8 Krump. Dia 27/03, às
10h, Casa do Hip Hop de
Piracicaba localizado na
Rua Jaçanã Altair Pereira
Guerrini, 200 - Paulicéia, Gratuito. Apresentação da Carteira Nacional de Vacinação.
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SERVIÇO
Oficina de Tingimento de Ovos
Café Tirol. Datas: sábados e
domingos, dias 26, 27 de março; e 03, 09, 10 de abril, das
9h às 11h. Local: Café Tirol (rua
Santa Olímpia, 160 – bairro
Santa Olímpia). Valor: R$ 20
(incluso o kit para tingimento
de ovos). Pré-reserva: (19)
99185-8268 (Whatsapp).

Saúde realiza projeto-piloto
para o combate à dengue
Divulgação

Projeto piloto de combate a dengue usa telão de led para
orientar e educar a população sobre o mosquito aedes

DJ Marquinhos, da Casa do Hip Hop de Piracicaba

T RIBUNA

Segundo o parlamentar,
moradores e as pessoas que
transitam pela via estão sendo
prejudicados pelo estado do asfalto, que está danificado apresentando remendos, que necessitam de manutenção e reparos, além
de apresentar afundamento.
Ele questiona, no requerimento, qual é o prazo para atender a
demanda dos moradores e se já
existe parecer técnico do Departamento de Transportes a respeito
da alteração. O vereador ainda
quer saber se existem empecilhos
para atender à solicitação.

característica, mas será aquele
que se destacar, com todas as
plantinhas aparecendo, com harmonia”. Segundo Correr, quem
faz essa avaliação são os moradores do bairro. “Levamos os
ovos principalmente para os noninhos (vovozinhos) escolherem
aqueles que eles mais gostam”.
A memória mais antiga de
Correr sobre essa tradição, é dele
com os primos procurando plantas para tingir os ovos. “Eu tinha
cerca de quatro anos. Lembro de
irmos buscar macela, outras plantinhas e casca de cebola. Depois,
nós nos reuníamos na minha vó,
sentávamos todos juntos e montávamos os ovos no tecido. Fazíamos um ninho de flores, colocávamos o ovo ali, depois amarrávamos bem e colocávamos para
cozinhar. Enquanto cozinhava,
a gente brincava. Era um momento de união da família, que
também acontece nas oficinas”.
Antes do surgimento dos
ovos de chocolate, era tradição de
muitos povos presentear amigos e
familiares com ovos de galinha
decorados a mão. Após séculos,
essa cultura se solidificou em vários países do hemisfério norte,
que celebravam a chegada da primavera. Os imigrantes tiroleses
que vieram para Piracicaba, há
cerca de 130 anos, mantiveram
esse costume e atualmente compartilham sua história, por meio
da Oficina de Tingimento de Ovos.

P RAÇA J OSÉ B ONIFÁCIO

Moradores reivindicam alteração Avanço da causa animal é elogiado
em linha de ônibus no Vale do Sol pelo vereador Laércio Trevisan
Os moradores do bairro Jardim Sônia solicitaram a alteração do itinerário da linha de ônibus número 408 - Vale do Sol,
no trajeto da rua Anacleto Della
Modesta. A reivindicação já havia sido apresentada pelo vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL), através da indicação nº 3752/21, em outubro
do ano passado. Como o problema não foi solucionado, ele reitera a solicitação através do requerimento 222/22, aprovado na
7ª reunião ordinária da Câmara, nesta quinta-feira (24).

O Café Tirol promove, a partir deste fim de semana, sua tradicional Oficina de Tingimento
de Ovos. A programação acontecerá sempre aos sábados e domingos, nos dias 26 e 27 de março; 3, 9 e 10 de abril, das 9h às
11h. As inscrições são limitadas.
Para participar é necessário fazer a pré-reserva com a organização do Café Tirol. O valor é de
R$ 20 e está incluso o material.
A Oficina de Tingimento de
Ovos acontece há mais de 10
anos. Segundo Ivan Correr, as
famílias costumam se envolver
muito nessa programação. “Percebemos que muitos pais fazem
a reserva para as crianças, mas
quando começa o tingimento
também participam. Isso porque
é uma sensação muito gostosa o
processo de montagem, há muita
expectativa para ver o resultado”.
A atividade conta com o
apoio cultural do Café Morro
Grande, que premiará o trabalho que mais se destacar em
cada dia. Serão cinco cestas repletas de produtos e brindes.
O organizador da oficina explica que a ideia é compartilhar
com o público as tradições da
colônia tirolesa dos bairros Santana e Santa Olímpia. “Nossa proposta é apresentar para os visitantes, sejam eles vindos de outros
bairros de Piracicaba ou de cidades da região, um pouco da nossa
cultura e, assim, preservar as tradições. No dia da Páscoa, é nosso
costume fazer o tingimento dos
ovos com as crianças do bairro,
envolvendo toda a comunidade”.
Diferentemente de 2021,
esse ano a oficina volta ser presencial. Com isso, a escolha do
trabalho vencedor acontecerá a
cada encontro. “Não dá para
dizer que é campeão o ovo mais
bonito, porque cada um tem uma

Na reunião ordinária de
quinta-feira (24), o vereador Laércio Trevisan Jr. (PL) criticou
novamente o vandalismo que
vem ocorrendo em locais públicos da cidade. "Hoje foi feita a
ligação de inúmeros fios cortados
por vandalismo na Praça Imaculada Conceição, eles tentaram roubar e não conseguiram devido
ser uma fiação antiga", disse.
O vereador informou que
foi solicitada a intervenção na
praça Dom Aniger, no Jardim
Primavera, por causa de danos na parte elétrica e a questão foi sanada na quinta (24).

CAUSA ANIMAL - Trevisan Jr. deu destaque ao projeto lei complementar 6/2022,
protocolado por ele e pela vereadora Alessandra Bellucci,
que, entre outras medidas, obriga o infrator a pagar pelas despesas para tratamento de animais vítimas de maus-tratos.
"Fico muito feliz por essa parceira, nós que já trabalhamos com
a causa animal há décadas em
Piracicaba. É importante que a cidade sempre avance nessa questão na proteção dos animais e acredito que hoje o trabalho está sendo bem feito e realizado", afirmou.

O combate à dengue em Piracicaba não para. Por meio do Plano Municipal de Combate ao Aedes, capitaneado pelo Centro de
Controle de Zoonoses vinculado à
Secretaria de Saúde, na manhã
desta sexta-feira (25/03) foi realizado um projeto-piloto para alertar a população quanto à importância do combate ao mosquito
transmissor da dengue, zika e chikungunya no centro da cidade.
Na praça José Bonifácio, em
frente à Catedral de Santo Antônio, das 8h às 12h, ficou instalado
um telão de LED de 3 metros por
1,80 metro, acoplado a um sistema de som e microfone onde foram exibidos vídeos e orientações
sobre o combate à dengue, sintomas da doença, além das ações realizadas pelo PMCA. Conforme
explicou Sebastião Amaral Campos, o Tom, coordenador do
PMCA, o projeto-piloto é voltado
para orientação educativa. "Além
da praça, temos a intenção de levar esse projeto a outros lugares
de grande movimentação de pes-

soas, como terminais do transporte público. Além disso, ele
pode ser uma ferramenta importante para se trabalhar novas
ações junto as escolas públicas e
privadas da cidade", afirmou.
Para Filemon Silvano, secretário de Saúde, que participou da ação
realizada pela manhã, o combate
ao mosquito transmissor da dengue não pode parar nunca. "Esse é
um trabalho que não pode parar.
Quanto mais novidades que agreguem nossas campanhas são bemvindas. Vemos com bons olhos esta
nova iniciativa e esperamos que os
resultados sejam positivos e que
possamos ampliar este trabalho
educativo pela cidade", enfatizou.
De acordo com o banco de
dados da Vigilância Epidemiológica Municipal, de 1º de janeiro a
24 de março de 2022, foram notificados 1.261 casos de dengue e
confirmados apenas 110, sem
óbito. No mesmo período de
2021, foram 4.497 notificações e
1.962 confirmações, também sem
registro de mortes pela doença.
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Alex de Madureira destina
R$ 250 mil para duas
entidades piracicabanas
Aldo Guimarães
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Palestra aborda pós-verdade e
guerra de narrativas na política
Segunda palestra do ciclo "Marketing Político e Eleitoral no Contexto
da Comunicação Digital" aconteceu na tarde da última quarta-feira (24)

Lar dos Velhinhos e Associação Presbiteriana foram contempladas
com emendas parlamentares do deputado estadual

Por meio de duas emendas
parlamentares, o deputado Alex
de Madureira destinou R$ 150
mil para a Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba. Já o Lar dos Velhinhos de
Piracicaba (LVP) foi contemplado com 100 mil reais. “Pelo trabalho que realizam, são duas
instituições das mais importantes de Piracicaba. Portanto, enquanto estiver como deputado
terão o maior apoio do meu gabinete em tudo que precisarem”,
afirmou Alex de Madureira.
Para o Lar dos Velhinhos, os
recursos deverão ser aplicado para
custear as necessidades da entidade e, para a Associação Presbiteriana, deverá ser usado nas
obras de construção da nova sede,
que está em fase de acabamento.
“Graças as emendas parlamentares proposta e encaminhada pelo deputado ao poder executivo, os recursos públicos são
melhor alocação. Como deputa-

dos, estamos mais próximos das
realidades de nossas cidades e
temos a oportunidade de atender as demandas mais urgentes
e necessárias das comunidades”,
informou o deputado estadual.
As duas indicações partiram
do próprio deputado e os convênios com as das entidades já foram assinados e os recurso devidamente aprovados, portanto estão prontamente disponíveis
para ser aplicados e custear as
necessidades da entidade.
“Reconhecida como a primeira ‘cidade geriátrica do Brasil’, o
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
merece todo nosso apoio e consideração. Já a Associação Presbiteriana vem fazendo um trabalho
maravilhoso, com o acolhimento
de pessoas em situação de rua,
além do Centro Dia para pessoas
com deficiência e a Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), que
é composta por 90 integrantes”,
lembrou Alex de Madureira.
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Linha de ônibus de Ártemis até
o terminal central volta a operar
Em atendimento à reivindicação dos usuários do transporte coletivo do distrito de Ártemis,
o vereador Josef Borges (Solidariedade) conseguiu o retorno da
linha direta entre o distrito e o
Terminal Central de Integração
(TCI). Além disso, haverá também a ampliação dos horários em
que o ônibus faz o trajeto.
Com a mudança, os moradores passam a contar com novos horários diretos de segunda à sexta-feira. Aos sábados,
esse itinerário ocorre até as 14h
e após, o transporte público oferecido passa a ser entre Ártemis
e o TVS (Terminal da Vila Sônia).
De acordo com o vereador,
os moradores foram duramente penalizados com a mudança
da linha direta para o TVS durante a pandemia. “Compreendemos naquele momento que
houve redução de passageiros,
mas à medida que a Covid-19 é
controlada e as atividades já
retornaram ao normal, o transporte precisa acompanhar essa
dinâmica e agradeço a secretária
Jane Franco Oliveira e ao prefeito Luciano Almeida (União Brasil) por atender a esse pedido da
comunidade de Ártemis”, afirmou.
O parlamentar também destacou que a Semuttran (Secreta-

ria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes),
por meio da análise do diretor
de Transportes, Vanderlei Quartarolo, atendeu as solicitações de
ampliação de horários de outras
linhas de ônibus da cidade que
passam a valer a partir deste sábado, 26 de março, como a linha
501 de Tanquinho e a linha 400
Ártemis até o Terminal Vila Sônia, que teve ajuste de horários
aos sábados e domingos. A linha
403 Lago Azul, já passou a circular, inclusive aos finais de semana desde o último dia 21.
A partir do dia 28 de março a
linha 812 que faz o trajeto do bairro Santo Antônio até o TSJ (Terminal São Jorge), passa a circular
com mais horários nos dias úteis,
a linha 219 Parque 1º de Maio tem
novos horários nos dias úteis e aos
sábados. A linha 002 Panorâmica/TCI recebeu ajustes nos horários para reduzir atrasos que ocorriam de segunda a sexta-feira. A
linha 412, Santa Olímpia/TVS a
partir do dia 28 de março recebe
mais horários nos dias úteis.
“Todas essas alterações
atendem às necessidades da população residente nessas regiões
e é um avanço para melhorar o
transporte público e garantir o
direito dos cidadãos”, afirmou.

