com Geraldo Tadeu Monteiro, que
é sociólogo, cientista político,
doutor em Direito pela UERJ e
mestre em Sociologia Jurídica
pela Universidade de Paris.

UNIÃO BRASIL
Apesar de alguns comentários em fevereiro sobre o assunto, ainda não há no município
de Piracicaba uma relação dos
integrantes do partido União
Brasil (fruto da união entre PSL
e DEM), registrada no Sistema
de Gerenciamento de Informações Partidárias do TSE.
“IRMÃO”
O sindicalista Osmir Bertazzoni explicou que ao se referir a esse
Capiau, idoso e cansado, como
“véio” está se firmando na amizade, já de décadas, que envolve
companheirismo em longas batalhas em defesa da Democracia e
da política piracicabana. “Para
mim é sinônimo de irmão”, escreve o velho amigo, e este Capiau
acolhe a gentileza de bom grado.
PRESSÕES
Quanto às dificuldades para
mobilizar a categoria dos servidores municipais no início da pandemia, em 2020, ele explica que “só
nós sabemos o que sofremos com
as pressões no início da Covid-19”.
Se há alguma coisa que esse idoso,
cansado e “véio” (entre os amigos)
Capiau sentiu ao longo da vida é
pressão. Está explicado, irmão!
LIVE - I
Ex-candidata a prefeita pelo
PDT, a jornalista Carol Angeleli
apresenta hoje, 3, às 19h, uma live
para debater as questões por trás
das recentes operações militares
da Rússia sobre a Ucrânia, que,
dentre outros problemas, tem
causado uma crise imigratória no
Leste Europeu. Ela irá conversar
Edição: 16 páginas

LIVE - II
Em uma postagem no Facebook, Carol destaca que faz parte
da nossa tarefa, pensar, conversar, explicar. “Temos que abrir
nossas redes sociais para profissionais de alto nível como o professor Geraldo, para inundar as pessoas com as informações corretas”,
escreveu a jornalista. O entrevistado é filiado ao PDT desde 1982.
GUERRA
Desde o início das operações
militares da Rússia sobre a Ucrânia, o assunto tem sido a solidariedade ao povo ucraniano, que sofre com bombardeios diários. Da
barranca do rio Piracicaba, este
Capiau, idoso e cansado, também
se solidariza com o sofrimento
humano e pede que a solução
deste (e de qualquer outro conflito) seja na mesa de negociações.

Pacote de leis aprovadas na Alesp
fortalece causa animal no Estado
Assembléia Legislativa de São Paulo destaca algumas conquistas ao longo da
década, como a criação de “Dia Estadual” e o Código de Proteção dos Animais
Na última década, a Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo aprovou uma série de leis
que fortalecem a causa animal.
Dentre os destaques, apontado
em levantamento divulgado pelo
parlamento paulista, está a criação, há 10 anos, do Dia Estadual
da Proteção Animal e do Protetor

Animal, assim como a lei 11.977/
2005, que criou o Código de Proteção dos Animais no Estado –
que foi revisado com a lei 17.497,
de 2021. Na mesma norma, está
incluso o Programa de Proteção
à Fauna Silvestre, que determinou aos municípios a criação de
projetos que promovessem a inte-

gração de serviços de fiscalização
e manejo da fauna, a promoção
de parcerias com universidades,
ONGs e iniciativas privadas, e o
combate ao tráfico. Outro dever
dos municípios é o controle de
zoonoses, feito através da vacinação e controle de reprodução de
cães e gatos. No âmbito estadual,

o controle desses animais parte
da Coordenadoria de Defesa e
Saúde Animal (CDSA). De acordo com dados da coordenadoria,
foram repassados aos municípios do Estado, entre 2020 e 2021,
R$ 7,8 milhões para a realização de ações de castração e microchipagem de cães e gatos. A3
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Divulgação

