
GREVE – I
A greve anunciada pelos ser-

vidores públicos, para começar
nesta sexta-feira, 1, dominou
grande parte das intervenções
dos vereadores durante a reunião
de segunda-feira (28). O verea-
dor Pedro Kawai (PSDB) avaliou
que “a Prefeitura mostra cada vez
mais a sua falta de bom senso e
sua falta de preocupação na ques-
tão de participar das negocia-
ções”, disse, ao criticar o que jul-
ga ser ausência do prefeito Luci-
ano Almeida (União Brasil).

GREVE – II
A frase foi dita em alusão a

reunião na secretaria municipal
de Educação e que contou com a
presença do titular da pasta
(Bruno Roza) e de outros secre-
tários. “Precisamos defender a
negociação, a conversa e o diá-
logo, coisa que o prefeito não vem
fazendo, e dar linha e rumo às
negociações pois, afinal de contas,
ele é o chefe do Executivo, não os
secretários. Ele foi eleito para dar
rumo às negociações e dar rumo
às coisas da cidade", disse.

GREVE – III
Josef Borges (Solidariedade)

expressou preocupação com os
efeitos da greve. "Como trabalha-
dores, estão no direito de reivin-
dicar, mas ressalto a preocupa-
ção com a população e as crian-
ças nas escolas. O que irá pensar
uma mãe que atravessou a pan-
demia e agora, ao levar o filho à
escola, terá de voltar para casa?",
indagou, ao defender que a pro-
posta do prefeito contempla os 21%
de recomposição. Mas só em 2024.

GREVE – IV
Silvia Morales (PV), do man-

dato coletivo “A Cidade É Sua”,
pede que o prefeito pense com cari-
nho para que chegue mais perto do
que os funcionários estão pedindo
para que se evite uma greve. “A
gente sabe: não é fácil os serviços
ficarem parados. Eu, como neta de
sindicalista, tenho que apoiar os
funcionários que merecem ser bem
remunerados, ser colocados em
planos de carreira", defendeu.

GREVE – V
Cássio Luiz Barbosa, o "Cás-

sio Fala Pira" (PL), se posicionou
favoravelmente ao direito do ser-
vidor público de fazer greve. "É
um direito. A Constituição asse-
gura esse direito. Eles estão com
a questão salarial defasada há
anos. Eles não estão pedindo au-
mento salarial, nem isso estão pe-
dindo, eles estão pedindo reajus-
te, nada mais nada menos", dis-
se, ao defender “diálogo urgente”
entre a categoria e o Executivo.

GREVE – VI
Paulo Camolesi (PDT) lem-

brou que foi funcionário de empre-
sas e que já participou de várias
greves. “Eu digo que não é bom.
Não é bom para a empresa, para a
gente que precisa do emprego, para

a família. Nesse sentido, eu acho
que é de bom senso tentar uma so-
lução. Se essa greve acontecer, tem
muitas famílias que não vão ter
escola para deixar as crianças. Tem
que acontecer o diálogo para que
se chegue num consenso”, afirmou.

GREVE – VII
Servidor público, Zezinho

Pereira (Democratas) ponderou.
“Os funcionários têm que ter cla-
reza que, se for consolidada a
greve, tem que ir para o embate.
Vamos imaginar que a Justiça
fale que a greve é improcedente,
esse embate pode ter resultado
dolorido. Mas este vereador de-
fende o funcionalismo, indepen-
dente da decisão que tomar”,
disse. Zezinho também enfatizou
que o papel do vereador não é
induzir os funcionários à greve.

GREVE – VIII
O vereador Paulo Campos

(Podemos) defendeu a greve e
disse que a pauta da categoria,
em que solicita 15% de reposição,
mais 6% até dezembro, é “legíti-
ma”. “Levando em conta a intran-
sigência do atual prefeito de che-
gar a um consenso com esses pro-
fissionais, que se dedicam dia e
noite, não ficaria difícil de se re-
solver”, opinou e sugeriu que a
Câmara não deveria votar projeto
do Executivo até que se resolva a
situação com o funcionalismo.

GREVE – XIX
Presidente da Câmara, Gilmar

Rotta lembrou que o Legislativo não
se furta a discutir com os servido-
res, que estão há três anos sem re-
composição salarial e agora estão
negociando, “o que decidirem a
Mesa Diretora vai acatar”, disse.
"Tivemos uma conversa com os
nossos servidores para entender-
mos melhor como eles irão condu-
zir esse processo, para que possa-
mos organizar a Casa (a partir
desta sexta-feira, 1)", afirmou.

UNGIDOS – I
No último final de semana,

Pedro Kawai e Rosângela Camo-
lese foram ungidos, no ninho tu-
cano, recebendo as bênçãos do di-
retório municipal para suas indi-
cações nas próximas eleições pro-
porcionais. Kawai, como este Ca-
piau já divulgou anteriormente,
colocou seu nome e sua experiên-
cia política como pré-candidato a
deputado estadual, e Rô Camole-
se, igualmente respeitada no meio
político, na cultura e na área de
educação, será a representante
do PSDB a deputada federal.

UNGIDOS – II
Outros dois pré-candidatos a

federal, o ex-vereador José Apare-
cido Longatto e o atual, André Ban-
deira, deram uma elogiável de-
monstração de grandeza, abrindo
mão da disputa pela união do par-
tido. A dobrada Kawai-Camolese
não é de hoje. Na primeira gestão
do ex-prefeito Barjas Negri, ambos
trabalharam juntos, e muito bem.
Rô, como secretária de Ação Cul-
tural e Turismo, e Kawai, como
administrador da Estação da Pau-
lista, exatamente no período em
que ela foi restaurada e devolvida
para a população de Piracicaba.

FAVORETO
O MDB de Piracicaba perdeu

seu presidente, Fernando Favore-
to, para o PSC de Joel Faria, presi-
dente do Diretório Municipal. Favo-
reto é candidato a deputado federal.
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DOAÇÃO
Louis Belafre doou mil máscaras à Santa Casa de Piracicaba
no último dia 21. “A iniciativa conta com apoio das diretoras da
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camisaria, Camila e Tatiana Bérgamo, e marca o compromisso
social da empresa”, disse o empresário Kalu Bérgamo. A3

Aldo Guimaraes

Alex de Madureira participou na
manhã de ontem, 29, de even-
to simbólico em que a Alesp
oficializou a devolução de R$
131,4 milhões ao Estado para
investimentos na assistência
social e em outras áreas prio-
ritárias, como saúde. “O valor
é fruto de gestão rigorosa com
os recursos públicos e empe-
nhada em controlar as finan-
ças do Estado”, afirmou o de-

putado Alex de Madureira que,
no período, atuou como coor-
denador de Projetos Parla-
mentares da Alesp. O total eco-
nomizado pela Mesa Diretora
da Alesp foi de R$ 155,6 mi-
lhões. A diferença, de R$ 23
milhões, foi revertida para do-
ação de 179 mil cestas bási-
cas a famílias carentes e ao
projeto Praça da Cidadania, do
Fundo Social de Solidariedade.

DEVOLUÇÃO DE R$ 131,4 MILHÕES

Apeoesp registra 60% de adesão a
movimento contra nova carreira
Categoria realizou, ontem, 29, dia de protesto na Alesp com o objetivo de
pressionar deputados governistas para desmembrar projeto de lei complementar

Levantamento da subsede em
Piracicaba da Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial
de Ensino do Estado de São Paulo)
mostra que mais de 60% dos pro-
fessores da rede estadual de ensi-
no da cidade aderiram, ontem, 29,
ao dia de protesto convocado pela
entidade em defesa de reajuste sa-
larial de 33,24% à categoria e con-
tra a aprovação da chamada nova
carreira para o magistério paulis-
ta. Para pressionar deputados go-
vernistas contra o PLC 3/2022, que
tramita na Assembleia Legislativa
de São Paulo, a entidade realizou
assembleia em frente à Casa e não
descarta a possibilidade de greve.

A presidenta da Apeoesp, de-
putada estadual Professora Bebel
(PT), defende o desmembramento
do PLC 3/2022, que está na pauta
de discussão da Alesp. Um grupo
de mais de 70 professores de Pira-
cicaba partiu da Apeoesp com des-
tino à Alesp para participar da as-
sembleia. A categoria reivindica
reajuste salarial de 33,24% aos pro-
fessores, o que assegura o cum-
primento do piso nacional do ma-
gistério no Estado de São Paulo e
a retirada da proposta de criação
da chamada “nova carreira”.

Bebel (PT) explica que  o go-
verno, conforme o PLC 3/2022,
quer atrelar o reajuste de 10% à
criação da nova carreira, mas que,
na realidade, significa o desmonte
da carreira. “Perderemos quinqu-
ênios, sexta-parte e outros direitos”,
disse. Além disso, ela pontua, a ca-
tegoria passará a trabalhar mais
14 horas semanais nas escolas, sem
aumento salarial correspondente.
Já o subsídio inicial de R$ 5 mil
será corroído pelo aumento dos
descontos, com o professor, na prá-
tica, recebendo pouco mais de R$
3.700,00, além do que o tempo de
serviço e experiência não serão fa-
tores 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 dos contra-
tos e ficarão estagnados, sem evolu-
ção e sem carreira, recebendo no
máximo pouco mais de R$ 3.700,00
e trabalhando mais”, explica.

Mobilização da Apeoesp pede reajuste salarial de 33,24% à categoria
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Camilo Irineu
Quartarollo

Para Leonel Bri-
zola o golpe de
1964 não foi em

31 de março, mas no
primeiro de abril.
Contudo, os generais
temendo o dia da
mentira preferiram
ficar por 21 anos a partir do úl-
timo dia de março e com o es-
corregão da operação Popeye.

Com a renúncia do presiden-
te Jânio, em 1961, e o vice Goulart
fora do país em viagem à China,
os militares já anteviam a chance
de tomar o poder três anos antes
de 64, mas impedidos por Brizola
naquela época, com a Campanha
pela Legalidade e posse do vice.
No Golpe de 64, a propaganda
difamatória e possibilidade de
invasão armada americana
com seus marines foram deci-
sivas para derrubada de João
Goulart, que desta vez preferiu

recuar a ver o Brasil
num banho de sangue.

Na madrugada de
31 de março de 1964 o
general Mourão Filho
precipitou sobre a capi-
tal do país com seu exér-
cito, na operação Popeye,
mas salvou o golpe mili-
tar do dia da mentira.
Em 1937 o general já tra-

gava nas fileiras de golpes com o
plano Cohen, no governo Vargas.
Cachimbava, mas para não se isolar
em Minas teria de comer muito espi-
nafre! Restou ao filho da ditadura
uma operação marinheira, sair an-
tes que chegasse o “Brutus” e apare-
ceu com os generais vitoriosos.

É cediço que no país do fu-
tebol, na falta de bom assunto
tudo acaba em piadas de bar,
como se fosse sempre com os
outros. O que dá para rir dá
para chorar se é com a gente.

A ditadura fez muitos males,
matou muita gente, executou à
queima roupa e por sessões terrí-

veis de tortura a gentes de oposi-
ção, opiniões próprias, partidárias
ou não.  Muitos mortos como Vla-
dimir Harzog e outros, sobreviven-
tes desse Auschwitz brasileiro,
como a ex-presidenta Dilma Rous-
sef. Os Direitos Humanos, ora, eles
detestam esse tema! Os torturado-
res eram muitas vezes religiosos,
beijavam o crucifixo, seus filhos,
esposa e saíam para operar a “ca-
deira do dragão” sob gritos e ais
na calada da noite. As mães temi-
am pelos filhos vivos ou sumidos.

No regime militar, aliás regi-
me e carestia, a tortura podia ser
suspensa ou evitada se tivessem
algum amigo no alto escalão do
governo. Muitas brutalidades às
vistas grossas, pois, no Brasil, des-
de a escravidão mais cruel é comum
a conivência cega, surda e cochi-

chada de pretextos prontos jun-
tos aos deuses-me-livre de orelha
do “aí, se foi torturado é porque
alguma coisa feiz, né”. Contudo,
as pessoas, que já não tinham
mais o que perder se unem e se
rebelam num movimento contra
a barbárie instituída nos porões
da ditadura, muitos caíram mor-
tos nessa guerra oculta de corpos
sumidos sob o discurso de “na-
ção pacífica” da rede nacional.
Ainda tem gente procurando co-
munistas embaixo da cama e sau-
dosos do enganoso primeiro de
abril. Pior, quem toma a casa, a
liberdade de ir e vir, o progresso,
o petróleo, os direitos e a autoes-
tima não são os comunistas, mas
bancos, pedágios, operadoras
que não prestam contas aos usu-
ários e a retirada dos direitos
trabalhistas e previdenciários.

———
Camilo Irineu Quartaro-
llo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, histo-
rietas, artigos e livros

Para nossa popu-
lação pedimos cautela
e apoio para que a ci-
dade não sofra ainda
mais com os descasos
do poder público, esta-
mos vivendo momen-
tos conturbados no
país cuja insegurança
jurídica pode ser fatal
às próximas gerações.

A greve não é uma ação po-
lítica, e, sim, o estado mais gra-
ve do descontentamento dos tra-
balhadores, nós servidores tam-
bém somos trabalhadores e lu-
tamos por melhores condições
de vida à nossa população, bus-
cando serviços públicos de qua-
lidade que possam atender a
todos os anseios da sociedade.

Quem tiver contato com
um vereador ou com os secre-
tários e o próprio prefeito di-
gam que a greve é responsabi-
lidade de quem encerra nego-
ciação, e nós servidores muni-
cipais, assim como nosso sin-
dicato, estamos aberto a negoci-
ar para evitar esse desgaste des-
necessário contra nosso povo.

Se você não viu com os pró-
prios olhos, nem ouviu com seus
próprios ouvidos, não deixe sua
mente inventar coisas para a sua
boca espalhar. Plantar é opcio-
nal, colher é obrigatório. A sua
vida depende das suas escolhas!

Invocamos a verdade como
melhor forma de viver com
qualidade em um mundo onde
o que importa é o poder e as
riquezas, somos humildes, sim-
ples, trabalhadores e não temos
poder algum, somos mão de
obra para atender o povo e a
esse povo devemos satisfação.

———
José Osmir Bertazzoni,
advogado, jornalista, e-
mail: osmir@cspb.org.br

José Osmir
Bertazzoni

Hoje vamos ini-
ciar com um
artigo mais

curto e direto, como
forma de esclarecimen-
to e satisfação que to-
dos nós servidores te-
mos ao povo piracicaba-
no. Por que estamos declarando
greve dos servidores no serviço pú-
blico Municipal de Piracicaba?

Os servidores públicos, que
enfrentaram e perderam compa-
nheiros para a Covid-19, foram
tratados pelos governos como ci-
dadãos de segunda ou terceira
classe, isso estabeleceu um grau
de revolta no período de negoci-
ação em que solicitam, através
de assembleia geral, reposição in-
flacionária do período de março
de 2019 a março de 2022.

Não se trata de aumento de
salários, apenas repor a inflação
que consumiu seus salários por es-
ses longos anos, mesmo sendo os
servidores a única linha de frente
no combate à mortal pandemia.

Não estamos radicalizando
ou encerrando negociações com a
administração, não desrespeita-
mos a administração e não somos
políticos carreiristas, somos ape-
nas servidores públicos, e quem
encerrou as negociações formal-
mente foi o Digníssimo Prefeito.

Foram realizadas quatro as-
sembleias, com uma média de
3000 servidores presentes, e a de-
cisão foi coletiva sem quaisquer
direcionamentos. Os servidores
são pessoas esclarecidas cujo
comportamento somente retrata
seu descontentamento com a for-
ma como estão sendo tratados.

O governo municipal já tentou
a terceirização das atividades atra-
vés da Organização Social e deu
com os burros n’água, pois admi-
nistrar uma prefeitura é completa-
mente diferente da iniciativa pri-
vada. O setor público tem sangue e
coração, é um organismo vivo que
tem como sua principal função o
acervo mental de toda a cidade e
suas necessidades e equipamentos.

Nós preferíamos negociar a
fazer greve, mas isso já foi su-
perado pelo prefeito e não po-
demos fazer mais nada a não
ser contar com sua reflexão
sobre o ônus desse desafio.
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Greve dos servidores
de Piracicaba

Almir Pazzianotto
Pinto

Areforma da Con-
solidação das
 Leis do Traba-

lho (CLT) é antiga aspi-
ração de pessoas sensa-
tas. A ninguém interes-
sa conservar relações de
trabalho, caracteriza-
das por constantes transforma-
ções, sujeitas ao jugo de legislação
antiga, anacrônica, redigida no in-
terior do antigo Ministério do Tra-
balho, Indústria e Comércio, para
ser aprovada livre de debates, me-
diante decreto-lei do ditador.

A CLT prestou excelentes ser-
viços durante várias décadas.
Submeteu a regras impositivas o
capitalismo selvagem da primei-
ra metade do século 20, quando
eram lançadas as bases da nossa
Primeira Revolução Industrial e
o Brasil deixava de ser rural para
se urbanizar aceleradamente.

Editada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º/5/1943, 20 anos de-
pois, no breve governo do presiden-
te Jânio Quadros (31/1/1961-25/8/
1961), a CLT conheceu o a primeira
tentativa de reforma com o projeto
de Código Judiciário do Trabalho,
elaborado pelo ministro do TST,
Mozart Victor Russomano. Reme-
tido ao Poder Legislativo no final
de 1963, foi retirado por iniciativa
do regime militar implantado em
31/3/1964. Também em 1963, a pe-
dido do governo, o professor Eva-
risto de Moraes Filho preparou
projeto de Código do Trabalho, pu-
blicado pelo Diário Oficial da
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Reforma e contrarreforma da CLT
União de 23/4/1963,
cujo destino é ignorado.

Em agosto de 1974,
a Portaria Interministe-
rial nº 542 determinou
a retomada de estudos
para atualização Conso-
lidação. A tarefa foi en-
tregue à comissão de es-
pecialistas em direito do
trabalho, sob a presi-

dência do ministro Arnaldo Lopes
Sussekind, um dos quatro autores
da envelhecida legislação. Após de-
morados estudos, em 11/3/1979 a
comissão divulgou projeto consti-
tuído por 922 artigos e 24 anexos.
Coube ao Ministro do Trabalho,
Murilo Macedo, entregá-lo à Co-
missão de Trabalho e Legislação
Social da Câmara dos Deputados.
Desde então nunca mais houve
notícias da ambiciosa iniciativa.

Entrevistado pela Revista Veja,
Luís Inácio Lula da Silva, presiden-
te do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Bernardo, foi fulminante.
Disse apenas: “Não adianta remen-
dar a CLT. O que é preciso é uma lei
básica com garantias mínimas,
como o máximo da jornada de
trabalho, deixando o resto para
ser discutido em convenção cole-
tiva” (ed. de 9/5/1979, pág. 106).