S OLENIDADE

A conceptualização de elementos que interferem diretamente nos resultados e estratégias de marketing político e eleitoral num cenário capturado por
disputas materiais e simbólicas
mediadas pelas novas tecnologias digitais foi um dos temas centrais da segunda de três palestras do ciclo “Marketing Político
e Eleitoral no Contexto da Comunicação Digital”, promovido pela
Escola do Legislativo da Câmara
Municipal de Piracicaba na tarde desta quinta-feira (24).
Ministrada pelo estrategista
de marketing político e eleitoral,
Gilmar Arruda de Souza, a palestra alerta a políticos e candidatos que nem sempre a disputa
de narrativas eleitorais se dá com
base em dados e fatos objetivos.
Segundo o especialista, os
conteúdos que apelam para a emoção e para crenças pessoais dos eleitores, mesmo que essas crenças
não se sustentem na realidade
(pós-verdade), são cada vez mais
utilizados e amplificados na guerra de narrativas que domina as
redes sociais, já que eles propiciam a criação e manutenção das
chamadas "bolhas", que por sua
vez reforçam e confirmam essas
convicções (viés de confirmação).
"Conheçam esses conceitos
e saibam que eles são ferramentas que podem tanto te destruir
quanto te alavancar. Não é para

usar par o mal, mas para você
estar preparado", pontua.
De acordo com Gilmar Arruda, qualquer pessoa que queira disputar um cargo eletivo precisa compreender esse contexto
e lançar mão de "vacinas" para
mitigar os efeitos nocivos, como
por exemplo estimular o senso
crítico dos eleitores, manter a
militância ativa e mobilizada e
marcar posicionamento por meio
dos mais diversos canais de comunicação em relação a um tema que
seja alvo deste tipo de ataques.
Tendências, cenários e diagnóstico - Para enfrentar a guerra
informacional, os políticos e candidatos precisam igualmente lançar mão de ferramentas que os
permitam compor um cenário político, analisar e projetar tendências e conjunturas e, a partir disso,
"fechar" um diagnóstico que o possibilite visualizar as suas vantagens
e desvantagens competitivas.
De acordo com Gilmar é preciso "ligar os pontos", ou seja, entender o que se passa num cenário
mais amplo, seja internacional ou
nacional, e relacionar estes fatos
ao cenário local, à realidade do
candidato e de seus eleitores.
Na sequência, de acordo
com o especialista, é preciso analisar e refletir sobre movimentos
partidários e correntes ideológicas que apontam como definidores de uma conjuntura futura,
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Gilmar Arruda de Souza, especialista em marketing político e eleitoral

sobre o que provavelmente estará
em voga no cenário político futuro.
Além disso, ele também diz
que é fundamental entender os
diversos perfis eleitorais (personas) existentes, ou seja, conhecer
a fundo os anseios dos potenciais
grupos de eleitores e, assim, criar
uma política comunicacional capaz
de dialogar com esse eleitorado,
com foco (bandeiras e temas escolhidos pelo candidato), imagem
(tanto estética quanto semântica)
e propostas coerentes e exequíveis.
Para isso, assim como
apontado na primeira palestra
do ciclo, realizada na última
quarta-feira (23), o emprego de
pesquisas científicas que permitam por meio de metodologias
qualitativas e quantitativas entender o que o eleitorado de
fato quer, são imprescindíveis.

Novo Marketing Político e
Eleitoral - Com o advento e emprego cada vez mais frequentes
das novas tecnologias e redes comunicacionais na disputa eleitoral e na política cotidiana, a forma de se dirigir ao cidadão e ao
eleitor também precisa ser nova.
Se antes antes o candidato discursava, recrutava e convocava
seu eleitorado, agora ele precisa
dialogar, incluir e envolver: "é
preciso incluir as pessoas dentro
de projetos, 'cocriar' projetos".
De acordo com Gilmar Arruda, seja no marketing de produtos, seja no marketing eleitoral e
político, as pessoas buscam cada
vez mais um "envolvimento profundo, coisas feitas sob medida,
personalizadas e pessoais" e, por
isso, "é preciso interagir para humanizar as relações", pontua.

MEIO AMBIENTE

Plantio de nativas encerra Semana da Água 2022
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Defesa de Meio Ambiente (Sedema), promove hoje, 26, o 44º
plantio de árvores do Programa
Plante Vida: Nascemos Juntos
para Viver, a partir das 8h30. O
evento acontece na área de proteção permanente no loteamento Altos do São Francisco, final da rua
Paulo Bellucco, na região norte, onde
serão plantadas mudas de árvores
nativas em área de nascente.
Esse será o primeiro plantio
do ano e acontecerá sem as restrições impostas pela pandemia nos
plantios anteriores. Participam do
plantio as famílias e os bebês nascidos no período de setembro/2021 a
fevereiro/2022. Em média, por mês,
nascem 450 crianças nos três hospitais-maternidade de Piracicaba.
Este plantio também comemorará o encerramento da progra-

Divulgação

mação da Semana da Água realizada pela Prefeitura nos dias 22 e
23/03, no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central, em comemoração ao Dia Mundial da Água.
Além da participação das famílias dos recém-nascidos, o evento de plantio coletivo contará com
a participação do secretário de
Defesa do Meio Ambiente, Alex
Gama Salvaia, e representantes dos
Hospitais parceiros, além de funcionários da Sedema e convidados.
SERVIÇO
44º plantio de árvores do Programa Plante Vida. Hoje, 26,
às 8h30. Local: Área de proteção permanente no loteamento Altos do São Francisco - Região Norte, final rua
Paulo Bellucco. Para chegar
até o local, utilize o link: https://maps.app.goo.gl/
R2w2XGZFBBABrPLA9

"Plante Vida" marca encerramento da Semana da Água

S EGURANÇA

Escola de Ártemis precisa de implantação de lombada
Ao constatar a importância
da segurança para os alunos da
Escola Municipal Professor Décio
Miglioranza, no Bairro Ártemis,
foi aprovado o requerimento 223/
2022, solicita informações sobre
a implantação de uma lombada
com faixa de pedestre em frente
ao local. A propositura foi aprovada na reunião ordinária da
noite desta quinta-feira (24).
De acordo com o autor do
requerimento, o vereador Cás-

sio Luiz Barbosa, o Cássio Fala
Pira (PL), o objetivo da implantação da lombada é coibir o excesso de velocidade, visando
maior segurança aos alunos,
pais, professores e pedestres.
"Ocorre que em 20 de agosto de 2021, através da indicação
3272/2021, solicitamos ao Executivo a implantação de uma
lombada com faixa de pedestre,
visto que o excesso de velocidade
de carros e motos que não res-
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peitam a sinalização já existente
(faixa de pedestre) coloca em risco a integridade física das crianças e da população que moram e
utilizam essa rua", destaca o vereador em trecho do requerimento.
O vereador informou que o
pedido está tecnicamente aprovado e foi encaminhado para Semob (Secretaria de Obras), responsável pelo cronograma de
execução, onde aguarda resolução do processo licitatório.

No requerimento, o vereador pede que o Executivo informe por quais motivos a implantação da lombada até o presente momento não foi executada,
tendo em vista que a obra foi
tecnicamente aprovada e encaminhada ao Semob; se já houve processo licitatório para a
execução do pedido; e qual a
previsão/cronograma para instalação da lombada (redutor de
velocidade) no local indicado.

T ÍTULO

Trabalhadores domésticos Rotatória recebe o nome de Câmara cria "Amigo da Saúde"
A Câmara Municipal de Pi- dos ficará a cargo da Câmara
serão homenageados
"João Antônio de Souza" racicaba
aprovou por unanimi- Municipal de Piracicaba, podenA Câmara Municipal de Piracicaba promoverá, no dia 27 de
abril, uma solenidade em comemoração ao dia do trabalhador doméstico. A homenagem será possível após a aprovação, em regime de
urgência, do requerimento 226/22,
de autoria da vereadora Rai de Almeida (PT),que solicita autorização
do plenário para a realização de
solenidade em comemoração à "Semana do Trabalhador Doméstico"

conforme prevê o decreto legislativo nº 07/2013. A propositura foi
apreciada na 7ª reunião ordinária, nesta quinta-feira (24).
Ao justificar o voto favorável
à matéria, a autora do requerimento lembrou a necessidade de se
valorizar a categoria, tendo em vista que são trabalhadoras que precisam de uma mudança da realidade para que possam alcançar o
reconhecimento da sociedade.

Foi aprovado em segunda
discussão nesta quinta-feira
(24), na 7ª reunião ordinária,
o projeto de lei 183/2021 que
dispõe sobre denominação de
rotatória localizada na rua
Corcovado com a rua Cardeal
Aluisius Stepinac como "João
Antônio de Souza", no bairro
Santa Terezinha. A autoria é
do vereador Wagner Oliveira
(Cidadania), o Wagnão.

Na justificativa, o parlamentar destaca que a presente
propositura tem por objetivo
homenagear a memória de
João Antônio de Souza, cidadão prestante. "Portanto, propomos a presente propositura
com vista em manter o nome
do Sr. João Antônio de Souza
na história de Piracicaba e na
lembrança, junto aos familiares
e amigos", cita a propositura.

dade, na 7ª reunião ordinária,
nesta quinta-feira (24), o substitutivo ao projeto de decreto legislativo 55/21, de autoria do
vereador Rerlison Rezende
(PSDB), que institui o Título
"Amigo da Saúde de Piracicaba".
A honraria tem o objetivo de
homenagear pessoas físicas ou jurídicas que mais se destacarem na
luta pela área da saúde no município. A escolha dos homenagea-

do firmar parceria com o Poder
Executivo. A entrega do título
ocorrerá em reunião solene.
De acordo com o autor do
projeto, a iniciativa visa a incentivar o trabalho voluntário voltado
para a área da saúde de Piracicaba, bem como honrar as pessoas
físicas e jurídicas que prestarem
serviços ou colaborações financeiras, parcerias e demais ações
sociais voltadas para a área.
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DE

HUMOR

M UAY T HAI

Conselho consultivo se reúne
para discutir edição 2022

Cidade poderá sediar etapa
nacional da modalidade
Assessoria Parlamentar

Membros do conselho e o secretário Adolpho Queiroz se
reuniram com Paulo Bonfá, presidente do Salão, em São Paulo
Na tarde de quinta-feira, 24,
o Conselho Consultivo do Salão
Internacional de Humor de Piracicaba, liderado pelo secretário da
Ação Cultural, Adolpho Queiroz,
reuniu-se em São Paulo com o presidente do Salão e diretor do festival Risadaria, Paulo Bonfá. Estavam presentes ainda Junior Kadeshi, diretor do Salão de Humor,
Kevin de Freitas, presidente da
AHA (Associação dos Amigos do
Salão de Humor de Piracicaba) e
os conselheiros Luis Celso Vieira
Sobral, pró-reitor de inovação e
gestão da Universidade Brasil,
Roberto de Souza Leão Veiga, diretor do Instituto Tomie Ohtake, e
Carlos Alberto Camarero Ferrari,
cenógrafo. Paulo Sâmia, CEO da
UOL, participou de forma virtual.
Na ocasião, foram discutidos
assuntos relacionados à retomada das ações presenciais para a
edição 2022 e foram dadas as diretrizes para o início dos preparativos dos 50 anos do evento, que
serão comemorados em 2023.
“Estamos empolgados para
essa retomada das visitas presenciais ao Salão de Humor, após dois
anos de hiato, e com os preparativos para os 50 anos do Salão.

Divulgação

"Evento seria de grande valia para a cidade", diz Gustavo Pompeo

Conselho Consultivo do Salão Internacional de Humor de Piracicaba reune-se com Paulo Bonfá

Já podemos adiantar que, com
certeza, será uma nova fase para
este que é um dos maiores e mais
longevos eventos de humor gráfico do mundo”, disse Kadeshi.
Bonfá já havia visitado, em
outubro do ano passado, Adolpho
Queiroz, o Engenho Central e a

exposição presencial do Salão,
quando iniciou as primeiras articulações para as próximas edições
do evento. “Paulo Bonfá é aquela
pessoa engajada, que entende de
humor e também muito prático.
Nossa conversa é sempre muito
proveitosa, e temos certeza que a

edição deste ano do Salão será de
grande qualidade. O mundo está
precisando, mais do que nunca, de
mais humor” pontua Queiroz.
Outras reuniões serão realizadas nos próximos meses para o
fechamento dos detalhes da exposição, prevista para agosto.

Divulgação

RECEPÇÃO A
PÓS-GRADUANDOS
Na manhã da última quinta-feira, 24, a Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP) recepcionou os ingressantes na pós-graduação no biênio 2021/22. A atividade, organizada pelo Serviço de Pós-Graduação (SVPG)
apresentou aos alunos os serviços e a estrutura da instituição, a fim de possibilitar um primeiro contato dos alunos com a universidade.
A professora Patrícia Angélica Alves Marques,
do departamento de Engenharia de Biossistemas e presidente da Comissão de Pós-Graduação, deu as boas-vindas aos pós-graduandos. "A proposta é agregar, acolher e incentivar
os alunos que estão ingressando nos cursos
da pós-graduação, e em virtude da pandemia,
não tiveram a possibilidade de conhecer a
Esalq, sua história, tradição e excelência."

Na última quarta-feira (23),
o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) se reuniu com o secretário municipal de Esportes,
Hermes Balbino e praticantes
do Muay Thai. Na reunião foram discutidas formas de se realizar em Piracicaba eventos voltados a este esporte em parceria
com a prefeitura municipal.
Durante a reunião, Lukas
Bueno e Tiago Marcelino apresentaram a proposta de um campeonato nacional da modalidade em
Piracicaba. "O evento seria de grande valia para a cidade, pois reuniria diversos praticantes do esporte e admiradores de várias partes
do país. O campeonato seria aberto para todas as academias participarem. Elas teriam a oportunidade de oferecer a seus alunos a
participação de um evento onde as

famílias poderiam se reunir,
sendo assim, um evento bem familiar, inclusive com apresentações infantis e também com música ao vivo, durante todo o evento", destacam os idealizadores.
No encontro foi levada a proposta de parceria com a prefeitura, que forneceria um espaço público com condições de receber o
evento. Também foi feito um levantamento de quais espaços públicos poderiam ser usados, e da
importância da parceria com a Selam (secretaria municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), para a realização do evento.
Gustavo Pompeo reiterou que
apoia a realização do evento e ainda salienta a importância da prática de esportes, principalmente
para jovens. Além de benefícios
sociais, complementou o vereador.