SOLIDARIEDADE
O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) anunciou, em suas redes sociais, que participou, ontem, 2, de ato em solidariedade
à família de Elizabete Cristina
Denardi dos Santos, morta em
um acidente de trânsito na terça-feira, 1. “Mais uma vítima da
imprudência no trânsito de Piracicaba”, observou o parlamentar, ao informar que a “motociata” percorreu algumas ruas e
avenidas do Centro até a chegada no Cemitério da Vila Rezende.
INOCENTE
O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski suspendeu, ontem, 2, a ação
penal contra Lula referente ao
Caso dos Caças Gripen. Era a última ação penal contra o ex-presidente que ainda não havia sido
suspensa, trancada, anulada ou
que houvesse a absolvição. Nas
redes sociais do ex-presidente,
muita comemoração: “Inocente!”.

Divulgação

CONTRA VANDALISMO
Em parceria com a empresa
TUPi, responsável pelo transporte coletivo em Piracicaba, a
Semuttran e a Guarda Civil intensificam a partir desta semana as ações contra o vandalismo nos terminais de ônibus. A
titular da Semuttran, Jane Franco de Oliveira, reforça a importância de todos os usuários do

transporte ficarem atentos e
denunciarem ações de vandalismo. “Os terminais são de
uso público, quando há depredação, todos são prejudicados. Sendo assim, caso o usuário presencie algum ato de
vandalismo, é importante avisar a Guarda Civil para uma
ação imediata”, afirma Jane. A5

MOBILIZAÇÃO NAS ESCOLAS
Na tarde de ontem, 2, a presidenta da Apeoesp, deputada estadual Professora
Bebel (PT), voltou a percorrer escolas estaduais de PIracicaba dialogando com
professores e colocando a
categoria a par da proposta
do governo de São Paulo
que acaba com a carreira do

magistério. Bebel criticou
duramente o projeto que cria
uma nova carreira para o professorado, porque, na prática, irá acabar com o quinquênio, sexta-parte, 13º salário,
além de dificultar futuros reajustes à categoria, uma vez
que os professores passarão a receber subsídio. A7
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VISITA
Coronel aposentado da
Polícia Militar, Luiz Horácio
visitou a redação de A Tribuna Piracicabana, tendo
sido recepcionado pelo di-

retor Evaldo Vicente. O assessor do deputado federal Júnior Bozella, do
União Brasil, falou sobre
política e eleições de 2022.

ENCONTRO
MARCADO
Diretores da Unimed Piracicaba e do Sicoob UniCentro Br presentearam
médicos cooperados da
instituição médica, que
participaram de sorteio na
confraternização de fim de
ano, com itens especiais.
Na foto, Renato Françoso,
Fernando Justo, Diogo Mafia, Carlos Joussef, Raimundo Nonato Pinto, Marcos
Dagort, Maria Roberlândia
Furtado, Walter Checoli e
Juliano Padovani. Cobertura completa na página A9.
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Um Brasil entre alucinação e loucuras