Entre centenas de reformas
introduzidas na CLT ao longo de
77 anos, duas se destacam. A
primeira praticada pela Lei nº
5.107, de 13/9/1966, instituidora
do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), e o Decreto-
Lei nº 229, de 28/2/1967. Sobre
as dificuldades enfrentadas pela
Lei do FGST, recomendo a leitu-

ra de O Governo Castelo Branco,
de Luís Viana Filho (Ed. José
Olympio,1975, págs. 488/493).

Dezenas de outras alterações,
de menor ou maior alcance, fo-
ram aprovadas de forma indolor.
Nenhuma despertou controvérsi-
as e ensejou resistências como a
Reforma Trabalhista aprovada
pela Lei nº 13.467/2017, no go-
verno do presidente Michel Te-
mer. Alguns dos maiores ataques
foram desfechados por entidades
sindicais inconformadas com a
conversão da Contribuição Sin-
dical obrigatória em voluntária,
com o reconhecimento da tercei-
rização da atividade-fim, o fim da
homologação do recibo de quita-
ção passado pelo empregado de-
mitido após um ano de serviço.

Inexiste lei isenta de defei-
tos e de dificuldades de interpre-
tação. O Código Civil de 1916, re-
digido sob todos os cuidados e
revisado pelo Senador Rui Bar-
bosa, foi acusado de conter fa-
lhas. A Constituição de 1988 já
recebeu mais de 100 emendas e
continua a fomentar graves pro-
blemas. A Reforma Trabalhista
nasceu da necessidade de se re-
solver problemas gravíssimos,

como a insegurança jurídica que
permeia as relações de trabalho e
a excessiva litigiosidade que pesa
sobre a Justiça do Trabalho.

O Relatório Geral do Tribu-
nal Superior do Trabalho contém
números assustadores. Juízes e
advogados convivem com eles.
Não é, porém, o sentimento de em-
presários e trabalhadores. Os au-
tores da CLT imaginavam que dis-
sídios individuais, quando não
resolvidos de imediato pela conci-
liação, seriam convertidos em juí-
zo arbitral e solucionados em au-
diência una, após a segunda ten-
tativa de acordo (artigos 831, 841,
848, etc.). É comum, todavia, a pe-
renização do conflito. Em média,
para execução da sentença são
consumidos mais de quatro anos.

Ao declarar que se eleito revo-
gará a Reforma Trabalhista, o can-
didato do PT, Luíz Inácio Lula da
Silva, se transformou em ameaça.
Dele se desejava ouvir que moder-
nizaria a legislação trabalhista para
adaptá-la ao mundo globalizado
deste século, à informatização, à
robotização, à criação de novas for-
mas de trabalho, à necessidade de
regularização de 20 milhões de
empregos informais e de criação
de 12 milhões de postos de traba-
lho. Não foi esta, todavia, a men-
sagem enviada à sociedade. Lula
está envelhecido e desatualizado.

———
Almir Pazzianotto Pin-
to, advogado, foi minis-
tro do Trabalho, presi-
dente do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST),
autor de vários livros

Lilian Lacerda

Aeminencia de
uma greve his-
tórica acarreta-

da pela inflexibilidade
e falta de bom senso
da administração pú-
blica, o reajuste sala-
rial parece não ser o
único problema da
rede municipal de Piracicaba.

A educação ocupa um gran-
de espaço na agenda pública e o
debate sobre a direção destinada
não tem escapado da má gestão
apresentada no município. Com
menos de dois meses do ano leti-
vo, os problemas relacionados às
condições de trabalho só fazem
aumentar: faltam itens básicos
nas escolas como luvas, material
pedagógico dentre outros. Por
conta da falta de materiais, os pro-
fissionais muitas vezes alteraram
o planejamento para se adequar a
situação diante das dificuldades.
Muitos compram com o próprio
salário o material necessário
para não depreciar o trabalho.

Esse cenário aponta como mais
prejudicadas as crianças que po-
deriam estar aprendendo e se de-
senvolvendo com qualidade. Em
muitas escolas de educação infan-
til os brinquedos estão em péssi-
mo estado ou são doações obti-
das pelos profissionais. Falta o
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Caos na Educação Municipal
mínimo como massinha
de modelar, tinta, etc.

A questão da infra-
estrutura é outro fator
motivo de grande preo-
cupação. Não é isolado
os casos de unidades
que estão em péssimo
estado, colocando em
risco a vida das crian-
ças e profissionais; ba-

nheiros compartilhados entre 60
crianças; refeitórios acanhados e
abafadiços; as salas de aula são
construídas com pouca ventilação
e mobiliário velho; os solários e par-
ques mal projetados e/ou sem co-
bertura (sol/chuva) tornando-os
inúteis a exploração das crianças.

Problemas com a merenda
tem sido recorrente. Desde de-
núncias e irregularidades na con-
tratação da empresa até a falta dos
alimentos que deveriam fazer par-
te do cardápio das crianças. Cada
dia um item desaparece e, uma cri-
ança em tempo integral faz 70%
das suas refeições na escola.

Outro ponto muito debatido e
não menos importante refere-se as
condições de trabalho dos docen-
tes. Muitos professores laboram en-
fermos, sem acompanhamento psi-
cológico e nem ao menos contam
com o Sistema Único de Saúde, pois
a falta de profissionais não permi-
te agendar uma consulta a curto
prazo. Isto impacta direta e negati-

vamente no trabalho docente, além
de desvalorizar e desmotivar os
profissionais podendo ser facilmen-
te constatado nas exonerações.

Na luta por uma educação de
qualidade o foco deve-se voltar
para três dimensões: 1) a garantia
de acesso de todos à educação; 2) a
qualidade do ensino e 3) a equida-
de. Isto significa que o município
tem o dever de cuidar para que to-
das as crianças tenham oportuni-
dade de acesso igualitário a educa-
ção. Neste ponto deve-se atentar
para as crianças com necessidades
educacionais especiais que necessi-
tam apoio adequado de modo a as-
segurar possibilidades de socializa-
ção e aprendizado. Hoje, é possível
constatar privilégios a determina-
das escolas/zonas/regiões, algu-
mas por serem consideradas de
melhor qualidade ou com melhor
gestão. Todavia, todas as crian-
ças têm direito à mesma escola, a
mesma educação, com a mesma
qualidade. Essa discussão não
deve ficar fora do questionamen-

to nem da sociedade civil muito
menos da câmara municipal.

Ainda na questão da quali-
dade, não podemos deixar de
mencionar os docentes. Sem pro-
fessor não há ensino-aprendiza-
gem. Ademais, para além da con-
tratação dos professores por meio
de concurso, a Ascenção da car-
reira também deveria obedecer
aos mesmos critérios, de modo a
assegurar a seleção de profissio-
nais com melhor capacitação.

Neste ponto, chamamos
para o debate o poder legislativo
municipal tem um importante
papel no cumprimento das res-
ponsabilidades locais e na fisca-
lização. Assim, torna-se funda-
mental que o vereador conheça
as características da rede públi-
ca de ensino, que acompanhe a
execução das políticas de educação
pelo gestor da pasta e que fiscali-
ze a atuação da administração.

À sociedade cabe assumir sua
responsabilidade de participação
na educação pública de nossas cri-
anças, pois essa é a principal for-
ma de controle da aplicação dos
recursos da educação, conside-
rando quw sem esse envolvimen-
to não iremos avançar na quali-
dade de educação que queremos.

———
Lilian Lacerda, douto-
ra pela PUC-SP, psica-
nalista e pesquisadora

E quando os jovens não
querem saber de política?
Thiago Deffende

Por que se interes-
sar por algo que
costuma ser dis-

cutido somente por
adultos e idosos? Por
que buscar entender
um tema que gera lon-
gos debates? Por que
gostar de algo que pre-
cisa de leituras e pesquisas para
ser aprofundado? A política é
chata, os políticos são chatos.

Pelo menos é isso que muitos
jovens pensam, e eu me incluía
nisso, até o momento em que en-
tendi que nós podemos ter um
papel muito maior diante disso.

A política é o caminho mais
fácil para que possamos lutar por
aquele mundo justo e perfeito que
toda pessoa de bem deseja. A partir
do momento que compreendemos
todo o funcionamento da nossa polí-
tica, nossa insatisfação cresce, pois
notamos que ela está nas mãos dos
mesmos de sempre, e cabe a nós bus-
carmos espaço para a mudança.

O desinteresse dos jovens pela
política é essencialmente o plano da
maioria daqueles que ocupam as
cadeiras dela hoje, tomam as deci-

sões por nós e nunca se
incomodam com críti-
cas, já que a cada qua-
tro anos saem das tocas
para conquistar os vo-
tos necessários para
continuarem de braços
cruzados, recebendo
um salário pago por
nós, sem preocupação
com aquelas promessas

vazias que são feitas à população.

Quanto mais os jovens busca-
rem entrar para esse mundo, mais
chances temos de garantir um re-
começo para a nossa sociedade.

Como seria o mundo, se
cada um fizesse a sua parte?

———
Thiago Deffende, JS
PDT de Piracicaba
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A indústria automotiva da
metrópole de Piracicaba

Barjas Negri

Nos últimos 25
anos nenhuma
indústria auto-

motiva se instalou na
Região Metropolitana
de São Paulo. Acompa-
nho o processo de des-
concentração industri-
al paulista a partir de
1970, vastamente analisada em
minha tese de doutorado “Concen-
tração e Desconcentração Indus-
trial em São Paulo (1.880-1990)”,
publicada pela Editora Unicamp.

Algumas montadoras se ins-
talaram no Interior paulista, mais
precisamente nas novas regiões
metropolitanas como Campinas,
São José dos Campos, Sorocaba e
Piracicaba. O Interior foi se mo-
dernizando e ganhou destaque na
economia do Estado, beneficiado
pelos avanços tecnológicos, o que
também garantiu a geração de
milhares de empregos e a ampli-
ação das receitas municipais.

Piracicaba, que já possuiu
uma indústria modernizada e di-
versificada desde os anos 1970,
recebeu uma unidade da Cater-
pillar, fabricante de máquinas
como retroescavadeiras, pá-car-
regadeiras e escavadeiras, moto-
niveladoras entre outras. Ela sem-
pre contou com o apoio de diver-
sas empresas de pequeno e médio
portes de Piracicaba e dos muni-
cípios do seu entorno para o for-
necimento de peças e acessórios.

Entre 2008 e 2012, Piraci-
caba, por meio da Prefeitura,
Câmara de Vereadores, sindica-
tos de trabalhadores e patronal,
em conjunto com o governo es-
tadual fez uma ampla articula-
ção para implantar o seu Par-
que Automotivo, garantindo a
vinda da montadora coreana
Hyundai e mais 10 empresas for-
necedoras de peças e acessórios.

A planta da Hyundai tem
capacidade de produção de 200
mil veículos/ano. Atualmente, a
montadora está implantando
sua fábrica de motores, substi-
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tuindo importações da
matriz na Coréia do
Sul, devendo concluí-
la e iniciar sua produ-
ção neste primeiro se-
mestre. Nos municípi-
os do entorno de Pira-
cicaba, como Rio das
Pedras, Charqueada,
Capivari, Tatuí tam-
bém se instalaram di-

versas empresas que fornecem
peças e acessórios à Hyundai.

Neste período de 10 anos de
funcionamento da Hyundai foram
criados milhares de empregos,
principalmente para os jovens,
como aumento de renda e tam-
bém de arrecadação de impostos
municipais necessários ao finan-
ciamento de políticas públicas.

Na esteira do Parque Automo-
tivo de Piracicaba, Iracemápolis
recebeu a nova fábrica da Merce-
des Benz, com capacidade de pro-
duzir 20 mil veículos/ano. Devi-
do às transformações globais da
indústria automotiva, essa uni-
dade foi desativada recentemen-
te e, em seguida, foi adquirida
pela montadora chinesa Great
Wall Motors, que vai priorizar a
produção de carros híbridos e elé-
tricos, investindo inicialmente R$
4 bilhões e vai retomar a contra-
tação de novos trabalhadores.

Por fim, a nossa região metro-
politana, com suas duas montado-
ras, tem papel importante na pro-
dução automobilística nacional,
onde apenas a Hyundai produziu
em 10 anos, 1,6 milhão de veículos
– HB20 e o Creta. Em 2021, a sua
produção representou 11% das ven-
das de veículos no Brasil. Esse e
um marco a ser comemorado.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba

A Tribuna Piracicabana
Quarta-feira, 30 de março de 2022 A3

AAAAAPOIOPOIOPOIOPOIOPOIO

Louis Belafre doa mil
máscaras à Santa Casa
Esta é a segunda doação da empresa à Instituição, que recebeu
um total de duas mil máscaras de tecidos dos proprietários

A Santa Casa de Piracicaba
recebeu o segundo lote contendo
mil máscaras de tecidos doadas
pela Louis Belafre Camisaria. As
máscaras foram feitas com retalhos
das camisas confeccionadas pela
empresa e entregues à Instituição
na manhã do último dia 21 de
março, pelo proprietário Kalu Bér-
gamo. “A iniciativa conta com
apoio das diretoras da camisaria,
Camila e Tatiana Bérgamo, e mar-
ca o compromisso social da em-
presa com a sociedade na qual está
inserida”, disse o empresário.

Ele foi recebido pelo vice-pro-
vedor Alexandre Valvano Neto, pela
administradora Vanda Petean, pelo
diretor técnico Ruy Nogueira e pelo
assessor de assuntos institucionais,
Marcos Andrade. “Toda doação é
sempre muito bem-vinda, principal-
mente, nesta fase de cuidado ainda
mais intenso com a saúde”, disse o
vice-provedor ao agradecer pelo
apoio. “Isso é sinal de reconhecimen-
to e respeito pela Instituição, o que
muito nos honra”, considerou.

Segundo Vanda, as máscaras
serão utilizadas por acompanhan-
tes e pacientes das unidades de
Nefrologia (hemodiálise) e Onco-
logia do Hospital. “São setores
para os quais os pacientes se diri-
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Ruy Nogueira, Alexandre Valvano Neto, Kalu Bérgamo, Vanda Peetan e Marcos Andrade

gem sempre acompanhados, devi-
do aos cuidados necessários em
decorrência da doença; de forma
que o fluxo de pessoas é bastante
grande e o cuidado precisa, neces-
sariamente, ser ainda mais inten-
so”, disse a administradora.

Ela lembra que o Cecan- Cen-

tro do Câncer da Santa Casa
mantém um fluxo diário estima-
do em 350 pessoas, entre pacien-
tes e acompanhantes; e a Hemo-
diálise, 250 pessoas em média.

A enfermeira, Fernanda Rosa,
da CCIH- Comissão de Infecção
Hospitalar, alerta para o cuidado

com a manutenção dessas másca-
ras. “Elas devem ser trocadas sem-
pre que apresentar algum tipo de
sujidade e umidade”, orientou.
Para lavar, basta deixar a más-
cara de molho por 30 minutos em
sabão, ensaboar e enxaguar bem
e, depois, deixar secar ao sol.

O Conselho Municipal de
Educação, com o apoio da Secre-
taria Municipal de Educação
(SME) e Diretoria Regional de
Ensino realizou na sexta e sába-
do, dias 25 e 26, a VI Conferência
Municipal de Educação, que abor-
dou o tema Inclusão, Equidade e
Qualidade: Compromisso para o
Futuro da Educação Brasileira.

A conferência teve abertura
na sexta-feira, 25, no anfiteatro
da Secretaria Municipal de Edu-
cação, e foi transmitida ao vivo
no canal do Youtube da SME,
com participação do prefeito Lu-
ciano Almeida, do presidente do
Conselho Municipal de Educa-
ção, Nivaldo Guidolin de Lima
Filho, do secretário municipal de
Educação, Bruno Roza, e do pre-
sidente da Câmara de Vereado-
res de Piracicaba, Gilmar Rotta.

O prefeito Luciano Almeida
destacou a importância dos in-
vestimentos na educação muni-
cipal, buscando a melhor quali-
dade para o atendimento dos alu-
nos. “Nesse momento devemos
investir e buscar o que há de me-
lhor em termos de sistema de en-
sino para que possamos evoluir e
melhorar a educação no nosso
município. Outro ponto muito
importante é fazermos uma rees-
truturação da carreira dos pro-
fissionais de educação, de todos
os envolvidos, desenvolvermos
um plano de carreira, para assim
atingirmos os nossos objetivos”.

A palestra de abertura da Con-
ferência foi com o presidente da
UNCME paulista, professor Milton
Herrera, a qual levou o título da
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Com foco no Plano Nacional, cidade realiza conferência
Divulgação

Nos dias 25 e 26 de março foram discutidas metas para o município

conferência: Inclusão, Equidade e
Qualidade: Compromisso para o
Futuro da Educação Brasileira.

“Uma felicidade estar com to-
dos vocês, nessa celebração desse
evento em prol da educação públi-
ca de qualidade com equidade e in-
clusão social. Mesmo com o uso da
tecnologia é uma honra estar com
vocês, contribuindo com as discus-
sões e na construção do Plano Na-
cional de Educação para o próxi-
mo decênio 2024-2034”, disse.

O presidente da Câmara, Gil-
mar Rotta, parabenizou os profis-
sionais da educação e a adminis-
tração da SME pelo bom trabalho
que vem sendo realizado. Ele tam-
bém apontou a importância da
conferência para o desenvolvimen-
to da educação municipal. “É nes-
sa conferência que vamos apon-
tar o caminho para a nova edu-
cação que nós queremos para
nossos filhos, é daqui que tirare-
mos a proposta para levarmos
para o governo federal. Isso é mui-
to importante para mostrarmos o
que nós queremos da educação.

O secretário municipal de Edu-
cação, Bruno Roza, destacou o tra-
balho coletivo que envolve a confe-
rência. “Esse é um momento de ale-
gria e de muito trabalho, que nos
convida a revisar as metas estabe-
lecidas para educação de Piracica-
ba, propostas no PME 2016-2026.
A VI Conferência Municipal de
Educação, muito além de um espa-
ço de formação, representa um
importante canal de escuta e tra-
balho coletivo na construção das
políticas públicas de educação. Te-
mos um trabalho de excelência re-

alizado pela nossa equipe no aten-
dimento das mais de 36 mil crian-
ças, sempre buscando a inclusão, a
equidade e a qualidade desejada.

“A Conferência deste ano abor-
da um tema pertinente ao momen-
to que estamos vivendo, tratando
da Inclusão, Equidade e Qualida-
de, pois vivemos uma realidade di-
vergente daquilo que deveríamos
seguir para o nosso país. Nessa con-
ferência iremos trazer um pouco
mais da realidade de Piracicaba e
também do estado de São Paulo,
para podermos melhorar nossa
contribuição com cada eixo da
educação”, disse Nivaldo Guido-
lin de Lima Filho, presidente do
Conselho Municipal de Educação.