C ATEGORIA

Vereadores pressionam
por Estatuto da Guarda
A Câmara Municipal de Piracicaba busca mais uma vez respostas do Poder Executivo para a demora na elaboração do Estatuto
da Guarda Civil Municipal. Desta
vez, através da aprovação do requerimento 236/22, de autoria dos
vereadores Paulo Campos (Podemos) e Cássio Luiz (PL), aprovado
em regime de urgência na 7ª reunião ordinária de quinta (24).
De acordo com os parlamentares, já se transcorreu um tempo
considerável para a elaboração do
estatuto e os guardas necessitam

do atendimento dessa demanda.
Dessa forma, eles questionam, no
requerimento, quais os motivos
para o atraso na finalização e revisão do estatuto, quais são as medidas adotadas para garantir a
transparência na discussão do documento, se existe a possibilidade
de elaboração de um plano de carreiras para a categoria e como tem
sido conduzido o grupo de trabalho criado para essa finalidade.
Eles também solicitaram o envio
de atas e documentos resultantes
das reuniões do grupo de trabalho.
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Moradores pedem
melhoria da iluminação
O requerimento 221/22, de
autoria do vereador Cássio Luiz
Barbosa (PL), o Cássio Fala Pira,
que solicita informações ao Executivo sobre a iluminação pública do bairro Parque Santa Terezinha e sistema de lazer João Batista Ribeiro de Mello, localizado
no Parque Histórico Quilombo
Corumbataí, foi aprovado durante a 7ª reunião ordinária da Câmara, realizada de modo on-line
nesta quinta-feira (24).
De acordo com o texto da propositura, o vereador foi procurado por moradores e liderança do
bairro, que desejam uma iluminação adequada, ou seja, mais potente, tanto no bairro, quanto no
Parque Histórico, "para que sinistros como, sequestro relâmpago,
roubo de veículo na porta de casa,
corpo morto abandonado, assaltos e furtos sejam evitados".
Ainda de acordo com o texto,
a CPFL, informou que esse tipo de

adequação não pode ser realizado
pela companhia, já que existem liminares da Prefeitura do Município de Piracicaba impedindo
que determinada lâmpada seja
substituída por outro modelo.
Desta forma, o vereador
questiona qual a possibilidade
de trocar a iluminação desta
região toda por iluminação de
LED, mais eficiente e com mais
lumens; se procede a informação de que, por meio de liminar,
o município impediu a CPFL de
atuar em substituições de sistemas de iluminação; caso não tenha sido impedido por meio de
liminar a CPFL de agir nessas
melhorias, solicita que o Executivo informe quais ações foram
tomadas pelo município que levaram a CPFL a afirmar tal condição; caso haja essa liminar,
qual a possibilidade de que o
município realize tal melhoria,
entre outros questionamentos.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

T ANQUINHO

Modelo gerencial do Centro Rural
recebe destaque na Câmara
O espaço atende mais de 4.000 pessoas na área da saúde, e após a ampliação de duas
salas de aula passou a ter aproximadamente 115 alunos de ensino fundamental e infantil
Na manhã desta quinta-feira
(24), o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) se reuniu com o coordenador do Centro Rural de Tanquinho, José Albertino Bendassolli, para conhecer o funcionamento e gerenciamento do Distrito.
Bendassolli explicou como é
realizado o gerenciamento dos recursos recebidos e a organização de
Tanquinho. O espaço atende mais
de 4.000 pessoas na área da saúde, e após a ampliação de duas salas de aula passou a ter aproximadamente 115 alunos de ensino fundamental e infantil, em ampliação
"que só foi possível graças à compra
de uma área que posteriormente foi
doado à escola", disse Albertino.
O vereador Gustavo Pompeo
destacou a relevância de modelos
como o do Distrito de Tanquinho.
"É muito importante conhecer e
entender o funcionamento dessa

gestão que deu tão certo, com certeza é um modelo que poderá ser
seguido para as futuras subprefeituras, que terá sua primeira
unidade implantada no distrito de
Ártemis", disse o parlamentar.
Bendassolli informou que o
Distrito de Tanquinho recebe verba anual da prefeitura municipal
de Piracicaba e com o complemento da renda provido da festa do
milho, isso permite que o local tenha médicos, enfermeiros, dentistas e faça as manutenções, utilizando quando necessário, apenas a
mão de obra do município, não sendo necessário que a prefeitura realize corte de mato, manutenção de
área de lazer e outras manutenções.
Gustavo Pompeo também foi
informado que esse modelo de
gestão foi proposto e implantado
desde 1993, pelo ex-prefeito Antonio Carlos de Mendes Thame.

Assessoria Parlamentar

Pompeo visitou o Centro Rural e foi recebido por José Bendassolli
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T RÂNSITO

R ECONHECIMENTO

Propositura reforça pedidos de
melhorias viárias à Semuttran
Paraná pede, assim, nova previsão de prazos e indaga acerca dos possíveis
impedimentos para o atendimento das demandas apontadas até o momento

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou nesta quintafeira (24), durante a 7ª reunião
ordinária, o requerimento 215/
2022, de autoria do vereador
Aldisa Vieira Marques (Cidadania), o Paraná, que solicita à Semuttran (Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes) respostas para
uma série de indagações e pedidos feitos pelo parlamentar à
pasta ao longo de 2021 e 2022.
Ao todo, 8 solicitações estão
contempladas na propositura.
São elas: 1) a instalação de um
redutor (inibidor) de velocidade
na Avenida das Concepcionistas,
nas proximidades com o cruza-

mento da Rua Luiz Branchieri,
ao lado da lagoa do Santa Rita;
2) a instalação de uma LomboFaixa e rampa de acesso para
(PCD) em uma via no bairro Bosque dos Lenheiro; 3) a abertura
do canteiro central juntamente
com recuo para entrada de veículos na Av. Dr. Cássio Pascoal
Padovani, dando acesso para a
Rua Alberto Nepomuceno, entrada do bairro Parque Santa
Cecília; 4) informações sobre a
realização de um estudo para
evitar trafego de caminhões pesados no trânsito da Avenida
Raposo Tavares, no trecho compreendido entre o número 2165
até a Rua dos Patriotas, no Bair-

ro Vila Cristina; 5) a manutenção de um redutor de velocidade
(lombada), localizado na rua
Regente Feijó, quase esquina com
a Manoel Ferraz de Arruda Campos, no Bairro Alto; 6) a manutenção de uma rampa de acessibilidade na Praça do Protesto, localizada no cruzamento da Avenida Beira Rio com a Avenida Armando
Salles de Oliveira, no Parque da
Rua do Porto; 7) a instalação de
um inibidor de velocidade na Avenida Pompéia, nas proximidades
dos números 421, 435 e 457, antes
do cruzamento com a Avenida dos
Cardeais, no Bairro Pompéia; e 8)
a instalação de um inibidor de velocidade na Avenida das Mon-

ções, nas proximidades do número 135, no bairro Jardim Glória.
De acordo com o texto da
propositura, algumas destas solicitações que foram encaminhadas anteriormente por meio de
ofícios e outros meios, foram
deferidas e incluídas em cronogramas de execução da pasta
mas, no entanto, até o momento não foram de fato realizadas.
Paraná pede, assim, nova previsão de prazos e indaga acerca dos
possíveis impedimentos para o
atendimento das demandas
apontadas até o momento. O prazo de resposta para o requerimento é de 15 dias a contar da data de
seu protocolo junto à prefeitura.

P AULO H ENRIQUE

"Tráfico humano movimenta 150 bilhões de dólares ao ano"
Responsável pela campanha "Todos contra a pedofilia",
o vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro (Republicanos)
disse que, em todo o mundo, o
tráfico humano movimenta
uma rede de 150 bilhões de dólares ao ano, "sendo o segundo
negócio criminoso mais lucrativo do planeta", disse, ao usar
o espaço de cinco minutos para

oradores durante a 7ª reunião
ordinária da Câmara, na noite
desta quinta-feira (24).
"Eu sempre tenho falado sobre a campanha de combate à pedofilia e, recentemente, tivemos
um número alarmante, de que só
no ano passado 63 mil pessoas
ficaram desaparecidas no Brasil,
e isso envolve uma coisa que se
chama tráfico humano", disse

Paulo Henrique, ao classificar
que a prática criminosa envolve
ainda exploração sexual, prostituição e casamento forçados, além
da remoção e venda de órgãos.
"A vítima é vendida como
propriedade, é coagida e explorada, não recebe qualquer benefício ou pagamento", explicou, ao lembrar de movimentos como o das "Mães da Sé",

em que um grupo de mulheres
se reúne para pedir informações sobre desaparecidos.
O vereador avalia que a campanha contra pedofilia se insere no
combate a essa rede global e convidou a população a participar do
passeio ciclístico agendado para o
dia 17 de abril, com saída da avenida Renato Wagner, com o objetivo de alertar sobre estes crimes..

T AP
A - BURA
CO
APA
BURACO

Semob não consegue suprir a demanda, critica vereador
O vereador Fabrício Polezi
(Patriota) utilizou os cinco minutos regimentais durante a 7ª
reunião ordinária da Câmara,
realizada de modo on-line nesta
quinta-feira (24), para falar sobre os buracos no asfalto da cidade. Ele disse que está cobrando agilidade da Semob (Secretaria Municipal de Obras). "Mas
dá para perceber claramente que

a demanda está muito maior e
talvez a mão de obra não seja suficiente. Me colocando à disposição para ajudar, mas infelizmente o buraco ainda está lá e quem
paga é o munícipe", afirmou.
Ele sugere somar forças para
tentar entender o que está acontecendo. "Precisamos saber se é falta de funcionário ou massa de asfalto e trazer uma solução para a

ponta final da corda", afirmou. Ele
também fez o mesmo questionamento e se colocou à disposição
também em relação à poda de árvores. "Eu entendo que a Semob e
a Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente) trabalham no limite, mas vamos jogar
juntos, trabalhar juntos pra entender e solucionar", concluiu.
APARTE - Nessa mesma li-

nha, o vereador Paulo Camolesi
(PDT) afirmou que ano passado
sugeriu que a Prefeitura tivesse,
em cada região, uma equipe de
emergência de tapa-buraco. "Sugerimos um carrinho pequeno, os
próprios munícipes ligavam e essa
equipe se dirigia até lá e teria um
trabalho mais efetivo e mais dinâmico. Acho que funciona e com
atendimento rápido", disse.

L EGISLA
TIV
O
EGISLATIV
TIVO

R EQUERIMENTO

Sinalização e placa de trânsito em
estacionamento motiva requerimento

Guarda Civil é questionada
sobre manutenção da frota

A Câmara aprovou na quinta-feira (24), na 7ª reunião ordinária, o requerimento 216/2022,
que solicita ao Executivo, informações sobre a indicação 3709/
2021 sobre estudos de viabilidade para demarcação no solo e sinalização com placa de trânsito
no bolsão do estacionamento 3,
da Prefeitura do Municipal. A
autoria é do vereador Cassio
Luiz (PL), o Cassio 'Fala Pira'.
No texto da propositura, o parlamentar destaca que, em 15 de outubro de 2021, por meio da indicação 3709/2021, solicitou a Prefeitura o estudo para demarcação no solo
e sinalização com placas de trânsito.

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) continua o trabalho de reunir informações para a captação
de emendas parlamentares e recursos federais para aquisição de
viaturas para a Guarda Civil Municipal de Piracicaba. Nesse sentido, foi aprovado o requerimento
235/22, de autoria do parlamentar, que questiona mais detalhes
sobre a frota da corporação. A propositura foi apreciada em regime
de urgência, na 7ª reunião ordinária, nesta quinta-feira (24). No requerimento, o vereador salientou
que o objetivo da corporação é conquistar R$ 400 mil em recursos federais para aquisição de cinco escudos de proteção balísticos, duas

"Através do órgão competente obtivemos como resposta que a
solicitação seria analisada pelos
técnicos de departamento de engenharia, e assim que o parecer
fosse emitido, entrariam em contato, na data de hoje, 21 de março de 2022, o transtorno ainda
não foi sanado", ressaltou.
Pelo requerimento, Cassio
busca saber se a já houve parecer
emitido quanto à referida indicação e, em caso positivo, qual o prazo e programação para a realização do serviço. Em caso negativo,
o vereador pergunta quais providências serão adotadas para resolver a referida indicação.

motocicletas e dois veículos para
trabalhos no setor de trânsito.
No entanto, ele tem recebido
denúncias a respeito da precariedade dos veículos e motocicletas
da corporação e que, apesar de já
ter recebido resposta ao requerimento 202/22, com a relação da
frota da Guarda, ao vistoriar a
oficina da corporação, constatou que ainda existem veículos
não informados. Por isso, ele
quer saber o motivo de não ter
recebido a lista completa de veículos e ainda qual é o prazo para
a conclusão dos serviços de manutenção desses itens e se existem outros veículos da frota em
oficinas externas e quais são elas.