Coluna Espírita

Quem foi o espírito
Santos Dumont?
Alvaro Vargas

A

lberto Santos Dumont (20/
07/1873 – 23/07/1933) foi
um aeronauta, esportista
e inventor brasileiro, que projetou, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor
a gasolina. No Brasil é considerado como o “pai da aviação”,
título não reconhecido por outros países, que mesmo respeitando o trabalho que ele realizou, alegam que os primeiros
voos de avião, com motor impulsionado a gasolina, foram
executados por Clément Arder
(França) e os irmãos Wright
(EUA). Geralmente, as grandes
invenções são desenvolvidas no
mundo espiritual, e os “inventores” na Terra apenas seguem a
intuição do projeto do qual participaram antes de reencarnar.
Em se tratando de uma invenção tão importante, que revolucionou o transporte em todo o
mundo, vários espíritos assumiram esse compromisso, garantindo a conclusão desse projeto.
Mesmo que um deles fracassasse, os demais inventores concluiriam essa missão, mantendo a
marcha do progresso da humanidade. As narrativas em torno
de uma competição sem sentido
sobre quem teria sido o primeiro
inventor do avião são devidas à
vaidade e ao egoísmo ainda predominantes na sociedade. Deveríamos compreender que somos
apenas ferramentas imperfeitas
cumprindo as tarefas designadas
pelos planos maiores da vida.
Todos os que participaram,
direta ou indiretamente, na invenção do avião, têm o seu mérito. Entretanto, a missão de Santos Dumont foi realmente diferenciada, tendo, inclusive, uma
revelação espiritual sobre isso
quando era criança. Ocorreu em
30 de julho de 1876, na cidade
de Silveiras, em São Paulo, através da psicografia do médium
Ernesto Castro, ditada espontaneamente pelo espírito Estêvão
Montgolfier (1745-1799). A mensagem, mencionava a futura descoberta do uso de motores na
aviação. Em resumo, esse espírito revelou: “Vencer o espaço com
a velocidade de uma bala de artilharia, em um motor que sirva para conduzir o homem, eis
o grande problema que será resolvido em pouco tempo. Essa
máquina poderosa de condução não há de ser uma utopia.
O missionário, que traz esse
aperfeiçoamento à Terra, já se
acha entre vós. Brasil, tu que

Todos os que
participaram,
direta ou
indiretamente,
na invenção do
avião, têm
o seu mérito
foste o berço dessa grande
descoberta, serás em breve o
país escolhido para demonstrar a força dessa grandiosa
máquina aérea. Eis o prognóstico que vos dou, ó brasileiros”
(Revista da FEB, 12/12/2015).
Em nossa trajetória evolutiva, vamos gradativamente
conquistando valores morais e
intelectuais. Muitas vezes cometemos equívocos, pois somos almas em evolução, necessitando
de atravessar inúmeras reencarnações para o aperfeiçoamento
moral e intelectual, reparando
os equívocos cometidos. Santos
Dumont foi um grande missionário, colaborando no processo
de aproximação dos diferentes
povos que habitam a Terra. Mesmo tendo contribuído com a sua
invenção, cometeu o suicídio.
Embora existam várias hipóteses sobre os seus motivos, a sua
covardia moral foi injustificável.
O nosso corpo físico nos foi fornecido por acréscimo de misericórdia, e destruí-lo consciente
ou inconscientemente, segundo
as leis divinas, é considerado um
crime. Trazemos uma bagagem
de iniquidades praticadas em
várias reencarnações, que podem emergir de nosso inconsciente profundo, provocando
grandes distúrbios psicológicos,
os quais nem sempre conseguimos superar. A fuga enganosa
de Santos Dumont, não desmerece o seu trabalho. Foi uma
decisão lamentável, da qual ele
já se redimiu, através da reencarnação como paraplégico (O
Consolador, Ano 2 - N° 73 - 14
de setembro de 2008, Gerson
Simões Monteiro). Devemos recordá-lo pelo seu legado, as suas
descobertas que muito contribuíram para a aviação. Esse
nobre espírito, com certeza,
continuará com o seu trabalho
nos dois planos da vida, quem
sabe agora, para aproximar os
diferentes mundos que fazem
parte deste vasto universo.
———
Alvaro Vargas, engenheiro agrônomo, PhD,
presidente da USE-Piracicaba, palestrante
e radialista espírita

Formando o Futuro
Edson Rontani Jr.

O

projeto socioeducativo “Formando o Cidadão Digital” surge para
suprir as necessidades
do mercado, de profissionais qualificados, e
dos jovens com um
novo campo de trabalho e uma nova oportunidade.
A formação socioeducativa
tem ênfase na implementação
de um programa teórico-prático, voltado à aquisição de habilidades e competências digitais, utilizando instrumentos
de tecnologia da informação.
O foco do projeto são jovens, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que
serão habilitados a desempenhar a função de programador
júnior através de conteúdos e
todos os conhecimentos necessários para exercer a profissão.
A Sociedade de São Vicente
de Paulo (SSVP) teve o papel de
selecionar os estudantes e também será a sede do projeto, no endereço da Rua Dona Santina.
Os alunos que terão suas
aulas ministradas pelo profes-

sor e diretor do curso,
Rodrigo Bighetti, terão
acesso a plataforma
digital da Digital Innovation One (DIO).
A DIO não somente disponibilizou
acesso gratuito a sua
plataforma, estação
que possui diversos
cursos da temática do
projeto, como também será responsável por emitir certificados
e facilitar a integração entre alunos e o mercado de trabalho.