A celebração de abertura
da conferência ainda contou
com a apresentação do profes-
sor Valmor Bueno e da direto-
ra Eloisa de Toledo Cruz.

A conferência continuou no
sábado, 26, de forma online, com

os cerca de 80 inscritos no evento.
Os grupos analisaram a execução
das metas propostas pelo PME em
nove eixos: Educação Infantil, En-
sino Fundamental I, Ensino Fun-
damental II, Ensino Médio, Edu-
cação de Jovens e Adultos, Educa-
ção Especial, Ensino Técnico Pro-
fissionalizante, Ensino Superior e
Gestão Democrática. Além disso,
a Conferência teve como objetivo
promover o intercâmbio entre a so-
ciedade civil e os profissionais da
educação e fornecer contribuições
para a elaboração do PME para o
decênio subsequente a 2026.

A conferência deste ano, que
carregou o mesmo tema da IV CO-
NAE/2022, foi composta por três
eixos: Novo PNE – 2024 – 2034:
Avaliação das diretrizes e metas;
Uma escola para o futuro: Tec-
nologia e conectividade a serviço
da Educação; e Criação do SNE:
Avaliação da legislação inerente
e do modelo em construção.
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Vereadora reforça necessidade de ações de combate ao feminicídio
A vereadora Silvia Morales

(PV), do mandato coletivo A Ci-
dade É Sua, esteve nesta segun-
da-feira (28) no café da manhã
oferecido pela Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento) especialmente voltado a
mulheres agricultoras, em co-
memoração ao Mês da Mulher.

Estiveram presentes no evento
representantes dos poderes Execu-
tivo e Legislativo municipais, agri-
cultoras e pessoas da sociedade civil
em geral. A secretária Nancy Tha-
me agradeceu a presença de todas e
evidenciou "a essencialidade da
mulher em todos os segmentos de
trabalho", parabenizando, em espe-
cial, as pequenas produtoras rurais.

Silvia, ao fazer uso da palavra,
agradeceu o convite da secretária,

parabenizou a Sema pelo evento e
trouxe "com tristeza os recentes
crimes ocorridos no fim de sema-
na, sendo um feminicídio consu-
mado e duas tentativas, que cho-
caram a população". A vereadora
disse que a frequência de casos de
feminicídio e outras formas de vi-
olência contra a mulher no muni-
cípio "evidenciam a necessidade de
ações urgentes de combate".

Aproveitando a presença de
representantes do governo mu-
nicipal, Silvia pediu agilidade no
atendimento do prefeito Luciano
Almeida para agendamento de
uma reunião com a Procurado-
ria Especial da Mulher da Câma-
ra e com a Rede de Atendimento
e Proteção às Mulheres de Pira-
cicaba para tratar a questão.

Assessoria Parlamentar

Silvia Morales participou, segunda-feira (28), de evento da Sema
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O cantor Paulo André (ao
centro), nacionalmente re-
conhecido pelos seus su-
cessos no meio evangélico,
ladeado do deputado fede-
ral Cezinha de Madureira
(esquerda) e do pré-candi-

dato a deputado estadual
Oseias de Madureira. Pau-
lo André atualmente congre-
ga na Assembleia de Deus-
Ministério de Madureira Pi-
rac icaba,  p res id ida  pe lo
pastor Dilmo dos Santos.

PAULO ANDRÉ
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Torcida organizada receberá
voto de congratulações

A Associação Esportiva Cul-
tural Amor Real ao XV de No-
vembro de Piracicaba (ARXV)
receberá voto de congratulações
pelos 17 anos de fundação e his-
tória na cidade de Piracicaba. A
autoria do requerimento 22/
2022, aprovado na oitava reu-
nião ordinária de 2022, nesta se-
gunda-feira (28), é do vereador
Laércio Trevisan Jr. (PL).

Conhecida também como Tor-
cida Organizada AR-XV, a Associ-
ação Esportiva Cultural Amor Real
ao XV de Novembro de Piracicaba
(ARXV) foi fundada em 19 de mar-
ço de 2005. “Tudo começou, após
o jogo pela 3ª divisão entre o XV de
Piracicaba e Monte Azul. Um gru-
po de torcedores fanáticos, sendo
eles todos com um grande históri-
co pelo grupo, resolveram fundar
uma torcida que se chamaria Amor

Real, ou seja, o verdadeiro amor
ao Esporte Clube XV de Novembro
de Piracicaba e sendo até hoje co-
nhecida como A.R. XV pelas suas
abreviaturas”, destacou o verea-
dor no texto do requerimento.

Trevisan Jr. ressaltou que as
atividades e atuação da ARXV
não são limitadas apenas dentro
de campo, mas a associação rea-
liza ações sociais em prol da co-
munidade piracicabana. Atual-
mente, a Torcida AR-XV é presi-
dida pelo Sr. Antônio Carlos de
Sousa Leite, que também é um dos
fundadores, juntamente com Wan-
derley Camolesi, Wagner Camolesi
e Nivaldo Antônio Camolesi.

O Voto de Congratulações
será entregue na pessoa do pre-
sidente da ARXV, Antônio Car-
los de Sousa Leite, e também
aos membros da diretoria.
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Cessão de estagiários para
o Estado gera polêmica
Vereadora Rai de Almeida (PT) foi a única que votou contra
a matéria; ela alegou que projeto tem vícios de legalidade

A 8ª reunião ordinária, reali-
zada nesta segunda-feira (28) pela
Câmara Municipal de Piracicaba,
foi marcada pelo debate a respeito
da cessão de estagiários pela Pre-
feitura para unidades da Polícia
Civil no município. O convênio com
a Secretaria de Segurança Pública
do Estado está estabelecido no pro-
jeto de lei 36/2022, de autoria do
Poder Executivo, aprovado em pri-
meira discussão com 21 votos fa-
voráveis. O projeto também auto-
riza o município a abrir crédito
adicional suplementar no valor de
até R$ 171.828 no orçamento da
Secretaria Municipal de Governo
para a concretização do convênio.

A vereadora Rai de Almeida
(PT) foi a única a votar contra a
matéria. Ela fez uma explanação
em que argumentou que o projeto
possui vícios de legalidade e ainda
criticou o fato de o município ter
que socorrer o Estado, que teria
permitido uma defasagem em seus
quadros funcionais. “Sabemos da
importância que a segurança pú-
blica tem para a sociedade e a ne-
cessidade urgente de servidores.
Pelo que nós sabemos, a Polícia Ci-
vil tem seu quadro de servidores
bastante comprometido porque não
tem sido feito concursos ao longo

de um tempo muito grande. A de-
fasagem é grande dos quadros e
não há como atender a demanda
cada vez maior por segurança pú-
blica”, argumentou a vereadora.

Ela ainda sustentou que o
projeto fere o que está previsto na
Lei Federal 11788/2008, que rege
a contratação de estagiários, e es-
tabelece a necessidade de orienta-
ção e acompanhamento para os
estudantes na rotina do estágio.
“Esta relação é tripartite: insti-
tuição de ensino, o órgão que vai
contratar e o estagiário. Quando
tem um quarto ente nessa rela-
ção, isso se quebra”, afirmou. “A
lei é clara quando diz que os entes
federados podem contratar esta-
giários, mas não tem autorização
para fazer a cessão do estagiário”.

A parlamentar apresentou
uma série de jurisprudências e pa-
receres a respeito do assunto, como
decisão do TST (Tribunal Superior
do Trabalho), Tribunal de Justiça
e Tribunal de Contas do Paraná e
Tribunal de Contas de Minas Ge-
rais. Para Rai de Almeida, a maté-
ria ainda estaria em desacordo com
a LRF (Lei de Responsabilidade
Fiscal), já que é previsto um convê-
nio de três anos e não há previsão
da despesa nas leis orçamentárias

de 2023 e 2024. A vereadora ain-
da destacou que o projeto não
apresenta os termos do convênio.

“Enquanto o sr. prefeito as-
sume compromisso com a SSP, ele
deixa de fazer uma série de ações
para os munícipes, justificando
que não tem recursos. O Estado
tem dinheiro para isso. Por que
vamos assumir?”, questionou.

O discurso da vereadora foi
rebatido por vários parlamentares.
O vereador Laércio Trevisan Jr (PL)
destacou que o projeto trata de um
relevante serviço público. Ele defen-
deu que a matéria recebeu pare-
ceres favoráveis das comissões
da Casa, tem parecer jurídico fa-
vorável e indica a fonte de recur-
sos para a despesa, que é o orça-
mento da Secretaria de Governo.

O vereador Fabrício Polezi
(Patriota) lembrou que o projeto
vai abrir um leque de oportunida-
des para os estudantes do muni-
cípio. “É lógico que o município
não tem essa competência, por isso
estamos aqui para aprovar essa
lei”, colocou. Para o vereador Wag-
ner Oliveira (Cidadania), a inten-
ção da vereadora era apenas con-
fundir os vereadores e as pessoas
que acompanhavam a sessão.

Após um longo debate, o

projeto acabou aprovado. A ve-
readora Rai de Almeida justifi-
cou o voto ao dizer que o estagi-
ário não pode ser contratado
para substituir servidor público.
“Não tenho vergonha de tomar
posição, nem medo. Votei Não por-
que é um projeto ilegal”, disse.

O vereador Paulo Campos
(Podemos) justificou que é dever
do Governo do Estado fazer a
contratação, mas que votou fa-
vorável para atenuar o sofrimen-
to de delegados e agentes da se-
gurança pública, que atuam com
uma defasagem de efetivo muito
grande, posição que foi compar-
tilhada pelo vereador Cássio Luiz
Barbosa, o Cássio “Fala Pira” (PL).

Já o vereador Pedro Kawai
(PSDB) usou a justificativa de
voto para lembrar que trata-se
de uma parceria entre municí-
pio e Governo do Estado em prol
da segurança pública. Ele lem-
brou os recentes anúncios de
contratação de servidores para
os quadros das Polícias, os con-
cursos que estão em andamento
e os recentes investimentos nas
repartições da segurança pública.
“O Governo do Estado também
está fazendo a parte dele. O muni-
cípio tem que ajudar”, colocou.

MMMMMUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPUNICIPALALALALAL

Abraço marca Dia
do Marco da Paz

Diversas entidades da cidade
realizam, hoje, 30, às 8h30, um
abraço coletivo no Marco da Paz,
monumento localizado no Parque
da Rua do Porto “João Herrmann
Neto”, em alusão ao Dia Municipal
do Marco da Paz, comemorado
neste dia e que integra o calendá-
rio oficial de eventos do município
desde a aprovação da lei 8552/2016.

O evento tem realização do
Impaz (Instituto Marco da Paz)
e conta com o apoio da Prefeitu-
ra, da Câmara Municipal de Pi-
racicaba e da Acipi (Associação
Comercial e Industrial de Piraci-
caba), ACSP (Associação Comer-
cial de São Paulo) e Facesp (Fe-
deração das Associações Comer-
ciais do Estado de São Paulo).

O monumento, em formato
de arco, além de detalhes em gra-
nito preto e mármore branco, pos-
sui um sino e duas mãos juntas
em forma de pomba, acompanha-
do da expressão pax (palavra que
em latim significa paz). O Marco
da Paz foi construído em Piraci-
caba em 2016, em três meses,

Ação acontece no Marco da Paz, às 8h30, no Parque da Rua do Porto
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numa iniciativa da Prefeitura, jun-
to com a Acipi e a Facesp, sem in-
jeção de recursos públicos, por
meio de uma mobilização de enti-
dades signatárias do movimento.

A idealização do Marco da Paz
é de Gaetano Brancati Luigi, italia-
no radicado no Brasil desde 1969 e
nascido em 30 de março de 1937.
Luigi viveu a Segunda Guerra Mun-
dial e a inspiração para criar, 50 anos
depois, o primeiro Marco da Paz,
veio de uma imagem do final da
guerra, em 1945, quando escutou
os sinos anunciando o fim da guer-
ra. Em 1999, ao perceber que o sino
do Pátio do Colégio, na cidade de
São Paulo, não tocou, realizou es-
forços e conseguiu que a ACSP (As-
sociação Comercial de São Paulo),
da qual faz parte, colocasse um novo
sino na torre da igreja e o primeiro
Marco começou a se consolidar.

Hoje, além de alguns monu-
mentos espalhados pela cidade
de São Paulo, outros municípi-
os no Brasil e no mundo têm
Marco da Paz, com o objetivo
de inspirar a cultura da paz.
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Líder comunitária tem
atuação reconhecida
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Ex-prefeito José Machado será entrevistado pela APD

Helenice Santos recebeu voto de congratulações de Paulo Campos

A líder comunitária Heleni-
ce de Jesus Santos emocionou-
se ao receber da Câmara voto
de congratulações em reconhe-
cimento à sua atuação na região
do Bosques do Lenheiro. A mo-
radora, que é natural da Bahia
e fixou residência no bairro ao
se mudar para Piracicaba em
1995, tem trabalho voltado às
necessidades da população local.

A homenagem a Helenice foi
iniciativa do vereador Paulo
Campos (Podemos), autor do re-
querimento 146/2022. O voto de
congratulações foi entregue na
tarde de sexta-feira (25), em ato
na sala da Presidência da Câmara
com a presença do deputado esta-
dual Alex de Madureira (PSD).

"É um requerimento de con-
gratulações que foi aprovado por
unanimidade, com inúmeras in-

tervenções de vereadores reco-
nhecendo seu trabalho, que é sé-
rio, de cunho social e que tomou
uma proporção imensa. Não po-
deríamos deixar de homenageá-
la", declarou Paulo Campos.

O trabalho da líder comuni-
tária alcança cerca de 80 famílias,
com ações que vão de entrega de
cesta básica a ajuda para obter
atendimentos de saúde. Helenice
agradeceu à sua família —ela tem
cinco filhos e sete netos— e à Câ-
mara. "É a primeira vez que gan-
ho uma homenagem. Nada como
um dia após o outro", afirmou.

"Você com certeza é um ins-
trumento de Deus na vida de mui-
ta gente. Passou por muitas situa-
ções difíceis mas nunca deixou de
olhar para o próximo, de cuidar de
pessoas que precisavam mais que
você", disse Alex de Madureira.

RRRRREQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTO

Escoamento de água na região
central é tema de questionamento

Fabrice Desmonts

O ex-prefeito José Machado,
vice-presidente do Ipedd (Institu-
to Piracicabano de Estudos e De-
fesa da Democracia), será o entre-
vistado, amanhã, 31, na série
"Brasil 2022, uma Celebração Crí-
tica dos 200 Anos do Brasil", da
Academia Paulista de Direito
(APD), Cadeira San Tiago Dantas.

O tema desta edição da sé-
rie, que é conduzida pelo jurista
Alfredo Attié, será “Brasil 2022:
Cidade, Recursos Naturais e De-
mocracia”. O evento será trans-
mitido online, pelo Youtube, às
19h30, no Canal Alfredo Attié
(www.youtube.com/c/alfredoattié).

Os programas da Série "Bra-
sil 2022, uma Celebração Críti-
ca" refletem o Bicentenário do
Brasil, a partir da questão e pro-
posição "Independência? Rees-
crevendo a História e Redese-

A vereadora Ana Pavão (PL)
pede informações ao Executivo so-
bre escoamento permanente de
água na rua Dom Pedro I, em
frente ao número 665, na região
central. Ela é autora do requeri-
mento 227/2022, que foi aprova-
do na 8ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Piracicaba,
na noite desta segunda-feira (28).

Na propositura, a parlamentar
pergunta qual a procedência da
água, qual o trajeto que percorre e,
tendo em vista o desperdício, se já
foi realizado algum estudo de im-
pacto. Caso exista esse relatório, ela
pede uma cópia, se caso não tiver,
pergunta qual o motivo de não ter
sido feito. A vereadora também quer
saber se a água pode ser canalizada.

nhando o Futuro”. Tratam de
diversos temas, entre a história, a
filosofia, o direito, a política, a eco-
nomia, as artes, as culturas e as
ciências, indagando o que foi feito
até aqui e o que ainda pode ser
feito pelos brasileiros e brasileiras.

José Machado é economista
e foi deputado estadual, prefeito
Municipal de Piracicaba, por duas
vezes, deputado federal e líder da
Bancada do PT na Câmara dos
Deputados. Foi diretor-presidente
da ANA (Agência Nacional de
Águas) e secretário-executivo do
Ministério do Meio Ambiente.
Atualmente é vice-presidente do
Ipedd. Alfredo Attié é jurista, fi-
lósofo, escritor e doutor em filo-
sofia pela USP (Universidade de
São Paulo). É presidente da Aca-
demia Paulista de Direito e Titu-
lar da Cadeira San Tiago Dantas.
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O tema será “Brasil 2022: Cidade, Recursos Naturais e Democracia”
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Fórum debate política de mudanças climáticas
O Fórum Permanente de

Gestão e Planejamento Territori-
al Sustentável da Câmara Muni-
cipal de Piracicaba promove, hoje,
30, às 14h, um debate sobre a
Política Municipal de Enfrenta-
mento às Mudanças Climáticas.
Em formato on-line, a reunião
tem o objetivo de projetar alguns
cenários que apontam para pos-
síveis impactos, como o aumento
e a intensificação de eventos cli-
máticos extremos: tempestades,
inundações, secas, estiagens e
ondas de calor, entre outros.

Composto pelo Mandato Co-
letivo “A Cidade é Sua”, da verea-
dora Sílvia Morales (PV) e pelo ga-
binete do vereador Josef Borges

(Solidariedade), o fórum tem a fi-
nalidade de incentivar a conexão
dos segmentos e setores público,
privado, de pesquisa, terceiro se-
tor, população, setores patronais
e de trabalhadores, e demais inte-
ressados, com o intuito de propor
e monitorar metas que tenham em
vista o planejamento territorial
com sustentabilidade econômica,
ambiental, social e cultural.

O encontro desta quarta-fei-
ra vai apresentar a versão preli-
minar da Política Climática de Pi-
racicaba, debater com os diversos
atores sociais envolvidos, além de
receber contribuições e recomen-
dações no atual momento de con-
cepção da política em pauta.

“É importante o engajamento
da sociedade para poder se prepa-
rar melhor e conseguir lidar com
estes impactos, reduzindo danos e
prejuízos, caso eles venham a ser
confirmados. É relevante também
o comprometimento dos setores
econômicos para definição de me-
tas e ações para diminuição das
emissões de gases que contribu-
em às mudanças climáticas”, apon-
tou a vereadora Sílvia Morales.