Voto de congratulações destaca
projeto de escola no Água Branca
A comunidade da Escola Estadual Professor Dionetti Callegaro Miori, do bairro Água Branca, será homenageada pela Câmara Municipal de Piracicaba
com voto de congratulações,
aprovado na quinta-feira (24),
durante a 7ª reunião ordinária.
O requerimento 224/2022, de
iniciativa do vereador Thiago Ribeiro (PSC), enaltece o desenvolvimento do "Projeto de Vida".
Na propositura, Ribeiro esclarece que alunos dos 2º e 3º
anos da escola estadual "saíram
para levar informações para a
população" e o lugar escolhido
foi o varejão municipal do Jardim Oriente que recebeu a exibição do material sobre gravidez
na adolescência. "Cartazes com
os mais diversos tipos de contraceptivos, outros que traziam alertas sobre assédio sexual, aborto,
distribuição de preservativos,

maquetes de útero e ovário e
uma boneca grávida representando a mulher jovem foram os
destaques do evento", destaca.
Os alunos distribuíram folhetos com informações sobre
DSTs (Doenças Sexualmente
Transmissíveis) e até mesmo
uma caderneta de saúde da
adolescente, preparada pelo
SUS (Sistema Único de Saúde).
A professora Dalva Pereira
de Souza, responsável pelo Projeto de Vida, explica que o objetivo
é levar conscientização e que o
próximo trabalho será sobre obesidade. Segundo Dalva, os trabalhos feitos na escola recebem
apoio da diretora Andrea Cristina Mainardes, da vice-diretora
Carol Sartori e, no dia do evento,
o professor Elcio Maichaki acompanhou os alunos na distribuição
do material de prevenção à gravidez e às doenças transmissíveis.

R ECURSOS

Fundo Especial dos Bombeiros
terá mais autonomia em gestão
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou na noite desta
quinta-feira (24), em segunda
discussão, o projeto de lei complementar 01/2022, de autoria
do vereador Gilmar Rotta (Cidadania) e que permite maior autonomia na arrecadação e gestão de recursos do Febom (Fundo Especial dos Bombeiros).
O texto da propositura altera o inciso II, do parágrafo 1º,
do artigo 175, da Lei Complementar 421, de 15 de dezembro de
2020, de forma a permitir que o
Febom aplique com maior autonomia as verbas referentes à restituição dos custos de instalação
de hidrantes verticais em terrenos particulares com áreas maiores a 5 mil metros quadrados.
Antes, os proprietários que
solicitassem esse serviço de insta-

lação de hidrantes ao Corpo de
Bombeiros, deveriam restituir os
valores referentes à aquisição de
um novo equipamento, agora, este
valor poderá ser usado não apenas para a compra de novos hidrantes, mas também para a aquisição
"de qualquer outro material de necessidade do Conselho Diretor do
Fundo Especial de Bombeiros".
" A quantidade de hidrantes
disponível está muito acima do
utilizável, além do necessário, bem
como deve ser considerado a liberdade em poder decidir em qual
material será investido tais recursos. O Conselho Diretor poderá
praticar uma melhor gestão dos
materiais e insumos e, uma vez
havendo a necessidade na aquisição do hidrante, não se impede a
possibilidade de sua exigência",
traz a justificativa do projeto.

O N - LINE

Programas de transferência de
rendas será tema de palestra
Os interessados em participar
da palestra on-line "Programas de
Transferência de Rendas Municipais", tem até este domingo (27) para
realizar a inscrição no site. Promovido pela Escola do Legislativo, o
evento acontecerá na terça-feira (29)
via plataforma Zoom e com transmissão simultânea pelo YouTube.
Durante o encontro serão
apresentadas experiências exitosas em cidades brasileiras que
já efetivaram políticas públicas
municipais para garantir condições de dignidade e promoção
social em tempos de crise.
Como palestrante, o evento

receberá Marcelo Mazeta Lucas,
que é doutorando e mestre em
desenvolvimento territorial e
meio ambiente, com análise da
política municipal de segurança
alimentar e nutricional. Para
mediar, estará presente Cláudia
Renata Novolette, presidente do
conselho municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de
Piracicaba e bacharel em direito.
Os inscritos receberão o link
de acesso para a sala de reunião
por e-mail e WhatsApp. Para fazer
a sua inscrição, basta procurar o
link "Escola do Legislativo" no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.
Divulgação

S AÚDE
Arquivo

MATRIZ DE SANTO ANTONIO
Uma recordação dos anos
1950, na qual vemos dois
funcionários colocando os
vidros, logo após a inauguração da segunda torre da
Matriz de Santo Antonio, si-

tuada na praça José Bonifácio. Um trabalho árduo,
realizado por poucos, mas
que vale como recordação.
Veja mais fotos no Instagram
em @antigapiracicaba.

Equipe do ambulatório para
transexuais precisa de reforço
A vereadora Silvia Morales (PV), do Mandato Coletivo
A Cidade é Sua, fez um apelo à
Secretaria de Saúde, durante
o tempo regimental de 5 minutos, na 7ª reunião ordinária
desta quinta-feira (24), para
que reforce a equipe do ambulatório para atendimento de
pessoas transexuais, no Centro
de Especialidades Médicas.
Ela contou que, em fevereiro, pessoas que usam esse serviço não conseguiam mais receitas para dar continuidade ao
tratamento hormonal. Na ocasião, a vereadora apresentou
requerimento e foi informada
agora que a cardiologista da
unidade foi remanejada para

outros atendimentos. Dessa
forma, a parlamentar solicitou
que a secretaria dê agilidade ao
concurso público para completar o quadro de profissionais o
mais breve possível, não somente para esse serviço, como para
todos os outros quadros da
saúde pública no município.
Silvia Morales ainda aproveitou o tempo regimental para
convidar a todos para participar da atividade da Escola do
Legislativo, que promove nesta
sexta-feira (25) mais uma etapa do curso sobre marketing político e eleitoral. Outro convite
da vereadora é para o Fórum de
Gestão e Planejamento Sustentável, que acontecerá no dia 30.

MATRIZES AFRICANAS
Na Escola e PEI Professor
Eduir Benedicto Scarpari, a
convite da professora de historia Sandra Carquejeiro, ela
tem trabalhado com alunos o
tema da África, na oportunidade Ronaldo Almeida falou sobre a "A Beleza da Diversidade" um pouco com os alunos
dos 7 anos A, B, C e D sobre
as religiões de Matrizes Africanas, a Umbanda e Candomblé. Pai Ronaldo agradece a
oportunidade de poder dialogar com os estudantes, em
pleno 2022 o preconceito e a
discriminação ainda é muito
forte e os jovens são forma-

dores de opinião, é importante serem ouvidos de suas dúvidas e curiosidades, foi possível esclarecer muitas coisas
dos alunos que tinham sobre
a Umbanda e o Candomblé.
Pai Ronaldo disse aos alunos
que ninguém é obrigado a
gostar de Orixá ou a gostar de
alguém que cultura Orixá, mas
precisamos aprender a respeitar. Parabéns à professora
Sandra, bem como toda direção da escola por estarem
sensíveis a esse tema tão relevante. Pai Ronaldo e infatiza
que é preciso um mundo sem
preconceito e é possível.
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EMEI

C IDADÃO

Vereador Zezinho Pereira Após intervenção de vereador, Ex-jogador de basquete do XV,
critica mudança de prédio muro de escola será reformado Zé Boquinha receberá título
O vereador Zezinho Pereira
(Democratas) está insatisfeito
com a possibilidade de mudança
da Semob (Secretaria Municipal
de Obras) para o prédio da
Emdhap (Empresa Municipal de
Desenvolvimento Habitacional de
Piracicaba), na Vila Industrial. O
assunto foi abordado durante os
5 minutos de tempo regimental,
na 7ª reunião ordinária da Câmara, nesta quinta-feira (24).
Ele disse que tem recebido muitas reclamações de funcionários a
respeito da possibilidade da mudança e que essa medida vai dificultar

muito o trabalho dos engenheiros,
que dependem muito de ações presenciais nos setores da secretaria. Ele
disse que espera que a pasta continue onde está, na sede da Prefeitura,
pois haverá um descontentamento
generalizado em caso de mudança.
Outra crítica feita pelo vereador no discurso é em relação às
más condições de conservação da
rodovia que liga Piracicaba a
Anhembi. Ele disse que vai protocolar uma moção de apelo ao Governo do Estado e ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) solicitando providências.

A Secretaria Municipal de
Educação informou ao vereador
Anilton Rissato (Patriota) que irá
consertar o muro da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI)
"Francisco Celio Bettiol". Nesta semana, o parlamentar visitou a unidade de ensino, a convite de pais
de aluno e do diretor, que estavam
preocupados com a situação do
muro que apresenta rachaduras e
demonstra risco de cair exatamente sobre a área de playground.
"Ali, tem infiltração no corredor, próximo à secretaria da esco-

la, e também o que causa maior
preocupação é o muro que está com
rachaduras e com as árvores pressionando para dentro da escola,
onde as crianças têm o parquinho", disse Rissato, na noite desta quinta-feira (24), quando
usou o espaço de 5 minutos a
oradores na 7ª reunião ordinária.
Ele entrou em contato com o
titular da SME, Bruno Roza, e foi
informado de que a secretaria irá
tomar providências, "e que a comunidade escolar pode ficar despreocupada", afirmou o parlamentar.

Ex-jogador de basquete do XV
de Piracicaba e comentarista esportivo na ESPN, José Roberto
Lux, conhecido como Zé Boquinha,
receberá o Título de Cidadão Piracicabano. Iniciativa do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL), o
projeto de decreto legislativo 1/
2022 foi aprovado na noite desta
quinta-feira (24), durante a 7ª
reunião ordinária da Câmara.
"Eu agradeço a todos pela votação unânime", disse o autor da
propositura, que também parabenizou o "amigo Zé Boquinha, reco-

nhecendo a atuação dele na cidade", concluiu. Trevisan Jr. também
leu o currículo do ex-atleta, que iniciou a carreira em 1960 no time do
XV de Piracicaba na categoria juvenil e jogou até 1968, tendo sido
campeão paulista, do interior e sete
vezes campeão dos Jogos Abertos.
Na propositura, o parlamentar recorda a atuação de Zé
Boquinha - que é nascido em
Santa Bárbara d'Oeste - como
ex-treinador e atual comentarista de basquete e futebol pelos
canais ESPN e Rádio Eldorado.
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P ANDEMIA

Casos de coronavírus caíram
99% em Laranjal Paulista
Os casos de coronavírus
em Laranjal Paulista caíram
99%. Pela oitava semana seguida, houve redução no número
de casos. Apenas sete notificações, o menor patamar de 2022.
Diante do quadro epidemiológico, o município optou por
seguir a determinação do Governo do Estado e liberar o uso
de máscaras, tanto em ambientes abertos quanto fechados. O
uso do equipamento de proteção segue obrigatório em uni-

dades de saúde, hospitais e no
transporte coletivo e escolar.
As análises das próximas
semanas serão fundamentais
para identificar se ainda há
margem para mais reduções no
número de casos ou se o município está próximo da estabilização de contágios. Laranjal
Paulista conseguiu em tempo
recorde, apenas três semanas,
conter a curva de crescimento
graças às ações preventivas de
saúde pública e à vacinação.
Divulgação

UBS

Domingo terá plantão de vacinação
contra o coronavírus e a gripe
O Centro Administrativo e a UBS do Distrito de Maristela estarão abertos das 8h às 16h
Laranjal Paulista terá plantão de vacinação, neste domingo (27). O Centro Administrativo e a UBS do Distrito de
Maristela estarão abertos das
8h às 16h, para a campanha.
Pessoas com 80 anos ou
mais receberão vacina contra a
gripe e quarta dose da vacina
contra a COVID-19. Pessoas de
5 a 79 anos poderão atualizar

as vacinas contra o coronavírus. Quem já recebeu a quarta
dose para COVID também poderá se vacinar. Não há necessidade de intervalo entre as doses.
QUARTA DOSE - Laranjal Paulista iniciou esta semana
a quarta dose da vacinação contra a COVID-19. A imunização é
exclusiva para idosos com 80
anos ou mais, e também imunos-

suprimidos de 12 a 79 anos. É
necessário intervalo de quatro
meses entre a terceira dose. As
vacinas estarão disponíveis no
Centro Administrativo Municipal,
das 7h às 19h, e nas unidades
básicas de saúde, das 13h às 16h.
A cidade se aproxima das 65
mil doses já aplicadas da vacina
contra o coronavírus. A informação faz parte da mais recente ediDivulgação

ção do vacinômetro, divulgada
ontem pela Secretaria Municipal de
Saúde. O município chegou a
64.636 doses aplicadas, sendo
26.107 relativas à primeira dose,
23.795 à segunda, 646 à dose única e 14.088 à terceira dose. O total
de doses recebidas é de 65.000.
Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe a marcha da vacinação sempre em primeira mão.