O foco do projeto
são jovens, em
situação de
vulnerabilidade
socioeconômica
(...)
Outro parceiro do projeto,
a Associação das Empresas de
Tecnologia de Piracicaba e Região (ATEPI), fez uma doação
ao curso e também esteve presente na sua inauguração.
———
Edson Rontani Jr., jornalista. Facebook e Instagram: edsonrontanijr
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José Osmir
Bertazzoni

uem observa o
sistema brasileiro de políticas ativas de emprego
se faz pelo menos três
perguntas, sabendo que
a fase pós-reformas das
reformas trabalhista e previdenciária foi tragicamente caracterizada por uma visão clara que não deu
os resultados que alguns esperavam
— pior, mergulhou o país em uma
crise sem precedentes na sua curta
história de 500 anos. Há um fato
objetivo que subjaz a esse julgamento: os recursos significativos atribuídos para melhorar o sistema de
políticas ativas não decorrem do
fato de termos sido particularmente infelizes por elegermos uma elite
política tosca, burra e caricata
subserviente ao grande capital
econômico. O povo? Deixa pra lá...
Notamos que o novo sistema, além de tirar benefícios dos
trabalhadores, ajudou a “quebrar” os pequenos e médios empreendedores, principalmente o
comércio de bens e serviços.
Mas voltemos às três perguntas. Como superar a opção do governo por tirar dos pobres, engordar as contas de militares, cargos
de estado elitizados e os banqueiros? Ineficiência que deriva da ori-

gem colonialista, em que
os pobres deveriam ser
escravos ou serviçais. O
que realmente importa
é o agronegócio, a política e a corrupção, pois
essas são heranças do
nosso passado. Para
que se preocupar com
serviços e empregos,
apoiar a integração dos vulneráveis e a formação profissional;
como garantir os níveis essenciais
de prestações em todo o território
nacional e a uniformização do percurso de apoio nas fases de emprego/desemprego; como fortalecer os mecanismos de condicionalidade, vinculando-os a um efetivo exercício do direito individual
à formação contínua? Para ser
mais direto: o cidadão exerce ou
não um direito social que assume
a forma de serviços que não dependem de ter nascido em uma determinada região e não em outra?
Há uma solução à mão. Tratase de aprofundar ainda mais nas
realidades que vivenciamos, as desigualdades sociais que presenciamos, o abandono do povo mais
humilde com quem convivemos.
Agora o trabalho informal ganhou
força, pois desempregados e sem
condições de sobreviver às necessidades elementares de manutenção
da vida, partimos para menos direitos. Mas cadê o “mais trabalho”?

É um sistema
imposto que visa
facilitar a
demanda de
trabalho e
sacrificar os
trabalhadores
Qual é o mecanismo de inserção no
mercado de trabalho interligado
com toda a história da pessoa, desde a escola, desde a formação específica à contínua e destinada a facilitar o conhecimento de competências, talentos, profissionalismo?
O ponto de partida destas
minhas indagações diz respeito
à avaliação do impacto do sistema público que comanda as políticas trabalhistas e previdenciárias, outrora alinhadas por Getúlio Vargas, e a previdência, estabelecida sob o olhar de Eloy
Chaves. Com a atual visão neoliberal, ou ultraliberal, deste governo tacanho submisso ao agronegócio e aos exploradores da nação, as políticas de emprego tornaram-se muito mais deficientes.
É um sistema imposto que
visa facilitar a demanda de trabalho e sacrificar os trabalhadores, favorecendo a contratação de
mão de obra apenas com a garantia de sobreviver miseravelmente, colocando neles os grilhões
outrora destinados aos escravos.