A programação contará tam-
bém com o relato das experiências
de duas jovens que participaram
da assembleia comunitária perti-
nente à crise climática e ecológica,
realizada no ano passado, na Câ-
mara. Também será apresentado o

contexto histórico da agenda cli-
mática local, além da introdu-
ção e aprofundamento das dis-
cussões em grupos sobre a Políti-
ca Climática de Piracicaba e deba-
te em plenária, com a apresenta-
ção dos resultados das discussões
e definição dos próximos passos.

Para participar da reunião, é
necessário se inscrever previamen-
te através do e-mail mandato
coletivo@camarapiracicaba.sp.gov.br,
fornecendo  nome completo, ins-
tituição que representa (se for o
caso) e contatos (endereço de e-
mail e número de whatsapp). O
acesso ao encontro se dará pela
plataforma Zoom, por meio do
link https://bityli.com/aCpgd.
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Interditada, ponte para travessia de pedestres segue oferecendo riscos
Uma ponte para travessia de

pedestres na altura do número
2.300 da avenida Professor Al-
berto Vollet Sachs, no bairro Mo-
rumbi, segue oferecendo riscos
a pedestres, mesmo interditada.
Danificada, a estrutura carece de
conserto, já solicitado pelo vere-
ador André Bandeira (PSDB) à
Prefeitura, em ofício encaminha-
do no início de fevereiro.

"A ponte está interditada, mas,
como se pode ver nas fotos, ela está
sendo utilizada normalmente pe-

los pedestres, o que coloca em gran-
de risco a população. O acesso à
ponte está fechado com barreiras,
mas as pessoas que precisam usar
o caminho conseguem entrar", re-
lata o vereador, preocupado.

André Bandeira protocolou
novo pedido à Prefeitura para
que o conserto da estrutura seja
providenciado, reforçando a se-
gurança dos pedestres. No do-
cumento, ele também solicita que
o mato que está encobrindo o
local passe por "corte urgente".

Assessoria Parlamentar

Sem resposta, André Bandeira volta a cobrar solução da Prefeitura
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Crea-SP propõe soluções com
foco em cidades inteligentes
Saneamento, iluminação, segurança e mobilidade foram apontados
como principais dificuldades encontradas nos municípios paulistas

O Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do Estado
de São Paulo (Crea-SP) mapeou os
principais problemas dos 645 mu-
nicípios paulistas e os organizou
em quatro eixos: saneamento e
monitoramento ambiental inteli-
gente; iluminação inteligente e se-
gurança; mobilidade; e conectivi-
dade. O levantamento serviu de
base para a criação de um relató-
rio de fomento às cidades inteli-
gentes com mais de 160 propostas
para as queixas municipais.

O diagnóstico foi apresenta-
do aos profissionais do setor tec-
nológico, às instituições de ensino
e ao poder público nos dias 18 e 19
de março durante o Simpósio Na-
cional de Cidades Inteligentes, em
São José dos Campos, a primeira
cidade inteligente certificada do
Brasil - apenas 80 em todo o
mundo possuem tal certificação.

“As propostas podem ser
desdobradas em ações de imple-
mentação de melhorias para os
municípios. Quando discutimos
os problemas das cidades, é im-
possível não incluir a Engenha-
ria. Afinal, a Engenharia é a arte
do encontro de problemas com
soluções. Portanto, devemos

prestar esse serviço à socieda-
de”, afirma o Eng. Vinicius Mar-
chese, presidente do Crea-SP.

O estudo leva em considera-
ção 28 indicadores de desenvolvi-
mento urbano que foram avalia-
dos individualmente por uma rede
composta por 1.666 inspetores. En-
tre setembro de 2021 e fevereiro de
2022, os profissionais se reuniram
em 10 encontros regionais pelo
Estado para comparar os dados

Divulgação

Diagnóstico foi apresentado em simpósio nos últimos dias 18 e 19

apresentados pelas cidades com
a realidade daqueles municípios.

“Aproveitamos a capacidade
técnica dos inspetores para ter
um diagnóstico mais propositi-
vo. Assim, conseguimos ter uma
percepção real de cada cidade”,
explica a professora Iara Negrei-
ros, consultora da SPIn (Solu-
ções Públicas Inteligentes), pri-
meira consultoria brasileira vol-
tada exclusivamente para o mo-

vimento das cidades inteligentes.
A missão é oferecer ao poder pú-
blico os caminhos necessários
para que as demandas locais se-
jam solucionadas de forma efici-
ente e técnica. “Se um município
apresenta indicadores ruins, isso
não deve ser interpretado de for-
ma negativa. Pelo contrário, o ob-
jetivo é transformar essas ne-
cessidades em ações contínuas
de melhoria”, complementa.

EEEEEMENDASMENDASMENDASMENDASMENDAS

Alex de Madureira destina
R$ 270 mil para entidades

Divulgação

O empresário Orman Fortu-
na, candidato a vereador em
2020 pelo PCdoB, segue fir-
me em seu propósito: "O
Brasil não merece mais vi-

ver nessa era do ódio e de-
samor! Sempre falo para
meu filho Ormanzinho, que,
na época do Governo Lula, o
Brasil prosperou”, garante.

ORMAN FORTUNA

Emendas parlamentares do
deputado Alex de Madureira
contemplaram duas entidades
piracicabanas. O Centro de Rea-
bilitação Piracicaba (CRP) foi
contemplado com uma emenda
no valor total de 200 mil reais,
já a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de Pi-
racicaba recebeu R$ 70 mil.

“As duas emendas já estão
quase finalizadas e próximas de
serem depositadas. Assim que che-
garem aos cofres desses entidades,
esses recursos serão aplicados para
ajudar a custear suas necessida-
des”, informou Alex de Madureira.

Devido o andamento do pro-
cesso estar quase finalizado, o
presidente do Centro de Reabili-
tação Piracicaba, Ricardo Kraide,
formalizou um segundo pedido ao
deputado Alex de Madureira,
também de R$ 200 mil. “O perío-
do para as novas indicações de
emendas abre em abril e, com cer-
teza, acatei a solicitação e farei a
indicação”, disse o deputado.

Essa segunda indicação para
o Centro de Reabilitação é de mes-

Aldo Guimaraes

CRP e APAE foram contempladas com emendas do deputado

mo valor e ainda terá que passar
por todo o processo de tramitação.
“APAE e Centro de Reabilitação,
além de todo meu apreço, são duas
instituições das quais tenho dedi-
cado muito esforço. Não só pelo
trabalho que realizam, mas pela
importância que possuem no
tratamento especializado e rea-
bilitação das pessoas com defici-
ência como também no contexto
social, pois são responsáveis por
contribuírem com o desenvolvi-
mento de polícias públicas”, frisou.

O viés dessas demandas par-
lamentar estão alinhadas ao Pla-
no Plurianual do Estado de São
Paulo (PPA) 2020-2023, que es-
tabelece nove Objetivos Estraté-
gicos para São Paulo, como a saú-
de pública integrada com moder-
nas tecnologias e amplo acesso.

“Essa iniciativa do governo
paulista colabora com a Agen-
da 2030, estabelecido pelas Na-
ções Unidas, com 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), ao qual São Paulo ade-
riu junto com o Brasil em 2015”,
explicou Alex de Madureira.
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Projeto de lei aborda riscos
da influência psicológica
em filhos de pais separados

As comissões temáticas da
Câmara Municipal de Piracica-
ba analisarão, nos próximos
dias, o projeto de lei 62/2022,
do vereador Pedro Kawai
(PSDB), que institui, no calen-
dário oficial do município, o Dia
Municipal de Conscientização e
Combate à Alienação Parental.

O autor da propositura afir-
ma que "o tema ainda é pouco de-
batido na cidade" e que, embora a
data seja lembrada oficialmente no
Brasil e faça parte de um movimen-
to internacional, "Piracicaba, infe-
lizmente, ainda registra casos des-
se tipo de assédio moral que envol-
ve relacionamentos familiares".

A alienação parental ocor-
re quando crianças ou adoles-
centes são influenciados psico-
logicamente por um dos pais,
avós ou responsáveis legais,
contrariamente ao outro, de for-
ma a oferecer risco à relação
afetiva e aos vínculos emocio-
nais. Em outras palavras, é quan-
do o pai, a mãe ou o responsável
legal tenta afastar os filhos ou os
netos de um dos pais com afirma-
ções e argumentos depreciativos.

No Brasil, esse tipo de ma-
nipulação psicológica é crime
previsto na lei 13.431/1990 (Es-
tatuto da Criança e do Adoles-
cente), cuja punição pode vari-
ar dependendo da gravidade
das consequências causadas.

Segundo Pedro Kawai, os
filhos não precisam saber de-
talhes de uma separação, por
exemplo, sem que tenham ida-
de para compreender as razões
de ambos. "É um sofrimento
enorme, que pode gerar traumas
para a vida toda", observa.

O parlamentar espera que o
projeto seja aprovado pelos ve-
readores, a fim de que a socie-
dade possa conhecer o tema em
profundidade. "É uma valiosa
oportunidade de as famílias
compreenderem as consequênci-
as desse tipo de assédio para as cri-
anças e adolescentes", completa.

Se o projeto de lei for apro-
vado, o Dia Municipal de Cons-
cientização e Combate à Aliena-
ção Parental passará a ser cele-
brado anualmente em 25 de
abril, mesma data em que é ce-
lebrado internacionalmente.

A vereadora Alessandra Be-
llucci (Republicanos) destaca a re-
levância da continuidade da Cam-
panha "Potinho Cheio", realizada
em Piracicaba, mediante parceria
entre o poder público e a iniciativa
privada, com a participação de
ONGs e protetores animais, tendo
como meta de arrecadar 10 mil
quilos de ração para doações.

Em evento na manhã do últi-
mo domingo (27), no entorno do
Engenho Central, entrada do Mi-
rante, em espaço da rua Maurice
Allain, as pessoas tiveram a opor-
tunidade de fazer suas doações, em
mais um pit stop da campanha, que
acolheu diversos segmentos da so-
ciedade, a exemplo da área parla-
mentar, onde por lá passaram o
presidente da Câmara Municipal
de Piracicaba, Gilmar Rotta (sem
partido), o deputado estadual
Alex de Madureira (PSD), que fo-
ram levar sua solidariedade ao even-
to coordenado pela vereadora.

Para Alessandra Bellucci, a
Campanha "Potinho Cheio" criou
raízes. Sobre o evento de domingo,
a parlamentar considera que mais
uma vez a cidade toda abraçou
esta campanha. "Por ser a primei-
ra edição, a gente nunca espera um
público tão grande como nós tive-
mos. Esperávamos a metade das
pessoas que estavam no local. Eu
acredito que o Potinho Cheio se tor-
nou um evento e, a gente vai poder
ter outras grandes edições, além de
ser um encontro de pessoas apai-
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Vereadora destaca relevância de campanha protetiva
Divulgação

Evento aconteceu na manhã do último domingo, dia 27

xonadas por animais, encontro de
animais e desfiles de animais."

A parlamentar observa que
o pessoal tornou o domingo de
manhã um encontro em prol do
amor pelos animais. "Ali a gen-
te viu que não era só uma ques-
tão de arrecadação da ração,
era a união, a mostra de que os
animais importam, que nossa ci-
dade está unida, para combater
a fome dos animais em situação
de vulnerabilidade", disse.

"Eu penso que em todas as
outras edições, a gente vai precisar
de estar muito mais organizado,
com muito mais coisa a oferecer,
que ninguém passou por ali para
simplesmente doar ração, mas sim
as pessoas passaram por ali para
se encontrarem, para trocar expe-
riências, para que os animais, se
encontrassem e se conhecessem,
para desfilar os bichinhos de laci-
nhos e as coleiras coloridas."

"Foi um domingo alegre,
um domingo de união. Também
conseguimos ver que a causa
animal é apartidária, pois ali tí-
nhamos vereadores e deputa-
dos de vários partidos diferen-
tes. O pit stop de ontem nos mos-
trou mais uma vez que a cidade
toda abraçou esta campanha."

Alessandra ressalta que nesta
movimentação, muitas empresas
criaram campanhas próprias  para
agregar doações ao Potinho Cheio.
"A gente teve a Unimep, que jun-
tou uma grande arrecadação; aca-

demia HN que promoveu uma cão-
minhada, com grande sucesso. O
deputado Alex de Madureira, Bar
Vila Velha, que promoveu duas
quartas-feiras de campanha. En-
tão, a campanha alcançou além
desde domingo, outros dias que
também agregaram às arrecada-
ções de animais em situações ile-
gais. A gente está percebendo em
tudo isso, que a resposta ao aten-
dimento ao trabalho de alimentar
estes animais carentes está sendo

visto e revisto por muita gente di-
ferente em nossa cidade", disse.

Pensando na continuidade da
campanha em abril, Alessandra res-
salta que este é o mês de combate à
crueldade animal, onde a fome tam-
bém é um combate. "Então por isso
a Campanha 'Potinho Cheio' vai ain-
da se estender por todo o mês de
abril, onde nas agropecuárias do
Mané você vai poder comprar peque-
nas porções de rações para também
contribuir para a campanha", disse

Assessoria parlamentar

Na última sexta-feira (25), a
vereadora Rai de Almeida (PT)
esteve no PSF (Posto de Saú-
de da Família) do bairro Bos-
ques do Lenheiro II, para par-
ticipar do encontro mensal do
“Grupo Minha Melhor Idade”, a
convite da agente comunitária
da saúde Andreia Simone
Bolzam Rafael, responsável
pelo grupo. Dentre os temas
abordados na atividade, foram
destacados os cuidados com
a saúde dos idosos como as

vacinas, os exercícios, além
de temas como direitos adqui-
ridos pelas pessoas com ida-
de superior a 60 anos. O gru-
po também apresentou dúvi-
das sobre questões legais,
principalmente em relação à
gratuidade do transporte pú-
blico municipal e intermuni-
cipal. Foram também relata-
das as dificuldades dos ido-
sos em várias questões bu-
rocráticas, por falta muitas
vezes de acesso à internet.

PSF DO BOSQUES DO LENHEIRO II

IPTU 2022IPTU 2022IPTU 2022IPTU 2022IPTU 2022

Vencimento da primeira
parcela é na quinta, 31

O prazo para pagamento da 1ª
parcela e da parcela única do IPTU
2022 sem multa ou juros vai até
quinta-feira, 31/03. A Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria
Municipal de Finanças (Semfi),
lembra que para acessar a guia atu-
alizada é necessário acessar o site
www.piracicaba.sp.gov.br, clicar no
botão IPTU/2022 ou ir pessoal-
mente na Praça de Atendimen-
to e Serviços da Prefeitura, no
Térreo 2, das 8h30 às 16h30.
Com o pagamento da parcela
única, o munícipe tem desconto
de 5% sobre o valor do IPTU.

CARNÊS – A Prefeitura re-
força, ainda, que apenas os Correi-
os realizam a entrega dos carnês
do IPTU 2022 e que nenhuma ou-
tra empresa terceirizada foi contra-
tada para executar esse serviço.

No carnê do IPTU constam
os seguintes valores: IPTU e a
Taxa de Serviços Públicos (taxa
do lixo). O valor do IPTU teve re-
ajuste de 13,46%. Já em relação à
taxa de lixo, a Prefeitura cumpre
legislação Federal, que obriga os
municípios a cobrarem essa taxa,
que corresponde ao lixo recolhi-
do no município. Conforme exi-
gência da Lei, não é possível mais
que as Prefeituras subsidiem uma
parte do serviço, por isso, o valor
da taxa de 2022 teve que ser re-
passado de forma integral.

A prorrogação do prazo de
vencimento da 1ª ou parcela
única do IPTU 2022 consta em
decreto 19.064, assinado pelo
prefeito Luciano Almeida, e
publicado no dia 15/03, no Di-
ário Oficial do Município.
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Papel social das bibliotecas
é tema de debate virtual
na página da Prefeitura
Transmissão ao vivo acontece amanhã, 31, a partir das 11h, no Facebook;
objetivo é manter o diálogo com a sociedade e discutir temas importantes

Divulgação

Equipes da Biblioteca e do Diálogos Culturais

Com o objetivo de dar conti-
nuidade aos debates sobre temas
relacionados à cultura e à socie-
dade, a série “Diálogos Cultu-
rais” abre sua programação em
2022 com a live “Biblioteca viva:
o papel social das bibliotecas”,
que será transmitida na página
oficial da Prefeitura de Piracica-
ba no Facebook (@prefeiturade
piracicaba) amanhã, 31, às 11h.

O debate virtual realizado pela
Secretaria Municipal da Ação Cul-
tural (Semac) e pela Biblioteca Mu-
nicipal de Piracicaba terá como
anfitrião o titular da Pasta, Adol-
pho Queiroz, e reunirá as presen-
ças de Melysse Martim, diretora da
Biblioteca Municipal e Marcia Saad,
chefe técnica da Divisão de Biblio-
teca da Esalq/USP. Rafael Biten-
court e Elisete Santos mediarão o
encontro, cuja coordenação é de
Gilson Sabadin e Mainá Rodrigues.

Iniciada em 2021, a série de
lives “Diálogos Culturais” tem abor-
dado temas como a diversidade, a
luta contra o racismo, a importân-
cia de preservar a documentação
histórica do município e as tradi-
ções locais, de forma a estabelecer
um diálogo com a população.

Em 2022, a série passa a con-
tar com a correalização da Bibli-
oteca Municipal ao longo de todo

o ano. A exemplo do que aconte-
ceu no ano passado, está prevista
a realização de debates virtuais
mensais até o fim de 2022.

“É necessário acolher de-
mandas, pensar em ações conjun-
tas e manter a franca troca de

ideias com a sociedade. A partir
desses diálogos, tem sido possí-
vel compreender o que pensam os
envolvidos com a cultura em Pi-
racicaba e executar ações em con-
sonância com os anseios da soci-
edade”, afirma Adolpho Queiroz.

SERVIÇO
Live “Diálogos Culturais” apre-
senta “Biblioteca viva: o pa-
pel social das bibliotecas”.
Amanhã, 31, às 11h, na pági-
na da Prefeitura no Facebook
(@prefeituradepiracicaba).
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Palestra discute planejamento
estratégico de marketing político
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Oficina estimula refletir sobre sonhos e o futuro
“Acho importante a gente

refletir sobre os nossos sonhos,
porque eles fazem a gente querer
ser mais feliz e ter esperança”,
disse Nicolly, 10 anos, educan-
da do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos –
Case Jaraguá, durante oficina de
criatividade realizada ontem,
28/03, com cerca de 30 crianças
e adolescentes da unidade.

A atividade proporcionou a
confecção de caixinhas decora-
das com adesivos, desenhos e
frases. Para isso, a equipe for-
mou uma roda de conversa a res-
peito dos sonhos e perspectivas
dos educandos para o futuro.