ÁGUA

Laranjal
comemora o
Dia Mundial
VAN
As conquistas não param.
Depois de anunciar seis
novos veículos para renovação da frota do município,
o p r e f e i t o D r. A l c i d e s d e
Moura Campos Junior esteve nesta quinta-feira, em
São Paulo, para trazer para
Laranjal Paulista mais um

carro: uma van que será utilizada pelo setor de saúde
para transporte de pacientes. Fruto de emenda parlamentar proposta pelo deputado estadual Rodrigo
Gambale, através de articulação do vereador Marcos Eduardo de Mello.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

Programação teve soltura de alevinos e plantio de mudas nativas

Laranjal Paulista realizou esta
semana um evento em comemoração ao Dia Mundial da Água. A
programação teve a soltura de mil
alevinos, doados pela Sabesp, no
lago do bairro Pedro Zanella, além
do plantio de 50 mudas, entre
Ipês, Quaresmeiras e outras espécies nativas, no bairro Alto dos Laranjais. O prefeito Dr. Alcides de
Moura Campos Junior participou
do evento, ao lado do secretário de
Meio Ambiente e Agricultura, Vicente Di Santi Filho, da secretária
de Segurança Pública e Trânsito,
Regina Abdala, do secretário de
Esporte, Lazer e Juventude, Rodrigo Costa, dos vereadores Marcos
Eduardo de Mello, Melinho, e Francisco Ubiratan de Santana, Bira, do
gerente da Sabesp, Valter Antunes
Camargo e servidores públicos.
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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.
------------------------------------------

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano de Piracicaba e Região, entidade de classe devidamente inscrita no
CNPJ nº 06.093.120/0001-67, através do seu Presidente e no
uso de suas atribuições legais e Estatutárias, convoca os integrantes da categoria profissional representada para participarem de Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia
01/04/2022 na Rua Santa Cruz, nº 1779, Centro, Piracicaba/SP,
às 10:00 e às 15:00 horas, em primeira convocação, para tratar
da seguinte ordem do dia: 01) Discussão e aprovação da pauta de reivindicações referente a data base de 1º de maio de
2022; 02) Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para entabular negociações, celebrar Convenção Coletiva de Trabalho,
instaurar Dissídio Coletivo e celebrar acordo em Dissídio Coletivo ou Acordos Coletivos de Trabalho; 03) Discussão e deliberação sobre contribuição assistencial a ser cobrada dos integrantes da categoria profissional representada. Não havendo
número suficiente para a realização da Assembléia em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda convocação, uma hora após o horário originalmente estabelecido.
Piracicaba, 25 de março de 2022 - João José Soares – Presidente.

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. CAROLINA DINI JORGE
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 41 anos, filha do
Sr. Celso Zarino Jorge, já falecido e da Sra. Maria Luiza Dini
Jorge; deixa os filhos: Andrew
Jorge Andrade e Allyah Andrade. Deixa os irmãos Alexandre
Dini Jorge, Rodrigo Dini Jorge, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da

Saudade sala 05, para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. BENEDITO GIANINA SOBRINHO faleceu anteontem, 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, já falecida. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído 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
SR. MARCOS VINICIUS GALDINO faleceu ontem, nesta cidade, contava 37 anos, filho do

Sr. Moises Galdino e da Sra.
Neusa Maria Toledo Silveira
Galdino; deixa os filhos: Gabriel Galdino, já falecido e Kamilly Galdino. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 16h30
da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. JOSE WEYGANTE PIRES
faleceu anteontem na cidade
de Piracicaba, aos 77 anos de
idade e era viúvo da Sra. Thereza Angelina Nardon. Era filho do Sr. Nelson Pires e da
Sra. Sebastiana Weygante Pires, ambos falecidos. Deixa
parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as
10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade
– Sala 01, para o Cemitério da
Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA DO CARMO DOS
SANTOS faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 64
anos de idade e era casada
com o Sr. Pedro Barbosa dos
Santos. Era filha do Sr. Jose dos
Reis de Carvalho e da Sra. Mercedes Vieira de Carvalho, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Aparecido Barbosa dos Santos,
Fatima Barbosa dos Santos,
Edson Barbosa dos Santos e
Luzia Barbosa dos Santos. Deixa 06 netos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório “C” do Cemiterio Parque da
Ressurreição, seguindo para
o Cemitério Municipal da Vila
Rezende, onde foi inumada

em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO
SOUSA DE OLIVEIRA faleceu
ontem na cidade de Machado MG aos 75 anos de idade e era
casada com o Sr. José Amaury
de Oliveira. Era filha do Sr. Jesus de Sousa e da Sra. Maria
de Lourdes Sousa, ambos falecidos. Deixa a filha: Keila
Aparecida Sousa de Oliveira
Silva casada com Marcelo Mendes da Silva. Foi seu filho: Hebert Luiz Sousa de Oliveira, falecido. Deixa netos e bisnetos.
O seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
Piracicaba e o seu sepultamento deu-se ontem as 17:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende – Sala 03, para a referida
necrópole, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ELZA MARCHETTI faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 85 anos de idade e era filha do Sr. Luiz Marchetti e da Sra.
Isabel Formaggio, falecidos. Deixa irmão, cunhada e sobrinhos.
O seu sepultamento dar-se-a
hoje as 14:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 04 para o Cemiterio

da Saudade, onde será inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOÃO PIVA GUADAGNIM faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e
era casado com a Sra. Thereza
Angela Baldo Guadagnim. Era
filho do Sr. Izidoro Guadagnim
e Sra. Silvia Piva Guadagnim,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Valéria Cristina Guadagnim e Rodrigo Antonio Guadagnim casado com Carolina e
João Luis Guadagnim casado
com Isabela Marcuz. Deixa 03
netos e demais parentes e
amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a
cidade de Rio das Pedras e o
seu sepultamento dar-se-á hoje
às 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio
das Pedras, seguindo para o
Cemitério Municipal naquela localidade, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANA LUCIA ALVES DOS
SANTOS faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 55
anos de idade e era casada
com o Sr. Vilson Teodoro da Silva. Era filha do Sr. Luiz Gomes
dos Santos e da Sra. Benedita
de Souza Alves dos Santos.
Deixa os filhos: Ariane Gisele
Alves dos Santos, Rafael Fernando Alves dos Santos e Danilo Santos Silva. Deixa ainda

netos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 02, para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOÃO ALVES DA SILVA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra.
Luzia dos Anjos Silva. Era filho
do Sr. José Alves da Silva e Sra.
Sebastiana Gondencia de Jesus , ambos falecidos. Deixa
os filhos: Edinaldo Alves da
Silva, Edson Alves da Silva e
Matheus Alves da Silva. Deixa:
netos e demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
dar-se-á hoje às 10:30 hs,
saindo da urna mortuária do
Velório Parque da Ressurreição - sala C para a referida
necropole, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA.GLACIR MONTE faleceu
ontem na cidade de Águas de
São Pedro aos 72 anos de
idade era filha dos finados Sr.
Ercidio Monte e da Sra. Edelves Bassetto Monte.Deixa
irmã, cunhado e primos
.Sua cerimônia de Cremação
deu se ontem ás 16:00 h no
Crematorio Unidas – Bom
Jesus de Piracicaba (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

COMISSÃO MUNICIPAL DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022

COMISSÃO MUNICIPAL DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022

Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2022, às 14h30 na Sala de Licitações - Paço Municipal reuniu-se a
Comissão Municipal de Seleção para Processamento e Julgamento de Chamamentos Públicos, nomeada pela
Portaria Municipal nº 4.774, de 08 de novembro de 2021 para os trabalhos de abertura da Chamada Pública nº
01/2022, para aquisição de hortifruti da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, durante
o exercício de 2021 para a merenda escolar, tendo como única participante: COOPERATIVA DOS PRODUTORES
AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO, representada pelo Sr. ROBERTO CANDIDO PALÚ, CPF. 115.265.108-04. Aberto
os envelopes nº 1 – DOCUMENTAÇÃO, o mesmo fora vistado pelo presente. Após a análise dos documentos a
presente Comissão DELIBERA por: 1º) HABILITAR a COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE
SÃO PEDRO por apresentar documentação de acordo com o exigido em edital. Deu-se início a abertura dos
envelopes nº 02 – Proposta, sendo que a mesma fora devidamente classificada, pois atendera aos ditames do edital.
Com base, nas disposições da Resolução n.º 26/2013 do FNDE, alterada pela Resolução n.º 04/2015 do FNDE, mais
especificamente em seu artigo 25 que dispõe: “Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos em:
grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, grupo
de propostas do país. § 1º - Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem prioridade para seleção:
I – grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. A partir disso, considerandose que o único interessado a COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO situa-se no
Município de São Pedro, delibera-se por classifica-la em 1º lugar. A empresa tendo as amostras em mãos em sessão,
deverá entregar as mesmas na Cozinha Piloto para as devidas analises. Nada mais havendo a tratar, encerram-se
os trabalhos. Neste momento lavra-se a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Publique-se a
presente decisão para que produza seus efeitos. Ana Lúcia dos Santos Castro Salvador - Presidente

Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2022, às 14h00 na Sala de Licitações - Paço Municipal
reuniu-se a Comissão Municipal de Licitações, nomeada pela Portaria Municipal nº 4.774, de 08 de
novembro de 2021, para os trabalhos de abertura da Chamada Pública nº 02/2022, para aquisição
de leite e iogurte da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, durante o exercício de
2022 para a merenda escolar, tendo como participante a empresa: COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO, representada pelo Sr. ROBERTO CANDIDO PALÚ, CPF.
115.265.108-04. Aberto o envelope nº 1 – DOCUMENTAÇÃO, o mesmo foi vistado pelos presentes.
Após a análise dos documentos a presente Comissão DELIBERA por: 1º) HABILITAR a COOPERATIVA
DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO por apresentar documentação de acordo com
o exigido em edital. Deu-se início a abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA, sendo que a mesma foi
devidamente classificada, pois atende aos ditames do edital, e apresentou o valor de R$ 3,69 (três
reais e sessenta e nove centavos) para o Leite e de R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos)
para o Iogurte. A empresa tendo as amostras em mãos em sessão, deverá entregar as mesmas na
Cozinha Piloto para as devidas analises. Nada mais havendo a tratar, encerram-se os trabalhos.
Neste momento lavra-se a presente ata que vai assinada pelos membros presentes. Publique-se a
presente decisão para que produza seus efeitos. Ana Lúcia dos Santos Castro Salvador - Presidente
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Plataforma voltada à assistência social teve como madrinha a primeira-dama do Estado de São Paulo, Bia Dória. O objetivo é reunir organizações da sociedade civil, coletivos e voluntários da cidade

"PIRA SOLIDÁRIA"

Lançamento da plataforma reforça
papel do Fundo de Solidariedade
Plataforma lançada na quinta (24) reúne organizações da sociedade civil, coletivos e voluntários da cidade em um único portal

A vereadora Ana Pavão (PL),
1ª secretária da mesa diretora da
Câmara Municipal de Piracicaba,
representou o Legislativo piracicabano em cerimônia de lançamento da plataforma "Pira Solidária",
realizada no Teatro Erotides de
Campos, no Engenho Central, na
manhã desta quinta-feira (24).
A plataforma Pira Solidária reúne organizações da sociedade civil, coletivos e voluntários da cidade em um único
portal, com objetivo de integrar e organizar as ações que
Edição: 8 Páginas

serão realizadas na cidade, comunicando a sociedade, educando e estimulando a igualdade.
O evento também contou com
a presença do prefeito Luciano Almeida (DEM), da primeira dama
de Piracicaba, Andréa Cristina Alves Mattedi de Almeida, que preside o FUSSP (Fundo Social de
Solidariedade), de Bia Doria, primeira dama do estado e madrinha da plataforma, de Elenice
D'abronzo, patrona da plataforma, e da secretária municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social, Euclidia Fioravante.
Para as organizações e voluntários realizarem o cadastro, é ne-

cessário acessar https://pirasolidaria. com.br/. Após o cadastro, o
Fussp cria e coordena projetos e campanhas para o melhor aproveitamento dos recursos arrecadados,
que são destinado às famílias cadastradas nos órgãos da prefeitura.
Andréa Almeida, feliz com
o lançamento, comenta que
"essa plataforma vai evitar
que ocorra duplicidade no
atendimento, ampliando o número de famílias atendidas".
"Uma plataforma linda e que
vai auxiliar muito a nossa cidade
e as pessoas com vulnerabilidade
social. Nossa cidade só tem a ganhar com isso, mostrando o po-

der da solidariedade ao próximo",
comentou a vereadora Ana Pavão.
PEDRO KAWAI - O vereador Pedro Kawai (PSDB) disse
que a plataforma PiraSolidária "é
um grande exemplo de solidariedade". A plataforma, criada pela
empresa MTCorp e doada pela presidente da Casa do Amor Fraterno, Elenice Miranda D´Abronzo
ao Fundo Social de Solidariedade
de Piracicaba, possibilita que
as entidades assistenciais do
município se cadastrem e insiram no site pirasolidaria.
com.br, informações sobre o
trabalho desenvolvido para
seus respectivos públicos-alvo.

Segundo Kawai, ações como
esta fortalecem o trabalho das entidades sociais e permitem às pessoas conhecerem melhor o trabalho que elas realizam na cidade.
Ele também ressaltou a importância de as pessoas se cadastrarem
como voluntárias. "Boa parte das
entidades assistenciais só sobrevive, graças ao trabalho voluntário de pessoas que dedicam algumas horas do seu dia para ajudar
os mais necessitados", observou.
JOSEF BORGES - O vereador Josef Borges (Solidariedade)
foi mais um parlamentar a elogiar
o lançamento do Portal Pira Solidária, que tem o objetivo de apro-

ximar voluntários e entidades assistenciais do município que precisam de ajuda. Ele lembrou que
a plataforma chega no momento
em que a sociedade precisa da solidariedade. O tema foi abordado durante o tempo regimental
de 5 minutos, na 7ª reunião ordinária, nesta quinta-feira (24).
Por isso, parabenizou a primeira-dama de Piracicaba e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Almeida, a
patrona da plataforma e presidente da Casa do Amor Fraterno, Elenice D'abronzo e a primeira-dama de São Paulo e madrinha do Portal, Bia Dória.
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Dia Mundial da Água
Paiva Netto

C

Idiotas da fé

aro Leitor, dizem os "especialistas" que
"todo dia saem de
casa dois tipos de pessoas, o malandro e o
mané, um não vive
sem o outro". Inicio
esse artigo reforçando
o nojo que tenho da
gestão do ministro da
Educação, Milton Ribeiro, um
presbiteriano, diga-se de passagem, que ao que parece foi predestinado para corromper "abençoando" pastores pentecostes.
George Whitefield, John
Wesley, Martinho Lutero, Jan
Huss, Gunnar Vingren, Daniel
Berg, esses grandes homens, precursores da Reforma Protestante ou ícones da genuína palavra
de "Boas Novas" não estão nesse
engodo. Mas Silas Malafaia, José
Wellington, Magno Malta... as
péssimas referências dessa geração até ensinam como a verba
vem através dos pastores. É a
corrupção gospel! São os malandros! Mas quem são os manés?
Ora, são os peões do tabuleiro, usados para tirar a brasa da

fornalha com a própria
mão, são os desentupidores de esgoto moral,
os motoristas de aplicativos do maligno,
sem eles o mecanismo
jamais funcionaria,
pois não existe malandro sem mané!
Penso em escrever um livro! Assim
como foi essencial para o crescimento do evangelho, Os Heróis da Fé, sem "os idiotas da
fé" jamais chegaríamos a esse
ponto, de ver pastores pedindo
"quilos de ouro" em propina!