É lamentável o que vivemos
hoje em nosso país. Em 2015, durante a Convenção Internacional
do Trabalho na OIT/ONU, com a
experiência de já ter participado
de muitas Convenções anteriores,
percebi que, de acordo com a linha trazida nas discussões pelo
governo e pelos empresários, era
esse o cenário que se apresentava. Havia uma esperança, a resistência dos sindicatos e entidades
de classe, conquanto os ataques a
estas já estavam preparados, faltava acontecer o golpe, derrubar
um governo legítimo sem motivação plausível, para colocar um
vassalo e destruir o sistema de
proteção dos trabalhadores.
Após o golpe, era só entregar
o país e seu povo trabalhador à
própria sorte, pois nada mais restará de crença em nosso sistema
político, uma desgraça que levou o
Brasil de sexta economia do
mundo a ser a décima quinta
economia do mundo e afundando, cada dia mais, nas loucuras
de uma conturbação ideológica,
cuja farmacologia requer aplicação de uma substância menos
alucinógena que as figuras patéticas e inimagináveis na esfera
do poder político central do país.
———
José Osmir Bertazzoni (63),
jornalista e advogado. Email: osmir@cspb.org.br

Dia Internacional da Mulher:
unidade pelo empoderamento
Luiz Carlos Motta

O

mês de Março
tem uma das
datas mais importantes do calendário: O Dia Internacional da Mulher, a ser
celebrado, no dia 8, terça-feira. A data foi oficializada pela ONU em 1975, mas
é comemorada desde o início do
século 20. É uma grande oportunidade para se destacar as justas
reivindicações de muitos direitos,
ainda a serem conquistados.
Uma das conquistas mais
importantes do século passado foi
o voto feminino, reconhecido em
1932 e incorporado à Constituição
de 1934. O voto da mulher, no entanto, era facultativo. Só tornouse obrigatório, sendo equiparado
ao voto dos homens, em 1965.
Foi também em Março, no
dia 13, em 1934 que pela primeira vez se fez ouvir no Plenário
do Palácio Tiradentes, sede da
Câmara dos Deputados, na então capital federal, Rio de janeiro, uma voz feminina: Carlota
Pereira de Queiróz, médica paulista e primeira deputada federal, eleita pelo voto popular.
REPRESENTATIVIDADE
- Segundo o portal da Câmara dos

Deputados as mulheres
representam apenas
15% do total de cadeiras naquela Casa de
Leis. No Senado, a porcentagem é ainda menor: 12%. Em âmbito
municipal, 900 municípios não tiveram sequer
uma vereadora eleita
nas eleições de 2020. A representatividade das mulheres na política brasileira, infelizmente ainda é
muito baixa. O Brasil perde para
praticamente todas as nações da
América Latina, neste quesito, com
exceção do Paraguai e do Haiti.
Em julho do ano passado,
o Brasil ocupava a posição de
número 140 no que se refere
à participação política feminina, em ranking que contempla 192 países pesquisados
pela União Interparlamentar.
Não creio que um sistema
de cotas resolva o problema. Defendo a equidade e uma campanha permanente de conscientização sobre a importância do
voto em mulheres e em candidatos que defendem seus direitos.
Com uma representação feminina mais expressiva, teremos ainda mais força para continuar lutando pela erradicação
dos assédios de toda ordem,