“Falamos sobre a importância
do sonhar, motivando-os a guar-
dar seus sonhos de em seus cora-
ções, mesmo que para isso, preci-
sem da ajuda de uma caixinha es-
pecial”, explicou Mariana Venturi,
coordenadora do Case Jaraguá.

João Victor, 11 anos, con-

tou que se divertiu muito du-
rante a atividade e dividiu com
a turma o sonho de se tornar
um psicólogo. “Quero ser psicó-
logo, porque é bom ajudar as
pessoas e a psicologia faz isso”.

“Foi ótimo pensar nos nos-
sos sonhos. O meu sonho é ser
motorista”, disse Mikael, 10 anos.

O Serviço de Convivência e
Fortalecimentos de Vínculos
para crianças e adolescentes de
07 a 14 anos é desenvolvido pela
Prefeitura, por meio da Secreta-
ria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (Sma-
ds), em parceria com Associação
Atlética Educando pelo Esporte,
e tem capacidade para atender
cerca de 1.100 educandos/mês.

O trabalho visa a promoção
da socialização e aprofundamen-
to dos relacionamentos, oferecen-
do aos participantes a vivência de
espaços coletivos de diálogo, res-
peito à opinião e a valores do ou-

Reprodução/Internet

A Escola do Legislativo da
Câmara Municipal de Piracicaba
promoveu, na tarde desta sexta-
feira (25), o terceiro e último en-
contro do ciclo de palestras sobre
o tema "Marketing Político e Elei-
toral no Contexto da Comunica-
ção Digital", todas ministradas
pelo estrategista de marketing
político e eleitoral, Gilmar Arru-
da de Souza. O evento apresen-
tou uma visão ampla das etapas
de um planejamento estratégico de
marketing político e eleitoral, des-
de a pesquisa até a mobilização,
com foco no ambiente digital.

O primeiro encontro teve como
objeto a compreensão de alguns
conceitos e mecanismos do marke-
ting político de forma a possibilitar
aos participantes elementos para a
construção de um "posicionamen-
to político" efetivo, ou seja, permi-
tir aos candidatos e assessores po-
líticos a elaboração de estratégias
voltadas à projeção de sua imagem
junto a determinado público.

Já a segunda palestra abor-
dou a conceptualização de elemen-
tos 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.

De acordo com Arruda,
para compreender o marketing
de conteúdo, é preciso conside-
rar três importantes pilares:
criar, entregar e gestão. A cria-
ção, segundo ele, precisa ser en-
tendida como algo direcional.
“Não é apenas criar o conteúdo,
mas criar de forma que direcio-
ne para uma persona, com es-
tratégia e posicionamento”.

Já a entrega diz respeito aos
canais preferenciais onde o con-
teúdo será disponibilizado ao elei-
torado, que podem ser redes so-
ciais, canais de vídeo como You-
Tube ou mesmo um site pessoal.

Na gestão é onde são colo-
cados os indicadores que irão
atestar se o processo está de fato
dando certo ou não. "Essa é úni-
ca maneira de saber se a estraté-
gia que você adotou está de fato
surgindo efeito", comentou.

Para Gilmar, é importante
organizar as demandas em um
calendário editorial, que consi-
dere desde o dia em que serão
feitas as publicações, o público
alvo, o tema da postagem, o ob-
jetivo, quem são os responsáveis
e o formato que será usado.

Evento on-line, o último de
um ciclo de três palestras,
foi promovido pela Escola do
Legislativo na sexta-feira (25)

“Nós sabemos que a comu-
nicação, hoje em dia, é muito
fluida, e determinados aconte-
cimentos, se não forem posta-
dos naquele dia, na manhã se-
guinte não terão mais efeitos.
Além do calendário, é preciso
trabalhar com os assuntos
mais comentados”, disse.

Segundo o estrategista, é im-
portante conhecer o seu público e
entregar um conteúdo que agre-
gue valor para as pessoas que
irão consumir. “Dentro do marke-
ting, valor é aquilo que resolve o
problema do outro”, explicou.

No novo marketing político,
ele disse que o desafio é “romper
as barreiras do discurso 'ganhar
versus perder' e caminhar para
um diálogo 'ganhar versus ga-
nhar' ”. Além disso, é preciso fa-
zer o uso das palavras corretas
para boa comunicação com o pú-
blico em uma tomada de decisão.

De maneira objetiva, Gilmar
classifica que o processo tem iní-
cio chamando atenção, para em
seguida criar conexão e, na se-
quência, apresentar o problema,
mostrar a solução e, depois fa-
zer, a oferta. "Na linguagem po-
lítica, isso está relacionado a sa-
tisfação plena do voto", explicou.
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Cozinha Solidária de Axé
realiza mais uma edição

A comunidade de umbanda
Senhor José Moreno das Almas
realiza, hoje, 30, mais uma edi-
ção da Cozinha Solidária de Axé,
quando voluntários e membros
da comunidade se unem para
preparar comida a ser distribuí-
da aos moradores em situação
de alta vulnerabilidade na região
do bairro Novo Horizonte.

A comunidade se mobiliza já a
partir das 6 horas da manhã para
preparar a comida que deverá ser
entregue a partir das 13 horas. As
pessoas interessadas em receber a
marmita devem fazer cadastro na

sede da comunidade de umbanda
na rua Moacir Martins 360, às se-
gundas-feiras, das 14 às 18h30.

Pai Ronaldo comenta que ain-
da precisa de algumas doações e
solicita, a quem sentir-se à vontade
em colaborar, pode compartilhar as
informações ou contribuir com um
quilo de alimento ou fazendo doa-
ção pelo pix do projeto que é o e-
mail seuzemoreno@gmail.com.

O projeto  da Cozinha So-
lidária Axé conta com apoio do
Super Varejão Dois Irmãos e
do mandato da deputada es-
tadual Professora Bebel.

Divulgação

Atividade aconteceu no Case Jaraguá, mantido pela Smads

tro. No atendimento são traba-
lhados temas que contribuem
para o desenvolvimento de poten-
cialidades, habilidades e talentos.

As atividades são desenvol-
vidas nas unidades dos Cen-

tros de Atendimento Socioedu-
cativo (Case), localizadas nos
bairros Algodoal, Bosques do
Lenheiro, Jaraguá, Jardim Ita-
puã, Jardim Oriente, Parque
dos Sabiás e Parque Orlanda.
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Prefeitura e Sebrae assinam
parceria para inclusão produtiva

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimen-
to Social (Smads), firmou mais
uma parceria com o Sebrae-SP.
Até o dia 5 de maio, representan-
tes dos Cras (Centros de Referên-
cia de Assistência Social), unida-
des Jardim São Paulo, Piracica-
mirim, Mário Dedini, Novo Ho-
rizonte, São José e Vila Sônia e
do Centro Pop (Centro de Refe-
rência Especializado para Popula-
ção em Situação de Rua) participa-
rão de capacitações sobre fortaleci-
mento local e inclusão produtiva.

O programa tem o objetivo de
qualificar e sensibilizar os atores
locais estratégicos para o desen-
volvimento de projetos voltados
para a inclusão produtiva às fa-

mílias em situação de vulnerabi-
lidade e risco social. Ao todo se-
rão quatro encontros. Um deles
já realizado este mês e os próxi-
mos, nos dias 1º e 08/04 e 06/05.

“Essa proposta nos trará um
diagnóstico sobre as demandas
e potencialidades de cada terri-
tório e as oportunidades para
elaboração de projetos, levando
em conta os recursos disponíveis
e o papel da assistência social
como promotora da inclusão pro-
dutiva”, explica Euclidia Fiora-
vante, secretária da Smads.

A inclusão produtiva bus-
ca gerar trabalho e renda às po-
pulações em situação de pobre-
za, facilitando a inclusão soci-
al por meio da empregabilida-
de e do empreendedorismo.

CCCCCOVIDOVIDOVIDOVIDOVID-19-19-19-19-19

VacinaPira tem vagas para
agendar a terceira dose

Há vagas para agendamento
da 3ª dose da vacina contra a Co-
vid-19 no site VacinaPira (https://
vacinapira.piracicaba.sp.gov.br/
cadastro/blk_inicial/) para pesso-
as com 18 anos ou mais que toma-
ram a 2ª dose há, pelo menos, qua-
tro meses. A Prefeitura de Piraci-
caba, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS), monitora
as vagas no VacinaPira e disponi-
biliza novas para o agendamento.

A SMS informa ainda que
também há vagas para agenda-
mento da 3ª dose para adoles-
centes de 12 a 17 anos com alto
grau de imunossupressão que
tomaram a 2ª dose há, pelo me-
nos, oito semanas; e para pesso-
as com 18 anos ou mais com alto
grau de imunossupressão que
tomaram a 2ª dose ou dose úni-
ca há, pelo menos, 28 dias.

4ª DOSE – Podem agen-
dar a 4ª dose (2ª dose adicio-
nal) idosos com 80 anos ou
mais que tomaram a 3ª dose
há, pelo menos, quatro meses e
pessoas com 18 anos ou mais

com alto grau de imunossu-
pressão que tomaram a 3ª dose
há, pelo menos, quatro meses.

2ª DOSE – Há vagas para
agendar a 2ª dose para pessoas
que tomaram a 1ª dose da As-
traZeneca até 24/01; da Pfizer
(adultos com 18 anos ou mais)
até 28/02; da Pfizer (adolescen-
tes de 12 a 17 anos) até 24/01 e
da Pfizer pediátrica até 24/01.

JANSSEN – Podem agen-
dar a dose adicional também as
pessoas que tomaram a dose
única da Janssen até 19/01.

1ª DOSE – Há vagas para
agendar a 1ª dose de pessoas com
18 anos ou mais, adolescentes de 12
a 17 anos e crianças de seis a 11 anos.

DOCUMENTOS – Para se
vacinar contra a Covid-19, é ne-
cessário apresentar documento
de identificação (crianças não
precisa ter foto neste documen-
to), CPF e comprovante de resi-
dência em Piracicaba. Para as 2ª,
3ª e 4ª doses, é necessário apre-
sentar ainda comprovante de vaci-
nação com as 1ª, 2ª e/ou 3ª doses.

Piracicaba fechou fevereiro
com saldo positivo de 978 empre-
gos formais, segundo apontou da-
dos do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados),
divulgados ontem, 29. Foram re-
gistradas 5.522 admissões contra
4.544 demissões no período. No
acumulado de janeiro e fevereiro,
Piracicaba conta com saldo positi-
vo de 1.657 postos de trabalho.

O setor de Indústria foi o que
teve o maior saldo positivo em
fevereiro, com 439 novas vagas.
Em seguida vem o setor de ser-
viços, com 345 vagas. O comér-
cio foi o que teve maior retração
no período, ficando com saldo
negativo de 11 vagas, ainda pu-
xado pelas demissões após as con-
tratações sazonais de fim de ano.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e Tu-
rismo (Semdettur), José Luiz Gui-
dotti Jr., pontua que os números de
Piracicaba acompanham a situação
econômica do Brasil e do Estado de
São Paulo. O país teve saldo positi-
vo de 328.507 postos de trabalho
em fevereiro e o Estado, 98.262.

“A nossa indústria continua
sendo essencial para a geração de
trabalho no município, assim como
o setor de serviços. A retração no
comércio já era esperada, uma vez
que nas festas de fim de ano mui-
tas lojas precisam de funcionários
temporários. Mas a tendência é
para que, com a chegada das datas
festivas, como Páscoa e Dia das
Mães, o comércio se estabilize nos
próximos meses”, avalia Guidotti Jr.

FAIXA ETÁRIA – A faixa
etária mais beneficiada com as
contratações de fevereiro foi a de
idade entre 18 e 24 anos, com 402
contratações, seguida dos que
têm idade entre 30 e 39 anos,
com 255 contratações e dos que
possuem idade entre 40 e 49 anos,
com 110 postos de trabalho.

Quando comparados por
grau de instrução, os trabalhado-
res com ensino médio completo fo-
ram os mais beneficiados, com 535
contratações, seguido dos que
possuem ensino fundamental in-
completo, com 197 contratações, e
dos que possuem ensino superior
completo com 90 contratações.

CCCCCAGEDAGEDAGEDAGEDAGED

Piracicaba tem saldo positivo de
978 empregos formais em fevereiro
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"Não oferecem nenhuma atividade",
diz usuário da Casa de Passagem
Em visita à Casa de Passagem, Rai de Almeida conversou com usuários e representantes
da unidade; há relatos de má qualidade da comida e de infestação de percevejos

Guilherme Leite

Casa fica na rua Frei Vital de Primeiro, 234, no Jardim Califórnia

A vereadora Rai de Almeida
(PT) visitou na tarde da última
sexta-feira (25) a “Casa de Pas-
sagem”, espaço destinado ao aco-
lhimento de pessoas entre 18 e 59
anos, de ambos os sexos, em situ-
ação de vulnerabilidade social,
localizado na rua Frei Vital de
Primeiro, 234, no Jardim Califór-
nia, para verificar reclamações
recebidas em seu gabinete sobre
possíveis inadequações nos servi-
ços lá prestados, como por exem-
plo em relação à quantidade e
qualidade da alimentação forne-
cida, à ausência de profissionais
especializados, aos critérios para
admissão de novos usuários e à
infestação de percevejos no local.

“Nós viemos para conhecer a
realidade daqui, para conversar
com os profissionais e com os usu-
ários deste serviço, seja da popula-
ção em situação de rua de Piraci-
caba, seja dos trecheiros e migran-
tes, que também passaram a ser
atendidos aqui desde o fechamen-
to do Albergue Noturno, no início
deste ano”, disse a parlamentar.

NATUREZA DO SERVI-
ÇO - A Casa de Passagem, segun-
do a assistente social e técnica de
referência do Departamento de
Proteção Social Especial da Smads
(Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social), Ná-
dia Cristofoletti, é uma modalida-
de prevista na política nacional de
Assistência Social e busca oferecer,
como seu próprio nome sugere, ser-
viços de acolhimento passageiro e
imediato para pessoas em situação
de vulnerabilidade, sejam elas da
própria cidade ou migrantes/tre-
cheiros, que são as pessoas que ge-
ralmente transitam de um local
para outro sem um destino certo.

“Existem 2 modalidades exis-
tentes de acolhimento de adultos
em situação de rua, o abrigo insti-
tucional, que aqui em Piracicaba é
feito pelo NAS (Núcleo de Apoio
Social) e que é voltado a pessoas
que tem alguma mobilidade redu-
zida, que não tem a sua autono-
mia preservada, e a modalidade
Casa de Passagem, onde as pesso-
as podem pernoitar e usar o serviço
para se alimentar, para descansar e
para fazer as atividades. Essa é a
modalidade que hoje a gente cons-
truiu aqui neste prédio”, disse.

CHAMAMENTO PÚBLI-
CO - O prédio onde a Casa de Pas-
sagem está localizado é de proprie-
dade da prefeitura, mas a gestão e
execução dos serviços são de res-
ponsabilidade, desde 1º de janeiro
deste ano, do Cesac (Centro Social
de Assistência e Cultura São José),

entidade que venceu o chamamen-
to público lançado pela Smads no
final de 2021, no valor de R$ 1,25
milhão, para prestar o serviço 24
horas por dia, ou seja, com café
da manhã, almoço, jantar e aloja-
mento. Anteriormente, a Casa era
gerida por outra instituição.

Rai de Almeida, durante a
conversa com a equipe que a re-
cebeu, questionou a utilização do
espaço por ambos os públicos,
tanto pela população de rua de
Piracicaba quanto pela popula-
ção migrante/trecheira, "já que
são públicos distintos, com ne-
cessidades distintas”, disse.

Gustavo Nazato Valentinuci,
que exercia a função de psicólogo
da unidade e passou a coordena-
la há pouco mais de uma semana,
salienta que a modalidade Casa de
Passagem é um serviço temporá-
rio e não um lar definitivo. “A
ideia é que eles não necessaria-
mente fiquem aqui no serviço, a
não ser que seja para participar de
uma atividade que está sendo exe-
cutada, e não ficar por ficar. Nós
queremos que eles façam as suas
atividades externas assim como
qualquer outra pessoa”, falou.

Gustavo ainda destacou que,
durante a pandemia, foi oferecido
pela unidade uma espécie de aco-
lhimento mais intensivo mas, ago-
ra, de acordo com ele, o serviço
precisa retomar o seu caráter de
curta permanência: “a gente está
vindo com um público que estava
acostumado com algumas coisas,
acostumado com um formato que
está sendo alterando aos poucos.
A gente tem que mudar a cultura
deles também, porque o serviço
não é mais um serviço de acolhi-
mento, é um serviço de casa de
passagem. O pessoal vem aqui
para pernoitar, para passar por
atendimento técnico e participar
de alguma oficina, de alguma ati-
vidade que está ocorrendo. Do
contrário, não é a casa deles, não
é quarto deles, não é a cama deles.
Pode ser que um dia ele durma
em uma cama e noutro dia ele
durma em outra”, afirmou.

ALIMENTAÇÃO – Duran-
te a visita, Rai de Almeida conver-
sou com algumas pessoas que fa-
zem o uso do serviço, e que recla-
maram da qualidade da alimenta-
ção oferecida. Segundo eles, a an-
tiga instituição que coordenava a
Casa de Passagem oferecia mar-
mitex em quantidade e qualida-
de satisfatória, algo que de acor-
do com eles não mais acontece.

“Vem a comida agora no
“balde”, e todo mundo come "mi-

litar", limitadamente. Quando
era outra entidade, eram dois
tipos de comidas, a marmitex vi-
nha perfeita, de qualidade, você
comia à vontade. Muitas vezes é
comida requentada e resto que
nos servem”, diz Isaías Silva San-
tos, que atualmente faz o uso dos
serviços da Casa de Passagem.

OFERTA DE SERVIÇOS
E ACESSIBILIDADE - Isaías
perdeu recentemente uma perna
em um acidente e usa, desde en-
tão, uma bolsa de colostomia. De
acordo com ele, sua condição o
impede de se movimentar de for-
ma plena e, por isso, precisa ficar
muito tempo deitado. “Antes ti-
nha carro para levar a gente no
médico e hoje nós temos que nos
virar sozinhos", acrescenta.

Segundo ele, a ida para o
NAS já foi proposta, no entanto,
ele afirma que o local não ofere-
ce as condições adequadas:
“Como eu posso ir para um lu-
gar que é cheio de rampas, que
não tem um banheiro adequado
para mim, para que eu possa en-
trar com cadeira? Aqui o banhei-
ro é adequado. Lá é tudo subida,
você não consegue fazer nada”.