São os
malandros!
Mas quem são
os manés?
Brasil acima de tudo,
Deus acima de todos, emenda
nas prefeituras, dinheiro no
bolso e trouxa defendendo.
Malandro é malandro,
mané é mané...
———
Francys Almeida, advogado

Fora da nossa casa
Antonio Lara

M

ahatma Gandhi não precisava de apresentação. Querendo
identificar-se com os
pobres e excluídos da
Índia, ele usava uma
simples tanga. Aos poucos, o governo inglês foi
obrigado a reconhecer a autoridade dele perante o povo e, depois de
prendê-lo inúmeras vezes, começou a tratá-lo com respeito. Certa vez, ele foi convidado para
uma festa na casa do governador inglês. Ghandi chegou com
a roupa costumeira: na prática
nada mais do que um lençol. Por
estar assim vestido, os encarregados da portaria não deixaram
entrar. Ele voltou para casa e,
imediatamente, enviou um pacote ao governador. Dentro tinha
um terno. Ao receber o embrulho, o governador ligou para ele
querendo saber o tinha acontecido. Ghandi respondeu: _ Fui
convidado para a sua festa, mas
não me deixaram entrar por causa da minha roupa. Se for a vestimenta que vale, o meu terno tem
mais direito de entrar do que eu!
Uma lição também para nós.
Quantas vezes olhamos mais para
a roupa dos outros - se são bem
vestido ou não - que pelas próprias pessoas. Apesar de saber que as
aparências enganam, continuamos
a ser vaidosos e a acreditar mais
naqueles que se apresentam bonitos, bem vestidos e sempre sorrindo. Desse jeito, quem não tem roupa chique, quem não se encaixa nos
padrões de beleza na moda e não
tem como fingir de sorrir pelas
dificuldades que está vivendo
acaba se envergonhando da sua
situação. Se é assim que funciona
a sociedade e a nossa convivência, é o caso de nos perguntarmos
se não está acontecendo algo errado. A alegria de nos apresentarmos e de nos encontrarmos como
somos, de verdade, está desaparecendo para transformar a nossa
convivência social num desfile de
aparências e superficialidades.
Pode ser que eu esteja exagerando, mas, no evangelho, Jesus
envia os seus discípulos em missão de recursos, na maior simplicidade e liberdade. Por quê? Vamos lembrar que o Senhor Jesus
primeiro reuniu um grupo de seguidores, chamando-os de lugares e ambientes diferentes; depois
escolheu os "doze" para que estivessem com ele e, enfim, os envia

em missão, dois a
dois. A boa noticia do
Reino não é para um
grupo de privilegiados
ou eleitos: é para todos os que estiverem
dispostos a acolhê-la.
No entanto a boa
noticia, afinal, é o próprio Jesus. Com ele já
começa o Reino de Deus
e é nele que os seus seguidores têm
que acreditar. Os apóstolos enviados não têm outra novidade para
comunicar a não ser aquele que
Deus se fez tão próximo da huma-

Quantas vezes
olhamos mais
para a roupa dos
outros que pelas
próprias pessoas
nidade ao ponto de ser também
"humano", visível e com as limitações de toda criatura. Portanto se,
no homem Jesus, Deus se fez pequeno, pobre, mortal, não pode ser
diferente para os seus enviados.
Se eles chegassem com riquezas,
com meios poderosos, poderiam
corromper a pureza e a sinceridade do Evangelho, poderiam "comprar" as consciências. Faltaria a
liberdade de acolher, só por amor
e n ao por interesse, aquele Jesus
que veio para nos reconciliar com
um Deus Pai de todos e que nos
quer irmãos, porque somos todos
filhos muito amados por Ele.
A fé não pode ser o resultado
de uma negociação numa troca de
favores, de bens ou de dinheiro. A
pobreza dos missionários garante
a sinceridade deles e a liberdade
de quem pode ou não acolhe-los.
O que está em jogo não são os enviados, mas aquele que os enviou:
Jesus. Ele é Filho, o dom do Pai,
oferecido por amor e, por sua
vez, dará a sua vida também por
amor. Este amor divino é o único e inestimável tesouro que os
missionários foram enviados a
oferecer. De outra forma, o Evangelho seria misturado ou confundido com dinheiro, túnicas, comida. Em lugar do essencial, as
aparências; em lugar de Deus, os
enfeites humanos. Até quando
ficaremos encantados com o brilho das nossas vaidades, os vestidos continuarão a ter mais valor que as pessoas? Desta vez,
porém, será o próprio Senhor
Jesus a ficar fora da nossa casa.
———
Antonio Lara, articulista;
alprocol_harum@hotmail.com
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m 22 de março
de 1992, as Nações Unidas divulgaram a "Declaração Universal dos Direitos da Água". Despertar o interesse e
maior consciência ecológica das populações e
de seus governantes, sobretudo
quanto à importância da água
para a sobrevivência humana, foi
o intuito do texto. No ano seguinte, na mesma data, a AssembleiaGeral da ONU declarou o 22 de
março Dia Mundial da Água.
De lá para cá, surge crescente preocupação por parte dos povos no tocante à escassez dos recursos hídricos. Alguns analistas
preveem, num futuro nem tão
distante, conflitos armados tendo como pano de fundo a disputa
por esse líquido valiosíssimo.
GUERRA PELA ÁGUA O artigo assinado pelo professor de Economia norte-americano Jeffrey D. Sachs e publicado
no Valor Econômico, em abril de
2009, é mais uma confirmação
de que lamentavelmente o predito já se concretiza há mais tempo do que alguns julgavam:
"Muitos conflitos são provocados ou inflamados por escassez de água. Conflitos - do

Chade a Darfur, no
Sudão, do deserto
Ogaden, na Etiópia, à
Somália e seus piratas,
bem como no Iêmen,
Iraque, Paquistão e
Afeganistão - acontecem em um grande
arco de terras áridas
onde a escassez de água
está provocando colapso de colheitas, morte de rebanhos,
extrema pobreza e desespero".
E relata o articulista: "A Unesco, uma agência das Nações Unidas, publicou recentemente o Relatório de Desenvolvimento da
Água de 2009; o Banco Mundial
divulgou aprofundado estudo sobre a Índia (Economia hídrica indiana: preparando-se para um
futuro turbulento) e sobre o Paquistão (Economia hídrica paquistanesa: o agravamento da seca); e
a Asia Society divulgou uma visão
geral das crises hídricas asiáticas
(O próximo desafio asiático: assegurar o futuro hídrico na região)".
Vejam a quanto chegamos. É
urgente deter isso. Sachs afirma
que "esses relatórios contam uma
história similar. O suprimento de
água é cada vez mais insuficiente
em grandes partes do mundo, especialmente em suas regiões áridas. O rápido agravamento da escassez de água reflete o crescimento populacional, o esgota-

O que fazer
diante desse
cenário
apocalíptico?
mento da água subterrânea, desperdício e poluição, e os enormes
e cada vez mais desastrosos efeitos das mudanças climáticas resultantes da atividade humana.
As consequências são dolorosas:
seca e fome, perda de condições
de subsistência, disseminação
de enfermidades transmitidas
pela água, migração forçada e
até mesmo conflitos armados".
O que fazer diante desse cenário apocalíptico? O próprio professor conclui: "Soluções práticas
incluem muitos componentes, entre eles melhor gestão de recursos
hídricos, tecnologias mais aperfeiçoadas para aumentar a eficiência
no uso da água e novos investimentos assumidos em conjunto
por governos, pelo setor empresarial e por organismos cívicos".
SENTIMENTOS DESGOVERNADOS - Mas, com o passar dos dias, tal problema só virá
a crescer, se providências realmente eficazes, muitas vezes postergadas, não forem estabelecidas. Os seres humanos, mesmo
em lugares onde o líquido preciosíssimo é escasso, vêm profanando esse elemento natural, sem o

que não poderemos subsistir.
Quando a pessoa tem os sentimentos desgovernados, tudo à
sua volta sofre contaminação.
ACESSO À ÁGUA POTÁVEL - Não estamos aqui para
apavorar ninguém. Visamos ressaltar subsídios que reclamam
postura imediata das populações
da Terra, de respeito à nossa morada coletiva. Aí estão os alertamentos. Que não faltem, pois, de
parte dos governos e da sociedade, as imprescindíveis e corretivas medidas, enquanto há tempo. Se é difícil, comecemos ontem!
Como sempre, a Palavra de
Jesus permanece atual. Ao Lhe
perguntarem de que modo se comportariam as criaturas na proximidade de tempos de grande aflição, anunciados desde o Antigo
Testamento da Bíblia Sagrada, respondeu que, tal qual as épocas de
Noé e Ló, a distração seria maior
do que os cuidados que a gravidade dos fatos exigiria (Evangelho, segundo Lucas, 17:26-30).
Não é forçoso acreditar "nessas
coisas de natureza religiosa" para
perceber que um quadro pintado
com cores fortes se configura.
———
José de Paiva Netto,
jornalista, radialista e
escritor. Email: paiva
netto@lbv.org.br. Site:
www.boavontade.com
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Carmen M.S.F Pilotto

PROSA

Ivana Maria França de Negri

VERSO

MENINA

INSENSATEZ

CONTADOR DE HISTÓRIAS

Daniela Daragoni Alves

Ivana Maria França de Negri
Sempre mantivera
os pés no chão. Não se
permitia sonhar alto demais, pois sabia que
quanto mais alto voasse, maior seria o tombo
quando necessitasse da
terra firme e segura sob
seus pés novamente.
Trancou-se em si mesma
como um caramujo.
Procurava ser lógica, prática e racional.
Sempre colocava a razão acima da emoção.
Distribuía sorrisos com
parcimônia, era comedida nas gentilezas e
evitava demonstrações
gestuais em demasia.
Muito contida, recusava-se a ter ilusões e a
compartilhar qualquer tipo de sentimento com outras pessoas. Tinha um
medo mórbido de desiludir-se, por isso afastava-se de todos e mantinha
relações superficiais, sem envolvimento de espécie alguma.
Um dia, e sempre existe um dia fatídico na vida de cada um, lhe faltou
o chão sob os pés. Seu coração ensandecido não ouviu suas súplicas,
violou as leis que ela própria criara e rendeu-se. Aspirou elevar-se às
alturas. No desvario do sonho que a arrebatou, voou tão alto que seus
olhos se cegaram quando se deparou com os abundantes fachos de luz. E
as asas recém-criadas não aguentaram o esforço e arriaram. Na queda
iminente, quebrou-se toda como frágil cristal. Magoada e ferida, arrependeu-se amargamente de consentir que a paixão tivesse entrado com tamanha fúria em sua vida.
Prometeu a si mesma: nunca mais se apaixonaria!...

MULHER

Leda Coletti

Você me olha e acha que ainda sou uma menina
Mas não,
meninas tem só sonhos e eu tenho muito mais
guardado dentro do meu coração.

Contador sempre conta mil histórias,
daquelas surpreendentes, prazerosas
que nos fazem sonhar com muitas glórias,
reconhecer também cenas dolosas.

Você me olha e ainda acha que sou uma menina
Mas eu mudei
Hoje eu dou valor a cada vitória que a vida me trouxe
a família que eu tenho, as amizades que conquistei

As contações suscitam as memórias,
retiram do baú coisas valiosas
dando-lhes tratos novos, trajetórias
plenas, vivências boas e saudosas.

É claro que algumas coisas não mudam
a trança no cabelo, o all star preto no pé
Raul Seixas tocando no rádio
meu caráter ...e a minha fé.

O contador com jeitos envolventes
desperta sentimentos diferentes
de aceitação ou não dos personagens.

É ...o tempo passou rápido
E não me deu nenhum desconto
Ontem eu tinha 15 anos
Hoje já tenho vinte e tantos...

Espalhando alegrias e tristezas,
vai semeando onde passa mais levezas,
lições de paz, amor em suas mensagens.

Você me vê e acha que ainda sou uma menina
Mas não, sou mais do que pode ver
Sou uma menina que o tempo moldou e transformou em mãe e esposa.
Sou uma menina que cresceu e virou mulher!