As mulheres
representam
apenas 15% do
total de cadeiras
na Câmara
dos Deputados
contra a violência e a discriminação entre outros crimes cometidos contra as mulheres em todas
as classes econômicas e sociais.
NO COMÉRCIO - Na prática, tenho estimulado a participação e a eleição das mulheres
em todas as instâncias. Na Federação dos Comerciários do
Estado de São Paulo (Fecomerciários) entidade que representa
a maior categoria de trabalhadores urbanos do País, com 12
milhões de integrantes, sendo
2,7 milhões só no Estado de São
Paulo, implantamos o Conselho
da Mulher, coordenado pela atuante Rosana Alarcon, da Cidade
de Fernandópolis. Dos 71 sindicatos filiados à Federação, temos
12 deles presididos por mulheres, participação que precisa ser
ampliada, uma vez que no comércio elas são maioria. Também estamos organizando o retorno
presencial do histórico Encontro
intitulado “Mulher Valorizada,
Comerciária Fortalecida”, que

em 2021 teve ações virtuais, devido às restrições da pandemia.
O que nos estimula a continuar nessa luta é o fato de que,
a cada ano, um maior número
de instituições nacionais e internacionais tem ampliado o espaço para o empoderamento das
mulheres. Este ano, por exemplo, a ONU ampliou o alcance
do tema para o Dia Internacional da Mulher, cujo foco é
“Igualdade de gênero hoje para
um amanhã sustentável”. A
ONU reconhece a contribuição
de mulheres e meninas em todo
o mundo, que estão liderando a
tarefa de adaptação às mudanças climáticas, mitigação, e resposta, para construir um futuro mais sustentável para todas
as pessoas e para o planeta.
Este ano, os brasileiros terão uma grande oportunidade
para escolher, nas eleições de
outubro, candidatos e candidatas que se alinham a essas
nobres e justas causas.
———
Luiz Carlos Motta é deputado federal pelo PL
de São Paulo, presidente da Fecomerciários e
da Confederação Nacional dos Trabalhadores
no Comércio (CNTC)

O carnaval do coronavirus
Dirceu C. Gonçalves

P

elo calendário, já vivemos o
tempo do carnaval. O costume brasileiro nos levou a
realizar o primeiro baile na noite
de sexta-feira e seguir com os demais no sábado, domingo, segunda e terça, com a folia invadindo
a madrugada da quarta-feira de
cinzas. Há quem diga que dois
anos atrás foi essa aglomeração
que potencializou a chegada e
alastramento do coronavirus que
– até agora já eliminou a vida de
647.486 brasileiros e plantou sequelas em milhares de outros.
Mesmo com a pandemia em viés
de baixa, as autoridades tiveram
o bom senso de suspender o carnaval de 2022. Muitas localidades deixaram de programar os
desfiles e os bailes e aquelas que
têm a festa popular em maior
escala – inclusive como geração
de renda na economia – adiaram-na para o fim de abril.
Tivemos nesse começo de
ano um novo avanço de infecção, internação e óbitos decorrentes da Covid-19. Foi isso que
deu força a governadores e pre-

feitos e até aos dirigentes de entidades carnavalescas para decidir pela não realização da festa
na virada de fevereiro para março. Mas os feriados e pontos facultativos foram mantidos. A
população não perde os dias de
descanso proporcionados pelo
carnaval. Mas é importante observar que ainda estamos em crise sanitária e vigoram as restrições à aproximação física com as
pessoas, à aglomeração e aos
eventos de grande público. Também devemos, no interesse próprio , manter o cuidado de lavar
as mãos com água e sabão ou álcool gel sempre que elas tiverem
contato com superfícies ou objetos que possam estar servindo de
hospedeiro do vírus. As mãos,
advertem os especialistas, são o
grande veículo que trazem o coronavirus de balcões, objetos ou
de outras pessoas para a nossa
boca e olhos, principais pontos de
entrada ao nosso organismo.
A situação positiva de hoje
quanto à doença – é bom lembrar – deve ser atribuída à vacinação. Com 80% da população
imunizada – uma parcela com