Tal opinião é corroborada
por José Fernando da Costa, de
63 anos, que passou por uma ci-
rurgia no pé para a colocação de
pinos e usa muletas.  Além da
questão da mobilidade, de acor-
do com ele, muitas outras pesso-
as que frequentam o local tam-
bém dependem de um acompa-
nhamento mais próximo, como é
o caso dos que fazem uso frequen-
tem de álcool e substância psico-
ativas: “falam para você ir para a
rua, fazer atividades lá, mas a
praça vai estar cheia, o cara vai
voltar cheio de cachaça. Não ofe-
recem nenhuma atividade aqui,
não tem nada disso”, reclama.

Segundo Vânia Santin Beral-

do, coordenadora-geral do Cesac,
uma reunião com a empresa que
fornecedora da alimentação do lo-
cal será marcada ainda nesta se-
mana para rever os procedimen-
tos e os pontos levantados. Ela
também disse que a contratação
de novos profissionais para re-
alizar atividades e oficinas com
os usuários do serviço também
deve ser realizada em breve.

INFESTAÇÃO DE PER-
CEVEJOS – Outro ponto levan-
tado pelos usuários foi em rela-
ção à infestação de percevejos no
local. “Estou comido pelos dois
lados”, diz José Fernando da
Costa. A existência da infestação
é igualmente afirmada por um
outro senhor, que apresenta em
seu celular um vídeo em que é
possível ver um grande número
de insetos andando livremente
pelos colchões da unidade.

Segundo Vânia, a Casa de
Passagem deve ser dedetizada
em breve. Ela diz, no entanto,
que para que isso ocorra é ne-
cessário que o local seja esvazi-
ado por pelo menos 24 horas.

PRÓXIMOS PASSOS –
Rai de Almeida, após conversa
com os usuários, disse que bus-
cará intermediar uma conversa
com as secretarias municipais de
Saúde e de Esportes, Lazer e Ati-
vidades Motoras para verificar a
possibilidade de projetos para a
Casa de Passagem. A parlamentar
também disse que, em breve, visi-
tará o NAS para analisar as condi-
ções de acessibilidade do local.

“O que nós vemos é que o ser-
viço aqui prestado ele é paliativo.
Precisamos urgentemente de ações
mais integradas da assistência so-
cial e das demais pastas para que
essas pessoas sejam realmente aten-
didas em suas necessidades e pos-
sam ser de fato reintegradas à so-
ciedade”, conclui a vereadora.

SSSSSINDINDINDINDINDBBBBBANANANANAN

Ato cobra mais respeito
do banco Santander

A agência do Santander da
rua Moraes Barros, no Centro de
Piracicaba, atrasou a abertura,
ontem, 29, por conta do ato reali-
zado pelo Sindicato dos Bancári-
os de Piracicaba e Região (Sind-
Ban). Em todo o País, ações seme-
lhantes estão sendo realizadas. A
pandemia da Covid-19 não aca-
bou, mas o banco está promoven-
do a volta do grupo de risco ao
trabalho presencial e coloca a saú-
de dos trabalhadores em perigo.

Para Angela Savian, vice-pre-
sidente do sindicato e funcionária
do Santander, “determinar o retor-
no de todos, inclusive as grávidas,
ao trabalho presencial é menospre-
zar a vida e a saúde de seus funci-
onários no Brasil”, comentou.

METAS ABUSIVAS –
Outro motivo para a paralisa-
ção são as metas abusivas e co-
branças desenfreadas, sobretu-
do do gerente regional que tem
deixado a categoria sob pressão.

Todos os anos, o SindBan

Ato do Sindicato dos Bancários atrasou a abertura da agência

Divulgação

realiza a pesquisa “Perfil Bancá-
rio” para obter dados sobre a ca-
tegoria e um dos itens está a
questão sobre frases ouvidas nas
agências no último período, en-
tre elas “precisa pensar bem se
quiser sair, porque pode não ter
dinheiro pra comer em casa”;
“você sabe que se não atingir o
índice das metas o que pode
acontecer”; “se você não está
contente vai vender Jequiti, Na-
tura, Boticário...”, entre outras.

TWITAÇO – Além das ações
nas agências, um twitaço de toda a
categoria chama a atenção do San-
tander para que respeite a categoria.

LUCRO – Em 2021, o San-
tander registrou lucro líquido ge-
rencial de R$ 16,347 bilhões, alta
de 7% em relação a 2020. O Retor-
no sobre o Patrimônio Líquido
Médio Anualizado (ROAE) do ban-
co ficou em 21,2%, com alta de 0,1
p.p. em doze meses. O lucro obtido
na unidade brasileira do banco re-
presentou 26,9% do lucro global.

PPPPPEDREDREDREDREDROOOOO K K K K KAAAAAWWWWWAIAIAIAIAI

Plenário aprovada questionamento
sobre verbas federais para a Saúde

O repasse de recursos federais
à Prefeitura de Piracicaba em 2020
e 2021 para "manter o pleno funci-
onamento e minimizar os impac-
tos dos serviços na área da saúde"
durante a pandemia da Covid-19 foi
tema do requerimento 228/2022,
de autoria do vereador Pedro Ka-
wai (PSDB), aprovado na noite
desta segunda-feira (28) durante
a 8ª reunião ordinária de 2022.

O parlamentar pede, assim,
que sejam discriminados os va-
lores repassados pelo Governo
Federal em 2020 e 2021 e, tam-
bém, solicita o detalhamento das
datas destas transferências.

O Executivo municipal,
agora, tem 15 dias para apre-
sentar uma resposta ao reque-
rimento a contar da data de seu
protocolo junto à prefeitura.

RRRRREQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTOEQUERIMENTO

Semae terá que discriminar gastos
de comitiva em viagem ao Senegal

O requerimento 238/22, de
autoria do vereador Pedro Ka-
wai (PSDB), que solicita informa-
ções ao Executivo sobre a comi-
tiva do Semae (Serviço Munici-
pal de Água e Esgoto), que par-
ticipou do 9º Fórum Mundial
da Água, em Dakar, no Senegal,
foi aprovado durante a 8ª reu-
nião ordinária deste ano, reali-
zada nesta segunda-feira (28).

Kawai questiona quem são os
funcionários que compõem a comi-
tiva; quais são os cargos ocupados
pelos mesmos, o seu regime de con-
tratação e se o cargo é efetivo ou
comissionado; quais foram os va-
lores gastos e solicita que cada um
seja discriminado (passagem aé-
rea, hospedagem, alimentação,
etc.) e que seja apresentada a nota/
comprovante fiscal dos gastos.

AAAAANANANANANA P P P P PAAAAAVÃOVÃOVÃOVÃOVÃO

Vereadora defende políticas que
deem integridades às mulheres

A vereadora Ana Pavão (PL)
usou os cinco minutos regimen-
tais, durante a 8ª reunião ordi-
nária de 2022, na noite desta se-
gunda-feira (28), para defender
programas que protejam as mulhe-
res da violência e criminalidade.

Em sua fala, Ana Pavão in-
formou que seu gabinete fez con-
tato com a secretaria da ministra
da Mulher, Família e Direitos Hu-
manos, Damares Alves. A verea-
dora relata que houve um enca-
minhamento para prefeitura e foi
aberto um edital com uma cha-
mada pública para selecionar pro-

jetos estaduais e municipais desti-
nados a prevenção da violência e
criminalidade, em especial, aos
casos que envolvam mulheres.

“Vamos fazer com que esses
programas cheguem até a cida-
de de Piracicaba para que a gen-
te sim possa proteger nossas
mulheres e que sejam feitas polí-
ticas públicas que possam prote-
gê-las, dar um trabalho digno e
poder manter a sua vida sem
depender de nenhum homem, e
isso é integridade e é isso que nós
precisamos, e não dar assisten-
cialismo”, disse a vereadora.

RRRRRAIAIAIAIAI     DEDEDEDEDE A A A A ALMEIDALMEIDALMEIDALMEIDALMEIDA

Impasse do Clube Regatas
é lembrado durante sessão

A vereadora Rai de Almeida
(PT) usou o tempo regimental de
cinco minutos, durante a 8ª reu-
nião ordinária desta segunda-fei-
ra (28), para comentar sobre o
impasse no caso do Clube Rega-
tas Palmeiras. Ela destacou a de-
cisão proferida pela Justiça que
impede a realização de qualquer
obra no imóvel, acatando o pe-
dido de liminar em ação ordiná-
ria impetrada pela Prefeitura.

“Tendo em vista  que a
venda desse bem é de interes-
se público e como há dúvida
em relação à irreversibilidade,
a Justiça proferiu a sentença
dizendo que defere o pedido
para impedir a realização de

qualquer obra no imóvel até
análise do mérito”, lembrou.

A vereadora também usou o
tempo regimental para comentar o
feminicídio de Carolina Dini Jor-
ge, de 41 anos, na quinta-feira pas-
sada, no bairro São Dimas. “Nós,
da Procuradoria da Mulher, já te-
mos feito algumas articulações e
reforçamos nosso papel na im-
plementação de políticas públicas.
Só a partir delas vamos inibir
ações dessa natureza”, afirmou.

Outro assunto comentado pela
vereadora foi a queda do ministro
da Educação, Milton Ribeiro, após
denúncias de favorecimento a pas-
tores na distribuição de recursos do
governo federal aos municípios.

"HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO"

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 - CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO HORTIFRUTI

DA ABASTECIMENTO DA MERENDA MUNICIPAL

THIAGO SILVÉRIO DA SILVA, Prefeito Municipal de São Pedro, Estado de São Pau-
lo; HOMOLOGO o julgamento proferido pela Comissão Municipal de Licitações, cri-
ada pela Portaria Municipal nº 4.774, de 08 de novembro de 2021 e ADJUDICO o
objeto da licitação em referência, dando como vencedora a empresa COOPERATI-
VA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO - SP. São Pedro,
29 de março de 2022. THIAGO SILVÉRIO DA SILVA - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

"HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO"

CHAMADA PÚBLICA  Nº 02/2022 - CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LEITE E IOGURTE

PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

THIAGO SILVÉRIO DA SILVA, Prefeito Municipal de São Pedro, Estado de São Pau-
lo; HOMOLOGO o julgamento proferido pela Comissão Municipal de Licitações, cri-
ada pela Portaria Municipal nº 4.774, de 08 de novembro de 2021 e ADJUDICO o
objeto da licitação em referência, dando como vencedora a empresa COOPERATI-
VA DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DE SÃO PEDRO - SP. São Pedro,
29 de março de 2022. THIAGO SILVÉRIO DA SILVA - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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MUITO CUIDADOMUITO CUIDADOMUITO CUIDADOMUITO CUIDADOMUITO CUIDADO
Existem denúncias sobre frau-

de envolvendo o carnê do IPTU.
Tudo começou com a distribuição
da cobrança por parte de inexis-
tente empresa terceirizada. Logi-
camente a Prefeitura de Piracica-
ba contesta e explica que todos os
carnês são entregues pelos Cor-
reios com o respectivo carimbo.

SEM MISTURARSEM MISTURARSEM MISTURARSEM MISTURARSEM MISTURAR
O Igreja Católica não quer

associar quaresma e carnaval. Por
causa da pandemia, desfiles das
escolas, casos de São Paulo e Rio
de Janeiro, foram transferidos
para abril, mês da Semana Santa,
mais precisamente nos dias 21,
22 e 23. Não haverá coincidên-
cia de datas, pois a quaresma
termina em 9 de abril, com o Do-
mingo de Ramos no dia 10 de
abril, abrindo a Semana Santa
que culminará com o Domingo
de Páscoa em 17 de abril.

IMPOSTO DE RENDAIMPOSTO DE RENDAIMPOSTO DE RENDAIMPOSTO DE RENDAIMPOSTO DE RENDA
Nos bancos você consegue o

extrato do Informe de  Rendimen-
tos no caixa eletrônico. Mas, a
exemplo dos anos anteriores, o
Santander só libera o comprovan-
te presencialmente, através da
gerência. Lembramos que o pra-
zo para a entrega da sua declara-
ção termina dia 29 de abril.

DIFÍCIL NEGOCIAÇÃODIFÍCIL NEGOCIAÇÃODIFÍCIL NEGOCIAÇÃODIFÍCIL NEGOCIAÇÃODIFÍCIL NEGOCIAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhado-

res Municipais de Piracicaba e
Região, acionou o Conespi (Con-
selho das Entidades Sindicais de
Piracicaba) para ajudar (interme-
diar) na negociação com a Prefei-
tura Municipal o reajuste salarial.
Embora pessimistas em virtude da
resistência do prefeito Luciano
Almeida, os sindicalistas torciam
ontem (29) por um diálogo positi-
vo. Sem acordo, a assembleia já
decidiu pelo início da greve depois
de amanhã, sexta-feira, 1 de abril.

CLIMA RUIMCLIMA RUIMCLIMA RUIMCLIMA RUIMCLIMA RUIM
Sempre tem alguém contra

alguém na Câmara de Vereado-
res de Piracicaba. Rivalidade en-
tre partidos é normal, e existên-
cia de situação e oposição são
saudáveis. No entanto, ataques
pessoais, ofensas e difamação
jamais podem ser aceitas. Saber
respeitar é a primeira condição
para um parlamentar (ou qualquer
outra pessoa) que tenha a inten-
ção de honrar o seu nome.

PROVIDÊNCIAPROVIDÊNCIAPROVIDÊNCIAPROVIDÊNCIAPROVIDÊNCIA
E AGILIDADEE AGILIDADEE AGILIDADEE AGILIDADEE AGILIDADE
São muitos os apelos na mí-

dia para que a mulher denuncie as
agressões que sofrem. Nada mais
correto e justo. Mas, é ́ preciso e
até indispensável, rapidez e efici-
ência nas providências. Pelo his-
tórico conhecido sobre o feminicí-
dio ocorrido no último dia 24 nas
imediações da Escola Honorato
Faustino, a vítima por várias vezes
registrou BO e, por fim, deu o que
deu. Poderia se dizer que a cora-
gem dela em acionar, alertar ou
avisar a polícia de nada adiantou?

FESTFESTFESTFESTFESTAS VAS VAS VAS VAS VOLOLOLOLOLTTTTTANDOANDOANDOANDOANDO
Aos poucos, felizmente, o

retorno a normalidade. É a volta
dos bons e grandes momentos

No final desta semana conheceremos as novidades sobre as eleições
de outubro próximo. Sexta-feira, 1 de abril, termina o prazo para a
mudança de partido, de acordo com a lei 9.096 /95, artigo 22-A,
reformada em 2015, lei 13.165 que aponta para o Prazo Político.
Expectativa quanto ao número de candidatos em Piracicaba e os
partidos escolhidos. Logicamente essa curiosidade envolverá tam-
bém os grandes nomes da política brasileira. Por exemplo: quem
acompanhará o presidente Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin? Eduar-
do Leite renuncia o governo do Rio Grande do Sul, restando saber se
continuará no PSDB e que cargo irá disputar dia 2 de outubro.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

A professora Ana Maria Meirelles
Mattos, em 1972, a convite do pai
dr. Nelson Meirelles, decidiu dividir o
seu tempo: pela manhã na sala de aula
e a tarde, ocupava-se com a gerencia
da rádio Educadora AM 1060. Espon-
tânea, respeitada e caridosa (dedica-
se a religião católica), ela continua
comandando a emissora priorizando
a amizade e a confiança. Segunda-
feira última, dia 28, se declarou tris-
te no programa “Comentaristas da
Educadora”, em razão da derrota do
Corinthians. Para descontrair, per-
guntaram-lhe se podiam colocar no
ar um pedacinho do hino do São Pau-
lo. A diretora não pensou duas vezes
para a resposta. “Não”. Risos pela
sinceridade. A ordem foi obedecida.

Cada vez mais vemos e ouvimos ex-jogadores como comentaris-
tas de futebol na televisão e no rádio. Nada contra, mas não
representa o melhor para a comunicação. O microfone antes de
mais nada, exige uma série de qualidades que credencia o comu-
nicador a se identificar perante o ouvinte. Não basta ser ou ter
sido craque no campo. Poderia, por exemplo, ser utilizado para
momentos pontuais, assim como acontece com o comentarista
de arbitragem. O comentarista titular tem que ser um profissional
do jornalismo ou da comunicação. Ganha mais autenticidade. Não
basta o nome famoso, pois é indispensável o dom. Ou talento.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

para o público piracicabano. Em
abril, a 32.a edição da Paixão de
Cristo no Engenho Central: de 14
a 17. Em maio, a 37.a edição da
Festa das Nações, também no
Engenho, nos dias 18, 19, 20, 21
e 22. Em junho, a Festa de Santo
Antonio, o Padroeiro de Piraci-
caba, com tudo acontecendo na
praça da Catedral. E, em julho,
também a volta da Festa do Di-
vino, 196 anos de tradição, de
10 a 17, na Rua do Porto.

SOBRA VACINASOBRA VACINASOBRA VACINASOBRA VACINASOBRA VACINA
O estado de São Paulo deci-

diu pela quarta dose contra o co-
ronavírus para pessoas de 60 a
80 anos. No momento, em Pira-
cicaba, a vacinação atende quem
tem 80 anos ou mais, mas em
São Paulo (capital), a vacinação
já é para 70 anos ou mais. Por
falar em vacina, lembram da
100% brasileira, a Butanvac
anunciada em abril de 2021?
Pois bem. Dez milhões de doses
estão paradas, segundo as infor-
mações, emperradas em testes.
O risco de perder tudo por conta
do prazo de validade existe.

EDUCAÇÃO É TUDOEDUCAÇÃO É TUDOEDUCAÇÃO É TUDOEDUCAÇÃO É TUDOEDUCAÇÃO É TUDO
Nas reuniões ou encontros

políticos, Roberto Morais (Cida-
dania) sempre é cumprimentado
pela quantidade de emendas que
tem conquistado para Piracicaba
e Região. O deputado estadual
diz que todas são comemoradas,
pois representam aquilo que o
município ou instituição precisa
ou pediu, porém, ressalta sua ale-
gria por colaborar com a saúde
pública e educação. Para o parla-
mentar, a escola (educação) é
tudo, principalmente em se tratan-
do de crianças que jamais podem
ficar sem as aulas. Lembra Rober-
to Morais da conquista do horário
integral, uma vitória de valor in-
calculável. Termina dizendo: “É o
pai e principalmente a mãe quem
podem realmente avaliar, dimen-
sionar a importância da escola
para seus filhos. Por isso, fico fe-
liz pela construção da escola na
região do Vida Nova, que garanti-
rá 840 vagas com ensino integral”.