NOTÍCIAS:
O professor José Vicente Caixeta Filho, depois de dedicar 33 anos
à ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/USP), lança o livro “E aí, professor Caixeta?”
e também um programa de entrevistas que irá comandar na WEB.
Em 16 de março a acadêmica,
professora e historiadora Marly Therezinha Germano Perecin deu palestra
para 200 crianças do Instituto Baronesa de Rezende contando a história
dos cem anos desse estabelecimento.
O Instituto Histórico e Geográfico
de Piracicaba elegeu por aclamação a
diretoria para o biênio 2022/2024:
Presidente – Edson Rontani Júnior
Vice-Presidente – Valdiza Maria
Capranico
Primeira Secretária – Sylvana Zein
Segundo Secretári
Secretário – Augusto
Assis Cruz Neto
Primeir
o TTesoureir
esoureir
o – Waldemar
Primeiro
esoureiro
Romano
Segundo TTesoureir
esoureir
o – Claudinei
esoureiro
Pollesel
Orador – Armando Alexandre dos
Santos
Diretor de Acervo – Noedi Mon- Presidente eleito do Instituto
teiro
Histórico e Geográfico de
Suplentes – André Manoel da Sil- Piracicaba , gestão2022/2024,
va, Cynthia Regina da Rocha Silva, Edson Rontani Junior
Aracy Duarte Ferrari;
Conselho Fiscal – João Umberto Nassif, Leandro Antônio Pavan, Newman Ribeiro Simões
Suplentes do Conselho Fiscal –Antonio Carlos Angolini, Epaminondas Sansigolo de Barros Ferraz, Luiz Antonio Rolim.

ooOoo

ooOoo

TEM PÉ PRA
PISAR EM TUDO
Marcel Ducatti Colpas
Em cascas de ovos
amassar barro
andar em nuvens.

PROCURA

QUANDO...
Raquel Delvaje

Angelvira Carmine
Onde foi
Que me esqueci
Quando da
Porta da memória
Para dentro
Eu te acolhi?

Forte no chão
pisar de mansinho
na bola e feio...
Prefiro os meus estalando
vagens secas da Sibipiruna.

Quando revejo meus passos, reflito-os.
Quando são das antigas estradas, repito-os.
Quando são caminhos de flores, rego-os.
Quando são caminhos de espinhos, machuco-me.
Sem rastros, quando são na areia, dunas
aos ventos, perco-me.
E se retorno, luz do Sol se esconde,
e não encontro as pegadas.
Na escuridão, meus passos trôpegos,
alimentam-se das dores.

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis
O livro Você Sabia? de Edson Rontani, traz uma coletânea de trabalhos do cartunista, pioneiro do humor em Piracicaba.
Uma verdadeira relíquia que me fez voltar no tempo e que encantou
meu filho que hoje, tem a mesma idade que eu tinha, quando ansiosamente esperava pelas publicações aos finais de semana.
Publicadas entre 1982 e 1997, na imprensa piracicabana, cativava
crianças e adultos. Amávamos e amamos revê-las!! Parabéns Edson Rontani Junior pela coletânea. Recomendamos!
Você Sabia que o filhote do corvo, chama-se corvacho?
Você Sabia que a banana é originária das regiões úmidas do sul da
Ásia ?
Você sabia, que um grama de poeira, proveniente da varredura de
uma casa, pode conter mais de um bilhão de micróbios?
Faixa etária: acima de 5 anos

PALAVRA

DO

ESCRITOR:

“Nada há de ficar para lembrar a arte desta
raça – infeliz estorvo – somente restará a parte
que caberá a cada corvo...”
(Maria Cecília Machado Bonachella)
A primeira poesia de Maria Cecília foi publicada na
coluna social do poeta Lino Vitti, em 1958. Dez anos
depois publicou seu primeiro livro, intitulado ““TTrês
Fases”, no qual narrou as três fases de uma mulher
mulher.. O
segundo livro, escrito em 1992, “Era Uma Vez um
País”, contou a história do Brasil por meio de poesias.
Em 1980 começou a assinar no Jornal de Piracicaba a
coluna semanal "Palavras & Versos", que foi publicada
aos sábados, ininterruptamente, durante 27 anos.
Maria Cecília foi uma das fundadoras do Clip (Centro
Lit
erário de Pir
acicaba). TTambém
ambém fazia par
Literário
Piracicaba).
partt e da União
Brasileira de Escritores e da Academia Piracicabana
de Letras, desde 1978. Faleceu aos 66 anos

ooOoo

OLHOS QUE FALAM
Lídia Sendin
Quieta no canto da sala vazia,
Franzina moça não era ninguém.
O outro passava, mas ela não via,
Seus olhos vagavam dali, muito além.
Quem passa não nota figura cinzenta,
Uma sombra esguia querendo partir.
Cada hora vivida a dor só aumenta
No peito que chora, sem ela sentir.
As lágrimas claras no canto do olhar,
Os olhos tristonhos que lutam pra ver,
Diziam a todos, sem mesmo falar,
O que a alma calava por tanto sofrer.
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A BOLA PUNE A INCOMPETÊNCIA

Renato Bonfiglio é Advogado,
ex-presidente, ex-diretor de
futebol e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Olá amigos leitores e torcedores do XV de Piracicaba, sejam
muito bem vindos a esta ferramenta incrível da democracia que
é o jornal A TRIBUNA. Quanto
orgulho sinto em poder estar fazendo parte de tão conceituado
impresso, com as mais variadas
opiniões sobre todos os assuntos
do dia a dia do cidadão, e principalmente porque é o conteúdo
mais “caipiracicabano” entre todos os jornais. Obrigado Evaldo
Vicente por presentear Piracicaba
com este veículo de comunicação.

A fase das quartas de final
chegou, e o Nhô-Quim encara o
São Bento do experiente e astuto Paulo Roberto. Não é por falta de confiança no treinador do
alvinegro o competente Roberto Cavalo que temos receio destes dois jogos, mais sim por
tudo o que envolve o clube até
chegar a essas duas partidas.
Em primeiro lugar a inconstância do time ao longo da competição, e o que me deixou mais preocupado foram estas duas partidas finais, tudo bem que o time já
estava classificado para a as quartas, mas o respeito pelo torcedor,
imprensa e patrocinador sempre
deve existir. Dizer que o empate
contra o Taubaté sem gols, e a derrota para o Primavera dentro do
Barão foi “obra do acaso” pode
enganar os torcedores mais desinformados, a mim e boa parte dos
que acompanham o futebol e conhece um pouco dos bastidores,
sabe o que realmente houve.
Algumas situações são aceitáveis em determinados locais e
posicionamentos, mas o Barão de
Serra Negra é sagrado, ali muitos
deram o seu sangue para que o

XV sempre estivesse em alta, glorificando sua história e passando por cima de qualquer um em
respeito ao seu torcedor e a camisa zebrada. Hoje vemos as conversas mais mornas, muita negociação e pouco amor ao escudo.
Vamos direto ao assunto,
tirar o pé em determinadas situações por algum motivo que
seja, é aceitável, mas quando
uma vitória contra um time
de menor poder técnico e já
bem fragilizado, valendo a
luta pela liderança geral da
competição, trazendo moral e
vários benefícios ao clube são
deixados de lado “vergonhosamente” por algum outro tipo
de “valorização”, é inaceitável.
O empate contra o Taubaté
foi vergonhoso! Vem a partida
no Barão, com o torcedor a
quem o clube clama insistentemente pela associação pagando
o ingresso e deixando familiares e outros compromissos para
trás, para poder prestigiar o
manto sagrado e zás..... mais
uma derrota humilhante, pois o
time não passava, não chutava
e não corria, outra vergonha.

Perder jogos faz parte do esporte, mas de forma sinuosa e obscura não pode ser aceita pelo
conselho do clube, pelo torcedor
e imprensa. Nada vale mais do
que o respeito ao torcedor!
Agora a briga é contra o São
Bento, primeira partida lá e a decisão dentro de nossa casa, nosso
estádio, nossa torcida e o local
aonde a zebrada tem o respeito
conquistado ao longo de sua história centenária, será que o que
foi construído ao longo de mais
de cem anos, já esta ruindo nestes últimos seis anos com a falta
de “amor real” por parte de alguns aventureiros que lá se perpetuam sem nem saber o porquê
que a bola pula, só conhecendo
muito o valor financeiro de boas
negociações? As eleições para
nova diretoria é neste ano, vamos
continuar nesta mesmice? Falta
o famoso “tapa na mesa”!!!!!
Boa sorte Nhô-Quim, independente de quem estiver olhando pelo seu futebol, mesmo que
seja o rei da farsa, eu estarei torcendo por você, e como diria meu
saudoso amigo Gerson Mendes:
“ A bola pune a incopentência”!!

FICAMOS PARA TRÁS?
Douglas Pimenta

Douglas Pimenta é ex-jogador
de futebol, ex-técnico de
futebol e superintendente de
futebol do Rio Branco do
Espírito Santo

Bons dias caríssimos e fiéis
leitores deste espaço democrático.
Ë muito bom aparecer por aqui e
expressar opiniões e assuntos esportivos, principalmente o futebol.
Na última coluna disse que falaria
sobre este tema e vamos a ele. “Treinadores ou Técnicos de futebol”.
Porque está havendo uma invasão de treinadores estrangeiros no
Brasil? Várias perguntas podem ser
feitas e talvez não ache uma resposta. Porque está acontecendo
este fenômeno? Mas, será que ficamos para trás? Abel Ferreira
(Palmeiras), Vitor Pereira (Corin-

thians), Paulo Sousa (Flamengo),
Paulo Morgado (Manaus), Pablo
Vojvoda (Fortaleza), Antonio Mohamed (Atlético-MG), Gustavo
Morinigo (Coritiba). Estes treinadores de nacionalidade estrangeira estão trabalhando no futebol
brasileiro atualmente. Porque
nunca se exigiu o diploma de técnico no Brasil? “A CBF só passou a
dar valor quando viu que era um
filão importante para ganhar dinheiro”, com a “profissionalização” do cargo. Porque os diplomas
oferecidos pela CBF ACADEMY são
caríssimos? Porque esta escola da
CBF foi criada a poucos anos
atrás? Sendo que temos nossos vizinhos sul-americanos oferecendo
qualificação aceita em qualquer
continente do planeta? Por que os
“Treinadores ou Técnicos de Futebol formados pela CBF ACADEMY, não tem a mesma oportunidade na Europa”? Os treinadores
brasileiros já tiveram um tempo,
em que era maioria no futebol português, oriente médio, sul americano. O nosso futebol sempre foi
admirado pelos europeus e estran-

geiros de uma maneira geral, pela
sua arte do drible, improviso em
desmontar táticas quase perfeitas,
criatividade que somente o brasileiro tinha. Não nos preocupamos
em formar Treinadores/Técnicos
de futebol. Tínhamos o que o resto
do mundo nunca teve jogadores
fantásticos. E os cinco títulos conquistados nos deram uma hegemonia durante muito tempo. Hoje,
os nossos treinadores estão reclamando de poucas oportunidades
no exterior. Será que acordamos
tarde para qualificar a formação
dos nossos Treinadores/Técnicos
de futebol? Bem, uma resposta é
certa. A CBF, num futuro próximo, somente permitirá treinadores a trabalhar com os licenciados,
seja pelas escolas internacionais ou
com diploma CBF. Será que o diploma CBF tem validade no exterior? A CBF é uma Associação Privada. Estabelecendo suas próprias regras e regulamentos, “as associações privadas previstas nos
artigos 53 a 61 da Lei n. 10.406 de
10/2002 (Código Civil)”. Portanto
algumas respostas estão dentro do

próprio contexto. Acompanho há
muito tempo a luta dos treinadores brasileiros em ser reconhecidos com seus diplomas. Já é longa. Torço para que eles possam
estar trabalhando internacionalmente e recuperar o terreno perdido. Temos profissionais de alto
nível, mas não podemos ficar copiando o que os europeus fazem.
Sempre que fizemos esta prática,
passamos longe de ganhar uma
Copa do Mundo. Não podemos
fechar os olhos para a globalização. Mas precisamos acreditar
mais no nosso potencial técnico e
desenvolver soluções para vencermos novamente uma Copa do
Mundo de Futebol. Espero que em
pouco tempo possamos ter mais
escolas de formação, menos custosas e ao alcance de outros cidadãos. O seleto grupo que a CBF
monopoliza não dá oportunidades aos novos talentos. Que o
Brasil possa voltar a ser novamente uma potencia no futebol
mundial, na formação e qualificação de treinadores/técnicos de futebol. Bom fim de semana a todos...