Tivemos nesse
começo de ano
um novo avanço
de infecção,
internação
e óbitos
decorrentes
da Covid-19
três doses e já à espera da quarta – fica mais difícil para o vírus
circular entre os indivíduos. Apesar de todas as divergências e
polêmicas pelo fato da vacina
ainda não estar pronta e acabada no ponto de vista científico, é
preciso compreender que ela é a
grande proporcionadora do momento de esperança de hoje
quanto ao fim da tormenta. Especialistas dizem que a maioria
dos atuais internados e dos mortos recentes pela Covid no Brasil
é composta por não vacinados
e id osos com comorbidades
graves. Logo, quem hoje ainda
não se vacinou ou deixou de
tomar a segunda e terceira doses, deve procurar os postos de
vacinação e regularizar sua situação, no interesse da própria

vida. Em vez de defender uma boa
tese sobre a vacina, o melhor é
utilizá-la para continuar vivo.
Seguindo o tradicional hábito, as praias deverão ficar lotadas nos dias do carnaval.
Quem optar por esse tipo de lazer e descanso, não esqueça da
recomendação para se proteger
e, dessa forma, continuar gozando de boa saúde. Evitar que, por
falta de cuidados, um grande
número de pessoas bata às portas dos hospitais nos próximos
dias e repotencializem os números da pandemia. É com base nele
que as autoridades sanitárias fazem as políticas públicas e, inclusive, decidem sobre restrições de
circulação, trabalho e economia.
Tudo o que pudermos fazer para
não piorar o quadro, é o indicado. Vamos descansar, nos divertir e, também, manter a saúde...
———
Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves, dirigente
da ASPOMIL (Associação de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). E-mail:
aspomilpm@terra.com.br.
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P ARADAS P RO S UCESSO

Estão abertas as inscrições
do 2º Concurso Cultural
Divulgação

PROTEÇÃO ANIMAL

Leis aprovadas pela Alesp
fortalecem causa no Estado
Código Estadual de Proteção animal, sancionado em 2005, foi
atualizado após projeto aprovado pelos parlamentares em 2021

Desenho de Gabriel Araújo Ciachi, 13 anos, vencedor do Concurso
Cultural 2021, e ganhou uma bolsa de estudos na Escola Visuart

Estão abertas as inscrições
para o 2º Concurso Cultural
Paradas pro Sucesso 2022, de
caráter educativo e competitivo para estimular a criatividade e as habilidades artísticas
dos estudantes do Ensino Fundamental 1, Fundamental 2 e
Ensino Médio das escolas públicas e privadas de Piracicaba.
O concurso integra o Projeto Antitabagismo Paradas pro
Sucesso, que tem por finalidade alertar a população sobre os
riscos dos produtos derivados
do tabaco para a saúde do usuário e das pessoas com quem
ele convive, de forma a incentivar o dependente da nicotina a
abandonar o vício e também
prevenir a iniciação dos jovens.
A primeira edição do Concurso ocorreu no ano passado,
fruto da parceria com a Diretoria de Ensino da Região de Piracicaba. Devido ao resultado extremamente positivo, a edição de
2022 quer estender a experiência
às instituições de ensino particulares da cidade de Piracicaba.
A competição será em três ca-

tegorias (Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio) e em
três modalidades (Desenho, Vídeo e Frase) sobre a temática Tabagismo e deverá contar com a
orientação do(a) professor(a)
do(a) estudante. Os prêmios de
cada modalidade serão bolsas de
estudo em escolas de música e de
arte gráfica da cidade além de
vouchers em livrarias e papelarias. Momento Musical e Estudio
Di Canto são exemplos de escolas
de música parceiras do Concurso; os premiados também poderão
ser contemplados com vouchers da
Livraria Libral e Sebo Estação Cultural; Canvas, Visuart e Luísa Libardi darão bolsas de estudos aos
melhores desenhistas do Concurso. E não para por aí, um dos
finalistas terá aulas gratuitas de
natação na Escola Medley.
Todos os estudantes de Piracicaba poderão participar. As inscrições são gratuitas. Mais detalhes serão fornecidos pelo regulamento do concurso que pode ser
solicitado no e-mail: concurso
paradasprosucesso@gmail.com.
Prazo: de 14/03 a 15/05