SEM CRISE?SEM CRISE?SEM CRISE?SEM CRISE?SEM CRISE?
Independentemente de ser ou

não um bom administrador públi-
co, uma coisa é certa: Luciano
Almeida provoca polêmicas. Mais
uma estaria por vir: o prefeito se
mostra propenso a mexer no sis-
tema de horas trabalhadas pela
Guarda Municipal. Deixaria de
existir a jornada 12x36 horas,
com a implantação da jornada de
8 horas. A informação é de que
os policiais não aceitam e gosta-
riam de debater com Luciano Al-
meida, temendo uma imposição.

MUITOS APLAUSOSMUITOS APLAUSOSMUITOS APLAUSOSMUITOS APLAUSOSMUITOS APLAUSOS
Tudo que é bem feito ou or-

ganizado, só pode dar certo. Foi
o que aconteceu com o Jantar
Alemão, no Cristovão Colombo,
promoção do Lions Clube Piraci-
caba Independência, com apoio
de instituições, entre elas, o Hos-
pital dos Fornecedores de Cana.
Parte da arrecadação foi direci-
onada para atendimento aos pa-
cientes do SUS. Sucesso com
casa cheia. Ingressos esgotados.

GGGGGREVEREVEREVEREVEREVE

Servidores esclarecem dúvidas
em encontro no sindicato
O link do requerimento da paralisação está disponível no site www.smunicipais.org.br.

Servidores da Prefeitura de
Piracicaba se reuniram na noite
de segunda-feira (dia 28), na sede
do Sindicato dos Trabalhadores
Municipais de Piracicaba e Região,
para buscar esclarecimentos de dú-
vidas referentes à greve decreta-
da para sexta-feira (1). Os dirigen-
tes sindicais José Osmir Bertazzo-
ni e José Valdir Sgrigneiro, junta-
mente com a comissão salarial,
conduziram a reunião em que
também foram definidas as sub-
comissões para criar um canal de
comunicação com os servidores.

“Essas subcomissões serão
responsáveis em encaminhar as
informações sobre a greve, por
meio de documentos oficiais do
sindicato, para os servidores das
secretarias, autarquias e da Câ-
mara”, disse Bertazzoni. Cerca de
200 servidores participaram da
reunião, que teve também a par-
ticipação do advogado da Apeo-
esp, César Rodrigues Pimentel,
que deixou claro que “agora é
hora de todos se prepararem para
a greve e aguardar se haverá ju-
dicialização para recorrer das
decisões, quando necessário”.

A comissão salarial é com-
posta pelos servidores Adriano
Bandeira da Silva, Alessandra
Barbarrossa Nunes, Alexandre

Dario Bnazatto

Encontro com os servidores aconteceu na noite de segunda-feira, 28

da Silva Tobias, Gabriela Anai
Fidelis de Moraes, Marcio Vitti,
Sabrina Rodrigues Bologna e pela
dirigente sindical Renata Perazoli.

REUNIÕES - Os dirigentes
sindicais também definiram uma
série de reuniões setoriais na Ad-
ministração. Ontem, 29, houve um
encontro com servidores da Guar-
da Civil Municipal, articulado com
o SindGuarda, no final da tarde,

na Estação da Paulista. Hoje, 30,
está agendada reunião com os ser-
vidores da Saúde, às 18h30, na sede
do sindicato (rua Ipiranga, 553).
Essas reuniões são para esclarecer
dúvidas específicas dessas pastas.

REQUERIMENTO - O sin-
dicato está disponibilizando o re-
querimento paralisação para ser
preenchido pelos servidores que
vão aderir à greve e deverá ser

protocolado junto à chefia imedi-
ata ou na da secretaria ou autar-
quia. Esse requerimento deve ser
feito em duas vias, uma ficará com
o servidor. Caso o servidor venha
a sofrer algum tipo de persegui-
ção por aderir à greve, deverá pro-
curar o Sindicato dos Municipais.

O link do requerimento da
paralisação está disponível no
site www.smunicipais.org.br.

TTTTTREVISANREVISANREVISANREVISANREVISAN J J J J JRRRRR.....

Vereador destaca necessidade da ronda escolar na região central
O vereador Laércio Trevi-

san Jr. (PL) encaminhou um
ofício ao prefeito Luciano Al-
meida sobre a importância de
rondas escolares na saída das
escolas e universidades da re-
gião central. Durante o tempo
de fala de cinco minutos regi-
mentais, durante a reunião or-

dinária desta segunda-feira
28), o vereador informou que
foi feito um mapeamento das
escolas da região central e en-
viado à prefeitura para ativida-
de da guarda-civil nas escolas.

“Vamos fazer uma compa-
ração do que ocorreu quando
uma mulher foi conduzida vio-

lentamente para dentro de seu
carro e esfaqueada pelo seu ex-
marido. Isso é grave, gravíssimo,
aí eu me pergunto se a Guarda
Civil, Polícia Militar e a ronda
escolar estivessem de plantão
nas portas das escolas talvez isso
poderia ter sido evitado”, disse.

Em sua fala, o vereador

também citou as atividades rea-
lizadas por seu gabinete nos úl-
timos dias, dentre elas, a presen-
ça na abertura da exposição gra-
tuita, no Museu Prudente de Mo-
raes, com obras do lar dos velhi-
nhos. “O lar possui mais de 500
obras de arte sob sua tutela e pa-
trimônio”, destacou Trevisan Jr.
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Comissão de Obras terá reunião
sobre credenciamento tributário
O PLC acrescenta dispositivos à consolidação das leis que disciplinam o Sistema Tributário
Municipal com o objetivo de instituir o Domicílio Eletrônico Tributário (DET) no município

VVVVVILAILAILAILAILA S S S S SÔNIAÔNIAÔNIAÔNIAÔNIA

Praça precisa de bancos, pede
vereador em requerimento

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou, na 8ª reunião or-
dinária desta segunda-feira (28),
o requerimento 232/22, de autoria
do vereador Cássio Luiz Barbosa,
o Cássio “Fala Pira” (PL), que soli-
cita a colocação de bancos na praça
Simone Santos Silva, localizada na
rua Peixoto Gômide, em frente ao
Terminal do Vila Sônia. A reivindi-
cação já foi apresentada pelo verea-
dor ao Poder Executivo através da
indicação 3843/21, mas ele foi in-
formado que na ocasião não havia
bancos disponíveis para instalação.

Agora, no requerimento, o
vereador questiona se já há dis-

ponibilidade de bancos para o lo-
cal, se há possibilidade de aten-
der à solicitação, qual o prazo
para que isso aconteça e quais os
empecilhos, caso não seja possível
atender o pedido. O vereador lem-
brou, no documento, que os ban-
cos são importantes em praças,
ponto de ônibus e outros espaços
públicos, principalmente para pes-
soas idosas que buscam estes lo-
cais para descanso. Ele colocou
ainda que trata-se de uma praça
muito frequentada por moradores
e transeuntes, principalmente por
se tratar de uma área próxima ao
terminal e a pontos comerciais.

AAAAANILNILNILNILNILTTTTTONONONONON R R R R RISSISSISSISSISSAAAAATTTTTOOOOO

Equipe faz tapa-buraco em local
com vazamento, critica vereador

O vereador Anilton Rissa-
to (Patriota) usou o cinco mi-
nutos para oradores durante a
8ª reunião ordinária da Câma-
ra, na noite desta segunda-fei-
ra (28), para criticar o traba-
lho de equipe de tapa-buraco
que realizou o serviço em uma
rua no bairro Jardim Maria
Helena, na região de Santa Te-
resinha, sem observar que no
local havia um vazamento.

“Que equipe é essa que, che-
gando ao local e vendo que está
vazando, ao invés de comunicar
o Semae, vai lá e coloca massa
asfáltica por cima”, questiona o
parlamentar. Ele informou que
está acompanhando a situação
há algumas semanas e tem soli-
citado providências. “Como con-

tinua (o problema), me sinto na
obrigação de protestar”, disse.

Rissato relata que o proble-
ma começou há meses, quando
houve um vazamento de água no
local. “Solicitei providências e o
Semae fez a correção”, recorda.
“Mas ficou o buraco aberto por
algum tempo, algum veículo pas-
sou por cima e o cano passou a
vazar novamente”, detalhou. Des-
de então, ao invés de consertar o
vazamento, as equipes que têm ido
ao local jogam massa asfáltica por
cima, sem resolver o problema.

“É uma equipe que não tem
responsabilidade, não tem com-
promisso com o zelo das coisas
públicas”, criticou o parlamen-
tar, novamente pedindo provi-
dências quanto ao vazamento.

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Verba de R$ 300 mil será
enviada a rede hospitalar

O vereador Fabrício Polezi
(Patriota) anunciou emenda de
R$ 300 mil do deputado federal
Luiz Philippe de Orléans e Bra-
gança (PL) para a saúde de Pira-
cicaba. A fala foi feita durante a
8ª reunião ordinária de 2022,
realizada nesta segunda-feira
(28), de modo on-line. "O repasse
da verba será para a nossa rede
hospitalar e que seja muito bem usa-
do pelo nosso Executivo", afirmou.

Polezi também defendeu o
armamento de mulheres. Ele
acredita que, desta forma, elas

poderão se defender em "pé de
igualdade" no momento da
agressão. A fala foi feita devido
ao recente assassinato de uma
mulher de 41 anos em Piracica-
ba, esfaqueada pelo ex-marido.
"Defendemos sim o porte de ar-
mas para que o cidadão de bem
possa defender seu maior bem,
que é a sua vida", afirmou.

Em sua fala, Polezi também cri-
ticou o Lollapalozza. Durante alguns
shows, o público e artistas se mani-
festaram contra o presidente da
República, Jair Bolsonaro (PL).

Davi Negri

Representantes do Executivo serão convocados para dar explicações
sobre projeto de lei que institui o Domicílio Eletrônico Tributário (DET)

A Comissão de Obras, Servi-
ços Públicos e Atividades Privadas
fará uma reunião com representan-
tes da Prefeitura Municipal para
discutir a viabilidade do projeto de
lei complementar 4/2022, de auto-
ria do Poder Executivo. O PLC
acrescenta dispositivos à consolida-
ção das leis que disciplinam o Siste-
ma Tributário Municipal (lei com-
plementar 224/2008) com o objeti-
vo de instituir o Domicílio Eletrôni-
co Tributário (DET) no município.

Em reunião realizada na ma-
nhã desta terça-feira (29), os vere-
adores Pedro Kawai (PSDB), presi-
dente da comissão; Anilton Rissa-
to (Patriota), relator, e Aldisa Viei-
ra Marques, o Paraná (Cidadania),
membro, questionaram se a Pre-
feitura Municipal terá estrutura
para oferecer um serviço totalmente
on-line, já que o credenciamento no
Domicílio Eletrônico Tributário
(DET) será obrigatório às pessoas
físicas, jurídicas e aos Microempre-
endedores Individuais (MEIs).

"A nossa preocupação é que a
prefeitura não apresentou em ne-
nhum momento um estudo técni-
co dos equipamentos e investimen-
tos necessários para ser viável ado-
tar uma ação como essa. A gente

quer que a prefeitura traga uma
opção híbrida tanto para quem
não quer on-line como quem que-
ria. E que eles venham nos explicar
como vão ser os investimentos,
como vai ser isso", explicou o presi-
dente da comissão, Pedro Kawai.

A Procuradoria Geral do
Município, o Secretário de Finan-
ças e o responsável pelo setor de
Tecnologia da Informação da pre-
feitura serão convocados para es-
clarecimentos em reunião agen-
dada para o dia 13 de abril.

A comissão ainda discutiu so-
bre o mérito do projeto de lei 46/
2022, também de autoria do Exe-
cutivo. O PL introduz alterações no
que tange ao Conselho Municipal
do Idoso, na consolidação das leis
de interesse social (6246/2008).

Os membros da comissão
discordam da troca no Conselho
Municipal do Idoso de um repre-
sentante e respectivo suplente da
Procuradoria Geral do Município
por um representante da Secre-
taria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur). "Todo con-
selho precisa de uma assessoria,
de uma orientação jurídica e não
pode ficar órfão da procurado-

ria. A procuradoria é o centro das
informações técnicas e jurídicas
do Executivo", afirmou Kawai.

A Prefeitura Municipal e o
Conselho Municipal do Idoso se-
rão notificados: o Executivo de-
verá apresentar uma justificati-
va para a troca dos representan-
tes -  que não está na justificativa
do PL 46/2021, e está sendo soli-
citado um posicionamento do Con-
selho do Idoso sobre a questão.

Os vereadores integrantes da
comissão posicionaram-se favora-

velmente ao projeto de lei 33/2022.
De autoria do Executivo, o projeto
de lei dispõe sobre a obrigatorieda-
de da empresa concessionária de
serviço público de distribuição de
energia elétrica e demais empresas
ocupantes de sua infraestrutura a
se restringir à ocupação do espaço
público dentro do que estabelecem
as normas técnicas aplicáveis e pro-
mover a regularização e a retirada
dos fios inutilizados em vias públicas
de Piracicaba, revoga a Lei nº 9.268/
2019 e dá outras providências.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-
nual 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

CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE 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 comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento 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 vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar 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 bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Cen-
tro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 ba-
nheiros, 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. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Cen-
tro Mombuca ótima localização-mai-
ores informações 19998963876.
------------------------------------------
VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
------------------------------------------
VENDO CASA EM ANHUMAS PIRA-
CICABA - com 5 cômodos mais quar-
to para passar roupa, lavanderia co-
bertura 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 propri-
etário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritó-
rio 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 SAN-
TOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar con-
dicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacio-
namento coletivo. Praca a arboriza-
da, play ground, área de lazer e qua-
dra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hi-
permercado 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. Aumen-
to de score. Tel: (11) 95126-6610.
------------------------------------------
MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Ve-
lhinhos 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 per-
muta. Av.: Renato Wagner, 770. Te-
lefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, 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.
------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
A Prefeitura Municipal de Mombuca/SP - CONVOCA os candi-
datos que tiveram suas inscrições deferidas para o PROCES-
SO SELETIVO Nº 1/2022, para a realização da PROVA OBJETI-
VA que será aplicada no dia 03 de ABRIL de 2022 (DOMINGO),
às 09h00, na EMEF Profª Argentina Francês, localizada à Rua
XV de Novembro, 565 - Centro - Mombuca/SP. O EDITAL DE
CONVOCAÇÃO completo encontra-se disponível nos sites
www.publiconsult.com.br e www.mombuca.sp.gov.br.

Mombuca, 29 de março de 2022

ROGÉRIO APARECIDO ALCALDE – Prefeito Municipal

FALECIMENTOS
SR. HAMILTON RIBEIRO DIAS
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 63 anos, filho dos
finados Sr. Angelo Dias da Sil-
va e da Sra. Carmelina Nunes
Ribeiro; deixa os filhos: João
Vitor; Pedro Henrique; Luci-
neia; Luciano; Tamires e Da-
niele. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h30
da sala 03 do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. VICENTE AMANCIO DE OLI-
VEIRA faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 75 anos, filho
dos finados Sr. José Amancio
de Oliveira e da Sra. Antonia
Leite, era casado com a Sra.
Maria Inez Vieira de Oliveira;

deixa as filhas: Gisele de Fati-
ma Oliveira Furlan, casada com
o Sr. Andre Furlan; Gislaine
Aparecida Amancio de Oliveira
Campos e Cristiane Amancio
de Oliveira Campos. Deixa ne-
tos, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi re-
alizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala “07”, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. DIRCEU DUARTE NOVAES
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 80 anos, filho dos fi-
nados Sr. José Duarte Nova-
es Filho e da Sra. Maria The-
resa de Oliveira, era casado
com a Sra. Doroti Pereira Du-
arte Novaes, deixa as filhas:
Ada lg isa  Duar te  Novaes;
Marcia Cristina Duarte Nova-

es Teixeira, casada com o Sr.
Benedito Hilario Teixeira Ju-
nior e Sandra Novaes Lacer-
da de Almeida, casada com
o Sr. Paulo Roberto Lacerda
de Almeida. Deixa a neta: Vic-
toria Duarte Teixeira, irmãos,
cunhados,  sobr inhos,  de-
mais  fami l iares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 16h30 do Velório da
Saudade, sala “01” para o Ce-
mitério Municipal da Saudade,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ALDENIRA AURORA DA
SILVA faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 75 anos, filha
dos finados Sr. Antonio Novis-
simo da Silva e da Sra. Maria
Aurora de Araujo, era viúva do
Sr. Cicero da Silva; deixa a fi-
lha: Simone Ester da Silva, ca-

sada com o Sr. Ariovaldo Alves
da Silva. Deixa netos, bisneta,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 16h00 do Velório da
Saudade sala “08”, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade,
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. EDUARDO MISCHIATTI fa-
leceu ontem, nesta cidade,
contava 37 anos, filho do Sr.
Arnaldo José Mischiatti e da
Sra. Idair Castilho Mischiatti.
Deixa demais fami l iares e
amigos. Sua Cerimônia de
Cremação será real izada
hoje,  sa indo o féret ro às
12h00 do Velório do Cemité-
rio Parque da Ressurreição
da sala “A”,  para o Cremató-
rio Unidas – Bom Jesus. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. NELSON GONÇALVES DOS
SANTOS faleceu ontem na ci-
dade de Piracicaba, aos 80
anos de idade e era casado
Lenir Terezinha Ilha da Rocha.
Era filha do Sr. Antonio Olivei-
ra Santos e Sra Julieta Gon-
çalves dos Santos, ambos fa-
lecidos. Deixa os filhos: Rafa-
el Machado dos Santos e An-
drezza Machado dos Santos.
Deixa demais parentes e ami-
gos. O seu féretro dar-se-a hoje
as 16:00 hs para o Cremató-
rio Unidas Bom Jesus, Cida-
de de Piracicaba SP. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. PHILOMENA BARTOLO
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 89 anos de ida-
de e era filha do Sr. Thomaz