ASSUMIR OS RISCOS
Daniel Campos

Daniel Campos é empresário
e enlouquecido pelo Nhô-Quim

Fala nação quinzista aquele
abração. Estamos novamente
nesta plataforma no qual adoro
muito conversar com você torcedor que nos acompanha tanto na tribuna quanto na rádio
Difusora sintam-se abraçados.
Com título parecido com a

coluna passada vamos continuar
abordando o tema anterior e dando continuação ao tema aonde falamos se valia a pena correr os riscos, pois bem poupou jogadores
contra o rebaixado moralmente
Taubaté equipe péssima e empatamos e fomos com os titulares, mas
nitidamente sem interesse e perdemos em casa para o Primavera,
vimos novamente o rival fazer festa dentro da nossa casa. Agora o
novo título da matéria é "Assumir
os riscos". Por que assumir os riscos? Fomos desinteressados nos
dois últimos jogos, jogos em que
poderíamos brigar por posição
melhores e o mais importante de
tudo ir para segunda fase com

moral, mas tudo que disse não vai
acontecer, vamos começar a segunda fase jogo que nesse momento que o leitor esta lendo essa matéria estamos jogando nesse momento ou já jogamos estamos começando com o moral baixo, com
torcedor com uma pulga enorme
atrás da orelha, a torcida já não
comparece mais em grande número como nos anos anteriores como
a torcida inflamava nos últimos
jogos da primeira fase agora a média é de 1600 torcedores muito pouco, mas te digo caro leitor, a torcida esta errada? Em minha opinião
claro que não está à gente esta cansado de ser perde acesso e título no
último minuto, estamos cansados

UMA

Renato Bonfiglio

de tanta pipoca digo por que nas
ruas da cidade o torcedor já não
tem mais paciência todos sem unanimidade exalta que morre na
praia e o torcedor esta coberto de
razão, pois já estamos cansados
de uma cidade do tamanho de Piracicaba não ter um time na elite do
estadual e no cenário nacional.
Sou torcedor sou apaixonado
e vamos torcer como nunca para
esse ano a gente subir, e esperamos que os envolvidos jogadores,
comissão técnica e diretoria traga
esse presente para nossa torcida e
que possamos inflamar o Barão
novamente. Ficamos por aqui e
espero estar com vocês novamente classificados grande abraço

JUSTIFICATIVA
ACEITÁVEL?
Pablo Franco

Pablo Oliveira Franco é
formado em Psicologia,
com especialidade no trabalho
com os esportes

Alguns setores da mídia esportiva têm dito que nos arredores do Parque São Jorge tem
circulado a notícia que dois jogadores dos mais prestigiados
do Corinthians estão fora dos
planos do clube para a temporada, esses dois seria Jô e Luan.
O primeiro já tinha tido alguns
problemas extra campo como ter
sido exposto pela esposa por ter
sumido por dias, passado a noite
em festas e como justificativa
(dada por ele inclusive) ele teria
saído de casa de madrugada para
entregar uma camisa a um amigo.
O segundo que é justamente o foco desse texto é Luan,
considerado melhor da América em 2017 sendo destaque na
final e com golaço na casa do
adversário. Contratado a peso
de ouro e com um adicional de
ter sido flagrado comemorando
o mundial do alvinegro, o casamento tinha tudo para dar certo,
um torcedor ilustre dentro de
campo e ainda um ótimo reforço.
Chegou empolgando, fazendo
gol de falta na Florida Cup e com
promessa de craque. O resultado
foi um jogador muitas vezes considerado lento, sem aquela raça
corintiana e que desanimou toda
a torcida que depositava as esperanças no mais novo camisa sete.
O que me fez escrever esse texto foi o seguinte: até que ponto

uma questão de saúde mental
pode ser utilizada como justificativa para um jogador? Há um
tempo tinha surgido um boato
(que não chegou a ser confirmado) que o jogador apresentava
depressão. Não cabe a nós desmerecer a condição considerando que é uma coisa branda ou
mesmo frescura, mas pensando que
houve o boato eu começo a pensar
o quanto os nossos atletas sofrem
de condições parecidas e não tem
ajuda profissional necessária.
O caso em questão foi desmentido pelo próprio atleta, mas
ao mesmo tempo eu me pergunto se algum atleta brasileiro teria coragem de assumir o ponto
de estar precisando de ajuda. O
que muitas vezes é suprimido
com outras coisas como festas,
bebidas e drogas mais pesadas.
Sabemos que o meio do futebol além de não saudável é
atrasado em muitos pontos e em
pontos vinculados com a saúde
mental muito menos. Acabamos
caindo no estigma causado pela
psicofobia, rotulando que tem
algo relacionado ao mental
como apenas o diagnóstico.
Já ouvi coisas do tipo: Lá vem
o depressivo ali, olha lá o bipolar.
E isso não ajuda em nada olharmos de maneira adulta esses problemas que são mais que comuns
quem pratica o alto rendimento,
mas só é cobrado por resultados.
Lembrando aqui que não
cabe a mim, fazer julgamentos
das condições ou resultados,
mas mostrar que eles poderiam
ser mais satisfatórios caso fossem mais profissionais ao pensar sobre a saúde emocional de
quem sofre tanta pressão.
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

“24 horas para o Senhor”
José Eduardo Sesso
padre na Diocese de Piracicaba

A ESQUADRILHA DA FUMAÇA

Parque Ecológico de Piracaia (SP).
A Esquadrilha da Fumaça é baseada em Pirassununga (SP)

Geralmente são sete aeronaves com as cores da nossa bandeira deixando rastros desenhados no céu, às vezes com manobras perigosas. Seus pilotos são profissionais altamente
preparados. E, por isso, eles nos proporcionam manobras
arrojadas e emocionantes. O seu ‘quartel geral’ na aconchegante cidade de Pirassununga está bem-preparado para receber grupo de turistas previamente agendados. O show aéreo que a ‘Esquadrilha da Fumaça’ pode nos proporcionar
são públicas, totalmente gratuitas e de caráter institucional.
Visite Pirassununga e conheça seus outros atrativos.

Foto Elias Gomes

turismo de aventura, trilhas para caminhadas em cenários
deslumbrantes, corredeiras, cachoeiras, represas etc.
O BOM RECEPTIVO
Os profissionais da área já sabem da importância do bem
receber. Por sua vez, os que entram agora no setor do Tu-

AL
TINÓPOLIS (SP)
ALTINÓPOLIS

Entenda a sua responsabilidade ao receber

Jardim das Esculturas, em Altinópolis.

Foto Ken Chu

Eis uma cidade repleta de esculturas de alto valor a céu aberto em suas ruas e praças. São obras magistrais de Bassano
Vaccarini, famoso artista plástico que ali deixou um monumental conjunto de suas obras, e marcando Altinópolis como
uma cidade de arte, aliada com a natureza e aventura por suas
belezas locais. Com infraestrutura urbana eficiente, de boa qualidade, Altinópolis está a 1.000m de altitude, portanto clima de
montanha agradável o ano todo. Em suas paisagens destacam-se 35 cachoeiras e 10 grutas. Hotéis, pousadas e restaurantes dão suporte às visitações que podem ser orientadas
por uma das Agências de Turismo sediadas na cidade. Até
porque ainda tem o Parque Ecológico, Parque da Lagoa, Parque da Santa Cruz, o Mirante e o Jardim das Esculturas. Visite.
ECOLÓGICA PIRACAIA (SP).
Se você ainda não comeu a famosa ‘Truta de Piracaia’, então precisa se apressar para saboreá-la e aproveitar para
gostar do Turismo Ecológico em Piracaia e conhecer aquela
cidade. Tem prédios centenários e a sua igreja matriz tem
muita beleza, com o seu teto retratando toda a história da
Igreja Católica Apostólica Romana. Desde o apóstolo São
Pedro até o Papa Bento XVII todos eles lá estão em pinturas.
São 265 Papas retratados! Mas, é a natureza em Piracaia o
que mais impressiona, oferecendo várias opções de lazer, de

rismo já devem ter ouvido a respeito. Mas, principalmente, são as autoridades e os líderes de segmentos os que
precisam tomar boa nota disso. Como em qualquer profissão, no Turismo também o objetivo é ganhar dinheiro honestamente. O que nos preocupa para atingirmos tal meta
é a necessidade de se investir em qualificação profissional das pessoas que recebem turistas em suas cidades.
E AS NECESSIDADES ESPECIAIS?

Pois é! Muita
gente esquece de quem
necessita de
necessidades
especiais por
mobilidade reduzida. Ponhase no lugar
deles! (Amanhã, não poderá ser você
um deles?).
As limitações
dessas pessoPense nos outros como se fosse para você
as não devem
ser ignoradas. Para as prefeituras fica a responsabilidade de
fazer cumprir a Lei já existente sobre o assunto. Aos empresários cabe a responsabilidade de não esquecer de detalhe algum em seus estabelecimentos e, simplesmente, agir. E tem
mais: De nada adianta adaptar o local se os funcionários que
lá trabalham não sabem lidar com tais pessoas. Os que recepcionam turistas devem refletir e adotar providências.

O Setor de Juventude da
Diocese de Piracicaba, com o objetivo de oferecer aos fiéis mais
uma oportunidade de preparação para a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, prepara uma
série de celebrações, atividades e
momentos de oração e adoração.
A vigília “24 horas para o Senhor” começa na manhã do dia
2 de abril (sábado), no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres,
em Piracicaba. (confira abaixo
a programação completa).
Para realização do evento,
o Setor de Juventude da Diocese se inspirou na mensagem do
Papa Francisco para o período
quaresmal deste ano. “A Quaresma é um tempo favorável de
renovação pessoal e comunitária que nos conduz à Páscoa de
Jesus Cristo morto e ressuscitado”, escreve o Santo Padre.
E segue: “Neste tempo de
conversão, buscando apoio na
graça divina e na comunhão da
Igreja, não nos cansemos de semear o bem. O jejum prepara o
terreno, a oração rega, a caridade fecunda-o. Na fé, temos a certeza de que ‘a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido’, e obteremos, com o dom da
perseverança, os bens prometidos (cf. Heb 10,36) para salvação nossa e do próximo (cf. 1 Tm
4,16). Praticando o amor fraterno para com todos, estamos unidos a Cristo, que deu a sua vida
por nós (cf. 2 Cor 5,14-15), e saboreamos desde já a alegria do
Reino dos Céus, quando Deus for
‘tudo em todos’ (1 Cor 15,28)”.
Por isso, no intuito de preparar os corações para a celebração, com júbilo, da vitória de Cristo sobre a morte, a Diocese de
Piracicaba, por meio do Setor
Juventude, atende o pedido do
Papa Francisco por ocasião do
Jubileu da Misericórdia, realizará as “24 horas para o Senhor”.

A vigília terá início às 7
horas do dia 2 de abril (sábado) e vai até o mesmo horário
do dia 3 (domingo), no Santuário Nossa Senhora dos
Prazeres (Rua Virgulino de
Oliveira, 100, bairro Nova Piracicaba), em Piracicaba. A missa de encerramento será presidida por Dom Devair Araújo da
Fonseca, bispo diocesano.
O tema proposto pelo Papa
Francisco para este ano é
“Nele temos o perdão” (Col
1,13-14), em referência à carta
de São Paulo aos Colossenses.
PROGRAMAÇÃO: 7h –
Santa Missa de Abertura com
pe. Claudio Henrique Furlan;
8h30 – Exposição e Adoração
ao Santíssimo Sacramento;
10h – Adoração ao Santíssimo
Sacramento; 12h – Santa Missa com pe. Willian Bento, Coordenador Diocesano de Pastoral; 13h30 – Adoração ao
Santíssimo Sacramento; 15h –
Hora Santa da Misericórdia
com meditação Terço da Divina Misericórdia; 16h – Adoração ao Santíssimo Sacramento; 18h – Oração do Angelus e
Meditação do Santo Terço;
19h – Santa Missa com pe.
Agnaldo Rogério dos Santos,
Reitor do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres; 20h30 –
Meditação da Coroa de São Miguel Arcanjo; 22h – Adoração
ao Santíssimo Sacramento; 0h
– Santa Missa com pe. José Geraldo C. Penido, Articulador da
Comissão para Evangelização
do Mundo Moderno e Animador do Setor Juventude; 1h30
– Adoração ao Santíssimo Sacramento; 3h – Exercício Piedoso da Via Sacra; 4h30 – Vigília pela Vida; 6h – Cenáculo
com Maria; 7h – Santa Missa
de Encerramento com Dom
Devair Araújo da Fonseca,
Bispo Diocesano de Piracicaba.

IGREJA EM NOTÍCIAS
EMPREENDER I - O SebraeSP e a Diocese de Piracicaba estão com inscrições abertas para
a palestra online “Finanças Pessoais”, que será realizada no dia
31 de março, às 19h, e transmitida simultaneamente para toda
a comunidade atendida pela Diocese. O objetivo do evento é
abordar os temas de empreendedorismo, geração de renda,
planejamento financeiro.
EMPREENDER II - As pessoas interessadas poderão se inscrever gratuitamente até o dia
29 de março pelo link https://
bit.ly/3qzanOj ou pelo WhatsApp (19) 3412-1077. A ação será
oferecida para os municípios de
Piracicaba, Águas de São Pedro,
Capivari, Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Mombuca, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara
D’Oeste, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra e São Pedro.
MUTIRÃO I - Um mutirão
oftalmológico vai oferecer
exames de vista e acompanha-

mento gratuitos para até 500
crianças e adolescentes carentes, de 6 a 15 anos, em Piracicaba. A ação é neste sábado
(26), das 9 às 16 horas, no salão da Paróquia Sagrada Família. O projeto tem caráter
social. Não haverá cobrança
ou venda de produtos, como
armações ou lentes, e nos casos em que for diagnosticada
a necessidade, os óculos serão fornecidos gratuitamente aos pacientes selecionados.
MUTIRÃO II - O trabalho é
uma parceria entre Projeto
Olhar Sempre, Hospital de Olhos
de Piracicaba, Exército de Formiguinhas e Diocese de Piracicaba. Durante o mutirão, serão
atendidos meninos e meninas
em idade escolar dos bairros
Mario Dedini, Bosques do Lenheiro, Jardim Gilda e Industrial, além das comunidades
Frederico e União. Os atendimentos serão realizados mediante pré-cadastro realizado por
meio do WhatsApp: (19) 996004362, com Débora Ferraz.

IGREJA EM COMUNICAÇÃO é editada pela
Assessoria de Comunicação da Diocese de Piracicaba
Fone: (19) 2106-7555
E-mail: comunicacao@diocesedepiracicaba.org.br
Site: www.diocesedepiracicaba.org.br
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CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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
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