Bartolo e da Sra. Luiza Santos,
falecidos. Deixa sobrinhos,
demais parentes e amigos. O
sepultamento deu-se ontem
as 10:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de – Sala 01, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. INES APARECIDA VAS-
CONCELOS MORAES faleceu
ontem na cidade de Piracica-
ba, aos 77 anos de idade e era
viúva do Sr. Antonio de Mora-
es. Era filha do Sr. Benedito
Vasconcelos e da Sra. Bene-
dita Cantilha Camargo, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Va-
nessa Regina de Moraes, Lu-
ciana Cristina de Moraes, Fa-

bio Ricardo de Moraes, Flavio
André de Moraes e Lucilene
Andreia de Moraes. Deixa tam-
bém netos, demais parentes
e amigos. O sepultamento
deu-se ontem as 14:00 hs,
saindo a urna mortuária do Ve-
lório ‘C” do Cemiterio Parque
da Ressurreição, para a referi-
da necropole, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ ZAMPAULO faleceu
ontem na cidade de Saltinho,
aos 99 anos de idade era viúvo
da Sra. Maria Madalena Stra-
passon Zampaulo. Era filho do
Sr. Santo Zampaulo e da Sra.
Teresa Martins, ambos faleci-
dos.  Deixa os filhos: Danisio
Zampaulo, já falecido que foi
casado com Lucia Isabel Pim-
pinato Zampaulo, Santo Zam-
paulo casado com Rosa Grilo
Zampaulo, Carmelindo Zam-
paulo casado com Maria Apa-
recida Barbosa Zampaulo, Jo-
sefina Luzia Zampaulo Pimpi-
nato casada com Antonio Pim-
pinato, Antonio Dirceu Zampau-
lo casado com Isabel Apareci-

da Buscariol Zampaulo e Neu-
za Zampaulo. Deixa netos, bis-
netos, demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 14:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Muni-
cipal de Saltinho,  seguindo para
o cemitério Municipal naquela
localidade, onde foi inumado
em jazigo da família.  (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA. APARECIDA OLIVERIA
LEITE faleceu ontem na cida-
de de Charqueada, aos 82
anos de idade e era viúva do
Sr. Manoel Pereira Leite. Era
filha do Sr. José Fernandes de
Oliveira e Sra. Adelina Barbo-
sa, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Zulmira Pereira Leite e
Valdomiro Pereira Leite. Dei-
xa também nora, neto, bisne-
to, parentes e amigos. O seu
sepultamento dar-se-á hoje
às 10:00hs, saindo da urna
mortuária do velório Municipal
de Charqueada, seguindo
para o cemitério municipal de
Charqueada onde será inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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PERFIL LEO BUENO & JÚLIO CÉSAR
OS BRUTOS APAIXONADOS NA ESTRADA

A dupla Leo Bueno e
Júlio César, formada 2007
teve início de carreira cantan-
do em bares, lanchonetes,
aniversários e outros eventos
particulares, assim dando luz
ao grande sonho de serem
reconhecidos nacionalmen-
te. Como sempre um come-
ço muito difícil por ainda não
terem apresentações maio-
res e de grande público, a
dupla resolveu então mudar
de estado rad ica lmente.
Juntos seguiram destino a
cidade de Piracicaba onde
deram início a uma nova e
grande fase de suas carrei-
ras, e assim conquistando

fãs por onde passavam, a
dupla não só conquistou o in-
terior  de São Pau lo  como
outros estados, como Para-
ná, Mato Grosso do Sul e Mi-
nas Gerais. Hoje reside ain-
da com escr i tór io f ixo em
Piracicaba fazendo em mé-
dia 15 a 20 shows por mês
e levando alegria para todos
os fãs e assim formando gran-
des parceiros. Leo Bueno & Jú-
lio Cesar são conhecidos como
os “Brutos apaixonados” pelo
seu estilo de cantar e se ves-
tir com modas apaixonadas,
música universitária e anima-
da, o show é alegre, conta-
giante e emocionante.

DVD – É o 3º DVD da car-
reira, esse projeto foi pensa-
do em ter uma produção que
atraísse para mais próximo nos-
sos fãs, é o primeiro DVD da car-
reira que contém um repertó-
rio 100% cover com regrava-
ções de grandes clássicos do
se r t ane jo  dos  anos  90  e
2000 ,  pen samos  que  um
projeto desse poderá aproxi-
mar ainda mais nossos fãs e
nosso público em geral que
curtem um repertório mais
clássico, mais raiz. A gravação
será dia 10 de abri l no es-
paço de eventos Capiau, bair-
ro Godinho a partir das 15 h
em Uberlândia MG.

Perfil Leo Bueno
Nome profissional: Fabiano
Ferreira Bueno 
Nascido em que cidade: Amambai
MS
Qual é sua maior qualidade? Perse-
verança
E seu maior defeito? Teimosia 
Qual é a característica mais importan-
te em um ser humano? Respeito 
O que mais aprecia em seus amigos?
Lealdade e sinceridade 
Sua atividade favorita é: Cantar,
jogar futebol 
Qual é sua ideia de felicidade? Ter
saúde, família unida, e fazer o
que gosto 
E o que seria a maior das tragédias?
Perder as pessoas que você
ama 
Quem gostaria de ser se não fosse
você? Mato Grosso
Qual é sua viagem preferida? Visitar
minha mãe, minha família em
MS, minha cidade Natal 
Qual é sua cor predileta? Verde
Uma flor? Violeta 
Um animal? Cavalo 
E seu prato favorito? Lasanha 
Quais são seus autores preferidos?
Vera Lúcia Marinzeck de
Carvalho 
E seus cantores (as)? João Carrei-
ro, Jads e Jadson, Mato Grosso
e Mathias 
Seus filmes? Senhor dos céus e
Milagre da cela 7
Que superpoder gostaria de ter? De
viajar no tempo
O que mais detesta? Ser contraria-
do quando estou certo 
Se pudesse viajar no tempo, para
onde iria? Para o ano de 2010
Como gostaria de morrer? Dormin-
do 
Qual é seu atual estado de espírito?
Em paz 
Que defeito é mais fácil perdoar? A
ignorância 
Qual é o lema de sua vida? Acredi-
tar  
 Qual momento preferido do dia:
Estar em casa com minha
família 
No que pensa quando acorda?
Resolver as tarefas do dia 
Uma mania? De ser teimoso 
Gasta muito com? Cerveja e
churrasco 

Sonho de consumo não realizado?
Ser fazendeiro 
Lembranças de infância? Tempo de
escola 
Em que ocasião mente? Quando a
mentira não vai prejudicar
ninguém 
O primeiro beijo? Escola 
Uma vaidade? Não tenho 
Qual é seu maior pecado? Não sei
responder 
O que é sagrado para você? Família 
Do que não gosta no seu corpo?
Nariz
O que faria com um prêmio de milhões
de reais? Investiria na minha
carreira e ajudaria minha
família 
Qual foi a maior tristeza de sua vida?
Perder meu pai 
Como foi seu início de carreira? Difícil 
Um ponto turístico de Piracicaba? Rua
do Porto 
Uma personalidade de Piracicaba:
Craveiro e Cravinho 
Um fato ocorrido em Piracicaba?
Prêmio Pirarazzi
Um cantor e uma cantora de
Piracicaba? Craveiro e cravinho -
Aninha Barros 
Um ator e uma atriz de Piracicaba?
Não conheço 
O que falta em Piracicaba? Apoio à
cultura 
Uma frase de incentivo: Acredite,
corras atrás e realize 
Seu projeto mais recente é: DVD
gravado em Uberlândia - Studio
bar pelo produtor Juninho Melo 
Quem será Leo Bueno pós pandemia?
 A pessoa que vai valorizar mais
a vida, os amigos e abraçar as
oportunidades

Perfil Júlio Cesar
Nome profissional: Júlio Cesar
Nascido em que cidade: Mundo
novo MS
Qual é sua maior qualidade? Dedica-
ção
E seu maior defeito? Teimosia
Qual é a característica mais
importante em um ser huma-
no? Respeito e bondade
O que mais aprecia em seus Amigos
e? Lealdade
Sua atividade favorita é: Pilotar
moto
Qual é sua ideia de felicidade?
Família unida saúde e dinheiro

no bolso
E o que seria a maior das tragédi-
as? Perder as pessoas que eu
amo
Quem gostaria de ser se não fosse
você? Antônio Bandeiras
Qual é sua viagem preferida?
Pantanal MT
Qual é sua cor predileta? Preto
Uma flor? Rosas
Um animal? Cavalo
E seu prato favorito? Frango e
quiabo
Quais são seus autores preferidos?
Não tenho
E seus cantores (as)? Tião
carreiro & Pardinho
Seus filmes? Nenhum
Que superpoder gostaria de ter?
Voar
O que mais detesta? Cerveja
quente
Se pudesse viajar no tempo, para
onde iria? Voltar a infância
Como gostaria de morrer?
Dormindo
Qual é seu atual estado de espírito?
Zen
Que defeito é mais fácil perdoar?
Não sei dizer
Qual é o lema de sua vida? Viver,
ser feliz e ter saúde
Momento preferido do dia?
Almoço
No que pensa quando acorda?
Dormir de novo
Uma mania? Não lavar o rosto
Gasta muito com? Sorvete
Sonho de consumo não realizado?
Ter uma fazenda
Lembranças de infância? Correr
no barro e brincar na lama
Em que ocasião mente? As vezes
para não magoar alguém
O primeiro beijo? Na escola
Uma vaidade? Cabelo
Qual é seu maior pecado? Não sei
responder
O que é sagrado para você?
Família
Do que não gosta no seu corpo?
Barriga
O que faria com um prêmio de
milhões de reais? Compraria
uma fazenda e traria toda
minha família para morar
comigo
Qual foi a maior tristeza de sua
vida? Perder minha mãe
Como foi seu início de carreira?
Difícil
Um ponto turístico de Piracicaba?
Rua do Porto
Uma personalidade de Piracicaba:
Cesar e Paulinho
Um cantor e uma cantora de
Piracicaba? Craveiro & Cravinho
e Evinha do forró
O que falta em Piracicaba?  Apoio
à cultura
Uma frase de incentivo: Nunca
desistir dos seus sonhos
Seu projeto mais recente é: DVD
em Uberlândia
Quem será Júlio Cesar pós
pandemia? Procurar ser uma
pessoa melhor valorizar mais a
vida.

Fotos e release enviados pela assessoria artística
Instagram @leobuenoejuliocesar

O Teatro Municipal da cidade de
Mauá SP foi palco da entrega do
Prêmio Internacional Iberoamerica-
no A La Trayectoria El Nevado Soli-

ARTISTAS SÃO RECONHECIDOS COM
PRÊMIO INTERNACIONAL IBEROAMERICANO

dario de Oro Brasil 2022 organizado pelos
assessores culturais Sayder SDR (Dire-
ção Geral no Brasil), Zenaide dos San-
tos Sa (Coordenação Geral) e Luzia

Moraes (Coordenação Executiva na
Bahia). Várias personalidades ligadas ao
movimento cultural e artístico do esta-
do de São Paulo estiveram presentes.

Piracicaba foi representada pelos artis-
tas Elson de Belém, Sirlene Mar-
tins e Washington Poppi que não
pode comparecer no evento. Ao se-

rem chamados no palco para receber
as condecorações os artistas piracica-
banos foram saudados com a musica
“Rio de Piracicaba” (Rio de lágrimas)

entoado pelo apresentador com
coro da plateia.
Fotos Ricardo Roberto Raya
(fotografo oficial Pirarazzi)
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Carolina Barros botou fogo no parquinho com sua
presença marcante e provocativa no Festival Lollapa-
loosa. A beldade piracicabana apareceu com um look
de deixar o queixo caído de qualquer um e aproveitou
os 3 dias no evento para aprendizagem.

 Leila Pizzotti já iniciou os preparativos para 5ª
Parada do Orgulho LGBT de Rio Claro/SP que irá
acontecer no mês de outubro. De acordo com a
organizadora, a festa promete grande participação da
cena LGBT da região.

Maria Trevisan e Neto Barbosa, apresentadores
do Programa Piracicaba agora transmitido pela TV
Ativa mantem a forma pedalando nas horas de folgas.
É necessário estar bem fisicamente para cumprir a
maratona dos programas diários.

Nic Nilson, ator, diretor e cineasta indica o vídeo “A
lenda”, publicado no aplicativo Kwai onde faz menção
ao episódio envolvendo o “soco” dado pelo ator Will
Smith no apresentador Chris Rock no palco de
entrega do Oscar.

Jennifer Garcia, atriz e integrante do Grupo
Andaime de teatro está feliz da vida e cheia de
esperanças pela sua volta aos palcos, ao contato com
o público onde enfatiza que é a sua casa.

Jairinho Matos, o grande comunicador piracicabano a frente da Radio
Educadora e Jovem Pan Piracicaba participou do evento “Pit stop
solidário” junto com a família e seu animalzinho de estimação.

André Vicola, digital influencer com mais de 50 mil
seguidores no instagram continua “causando” nas
redes sociais. O danadinho postou um vídeo
respondendo uma pergunta super caliente
quando perguntado pelos seus seguidores sobre
os centímetros da sua circunferência abdominal e
ele respondeu na lata: 28 anos de idade.

A jornalista Renata Prado gravou um vídeo nas
suas redes sociais como tem feito ultimamente ao som
da música “Envolver” da Anita, que alcançou o 1º
lugar do ranking mundial do Spotify para desejar bom
dia aos seus seguidores.

Rico Veneno através da Família veneno já está divulgando as datas das
apresentações do espetáculo para este ano que será em novembro no
Teatro Municipal Erotides de Campos – Engenho central.

Evandro Tapia informa que iniciaram as gravações do primeiro EP da
Banda Exkil. A parte da bateria já foi finalizada e logo será dado sequen-
cia aos outros instrumentos.  A Banda é formada pelos músicos: Daniel
Ferrante - Vocal e Guitarra, Gabriel Bunho – Guitarra, Evandro
Tapia - Baixo e Evandro Kandalaft – Bateria.

Outro artista piracicabano que causou no Festival
Lollapaloosa foi o ator Carlos Cavalcanti que
foi convidado da Chevrolet Brasil para curtir as
diversas atrações e se entregar nesse mundo
mágico sem medo de ser feliz.

DJ NEXT É DESTAQUE EM LIMEIRA
Moacir Junior mais conhecido como DJ NEXT é apaixonado por música,
iniciou sua carreira aos 15 anos de idade tocando em festinhas de amigos
e também em algumas festas na capital de SP em meados do ano 2000.
Em 2008 mudou se para Limeira e começou a fazer festas em chácaras
com o público jovem que lhe trouxeram experiência para expandir com
sua carreira como DJ. Os anos foram passando e começou a surgir novas
oportunidades para efetuar grandes eventos. Assim ele começou a atuar
no mercado fazendo festas de casamentos nos principais buffets e clubs
da cidade.  Além de festas sociais, aniversários, e casamentos, também
atende empresas para eventos corporativos. A mais do que o trabalho
de DJ em sua profissão, produz e monta estruturas de som, luzes e
projeções para diversos eventos, em sua carreira profissional possui
plenos conhecimentos de Sonorização e Iluminação além de um gosto
musical bastante eclético. Dj Next atuou nos mais variados eventos com
diversos perfis de públicos. Sabe que cada evento é único e que não
existe uma formula de sucesso, por isso sempre busca conhecer melhor
os anfitriões e seus convidados para que assim possa moldar seu amplo
repertório. Possui equipamentos com a mais alta tecnologia, um repertório
vasto e sempre atualizado além de uma postura profissional talentosa
do início até o fim de cada trabalho. Moacir vem acumulando vários
títulos e premiações ao longo dos anos desde 2019 em sua carreira. Uma
novidade importante é o título que recebeu: “Destaque Melhor DJ”, em
Limeira, Prêmio de Qualidade 2022. E vem se destacando grandemente
em Limeira e região. Atualmente, se dedica à todos tipos de eventos com
produção musical e também parte técnica, atendendo um público variado.
O DJ surpreende com seu talento que fica evidente em seus remixes,
músicas e vídeos e está sempre inovando atualmente atendendo todo o
Estado de São Paulo. DJ Next fazendo a sua melhor festa.

Instagram @djnext_oficial
Colaboração @filipinajournalist

INTROITO
CELEBRIDADES,

PERSONALIDADES
E BELDADES

Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Pira-
cicaba e região estão em desta-
ques na sessão Curtidinhas. Além
da agenda cultural, #TBTAZZI,
entre outros assuntos culturais.

Para você!
Venha ser destaque na sessão
PERFIL da Coluna Pirarazzi, pro-
mova sua imagem e destaque se
no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entrete-
nimento comemora 10 anos de
existência, lançamos uma pro-
posta para você dar mais visibili-
dade ao seu trabalho num con-
ceituado jornal, A Tribuna Piraci-
cabana, especificamente na mais
prestigiada coluna da região, a
Pirarazzi. Conquistamos credibi-
lidade dos nossos leitores e so-
mos vistos por renomadas per-
sonalidades e empresas do ce-
nário local. o presente que esta-
mos oferecendo é a sua partici-
pação no perfil da coluna, onde
você terá MEIA PÁGINA para
publicação dos seus trabalhos.
Pergunte nos como através do
WhatsApp (19) 99663 9903 ou
no email pirarazzi@gmail.com

PIRARAZZI 10 ANOS PROMO-
VENDO VISIBILIDADE ARTISTICA
Edição 148 março/2022 Piracica-
ba SP

Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz

PRIMEIRAS DAMAS SÃO
RECEBIDAS EM EVENTO

A primeira dama do Estado de São Paulo
Beatriz (Bia) Doria foi recebida pela primeira
dama do município Andrea Almeida no
Teatro Erotides de Campos - Engenho Central
na última quinta-feira para o lançamento da
Plataforma Pira solidaria que reúne
organizações da sociedade civil, coletivos e
voluntários da cidade em um único portal, com
objetivo de integrar e organizar as ações que
serão realizadas na cidade, comunicando a
sociedade, educando e estimulando a
igualdade. Também estiveram no evento o
prefeito Luciano Almeida, a vereadora Ana
Pavão, Elenice D’abronzo, Elaine
Medeiros e Elisabete Bortolin.

Fotos Elisabete Bortolin - assessora especial de gestão pública
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AGENDA CULTURAL

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar informações culturais para todos os
públicos, promovendo visibilidade a classe artística de Piracicaba e região, fomentando a produção
da cultura local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais e plataformas
digitais, conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade, responsabilidade e credibilidade

do seu conteúdo. Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural Elson de
Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.

SANDRA DE SÁ E AMELINHA EM PIRACICABA
Várias personalidades do cenário local foram prestigiar os shows de Sandra de Sá e Amelinha
no SESC Piracicaba no último final de semana. Rose Santos que não perde um bom evento
cultural esteve nos dois shows. Mayra Kristina Camargo levou os pais Dona Fátima e seu
Milton para curtirem o balanço da Sandra de Sá. A mãe do colunista Isaura Rodrigues prefe-
riu assistir e ouvir o som de Amelinha.                             Fotos reprodução redes sociais

#TBTAZZI

Tentem adivinhar
quem são os
artistas em

momentos de sua
carreira.

Fotos reprodução
redes sociais

ARTISTAS
HOMENAGEIAM O

DIA INTERNACIONAL
DO TEATRO

Vários artistas piracicabanos se
manifestaram postando fotos

nas suas redes em menção ao
dia internacional do Teatro

comemorado no ultimo dia 27
entre eles: Rodrigo Polla.

Livia Foltran Spada,
Benedita Giangrossi,

Ricardo Alves e o Grupo
Andaime de Teatro.
Fotos reprodução

redes sociais
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