Em 2022, o Dia Estadual
da Proteção Animal e do Protetor Animal, criado após aprovação de lei pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, completa dez anos. A data,
voltada para a valorização dos
profissionais que lutam pela causa, é uma das diversas ações de
promoção da defesa animal presentes no território paulista.
Desde 2005, São Paulo conta
com uma lei estadual específica
voltada para a defesa animal. A
Lei 11.977/05 criou o Código de
Proteção dos Animais, com normas para a preservação da fauna
silvestre e para a proteção dos
animais domésticos do Estado.
A norma aprovada em
2005 criou também o Programa de Proteção à Fauna Silvestre, que determinou aos municípios do Estado a criação de
projetos que promovessem a integração dos serviços de fiscalização e manejo da fauna, a promoção de parcerias com universidades, ONGs e iniciativas privadas, e o combate ao tráfico.
O documento conta com disposições sobre o habitat desses
animais, a pesca, o transporte, a
criação e o abate, e também
uma seção especial que versa sobre o uso dos animais em experimentos e pesquisas científicas.
O deputado Bruno Ganem
(Podemos) tem como a principal
pauta de seu mandato a defesa
dos animais. Para o parlamentar,
os profissionais (veterinários, atividades, defensores, etc.) que atuam pela causa merecem maior valorização. "As pessoas às vezes
não têm noção da importância do
trabalho desses protetores. Eles
dão a vida pelos bichos e isso
merece ser divulgado, compartilhado e incentivado", disse.
ANIMAIS DOMÉSTICOS
- Outro dever dos municípios é o
controle de zoonoses, feito através
da vacinação e controle de reprodução de cães e gatos. No âmbito
estadual, o controle desses animais parte da Coordenadoria de
Defesa e Saúde Animal (CDSA). De
acordo com dados da coordenadoria, foram repassados aos municípios do Estado, entre 2020 e

Divulgação

2021, R$ 7,8 milhões para a realização de ações de castração e microchipagem de cães e gatos.
Aprovada pelos parlamentares da Alesp no ano passado, a
Lei 17.497/21 acrescentou ao Código de Proteção dos Animais o
Programa de Proteção e Bem-Estar dos Animais Domésticos,
descrevendo novas normas para
essas espécies, como foi feito com
os silvestres anteriormente.
De autoria dos deputados
Delegado Bruno Lima (PSL) e Vinícius Camarinha (PSB), a lei também incluiu ao código a criação do
Registro Único de Tutor, ainda a
ser regulamentado, que trata de
um documento de identificação do
dono do animal. O registro poderá ser utilizado como meio de responsabilização por maus tratos,
"zelando por uma punição para
aqueles que atentarem contra a
vida ou a integridade física dos
animais no Estado de São Paulo", afirmou o autor Bruno Lima
em sua justificativa ao projeto.
Em 2022, com o programa
"Meu Pet", a Coordenadoria de
Defesa e Saúde Animal planeja
levar aos munícipios clínicas veterinárias com serviços de castração, vacinação e tratamentos
clínicos. Atualmente a coorde-

nadoria trabalha, em parceria
com a Prodesp (Companhia de
Processamento de Dados do Estado), em um sistema estadual
de cadastro de cães e gatos.
"Através deste sistema, a
CDSA fará um censo de cães e
gatos e um mapa da saúde animal do Estado, que permitirá
traçar estratégias para o melhor direcionamento das
ações e do monitoramento",
afirmou a Coordenadoria.
Outra proposta aprovada
recentemente pelo Legislativo e
sancionada pelo governador é
a proibição da soltura de fogos
de artifício com estampido no
Estado. De autoria dos deputados Bruno Ganem (Podemos)
e Maria Lúcia Amary (PSDB),
a Lei 17.389/21 tem como objetivo preservar pessoas e animais
sensíveis aos altos ruídos gerados com a queima de fogos.
Ganem conta que propôs o
projeto pensando no bem-estar
de todos. "A comemoração de
alguém não pode causar sofrimento em outras pessoas e animais. Pensei, com essa lei, também em crianças autistas, pessoas de mais idade e até nos internados em hospitais", afirmou.
DENÚNCIAS - Bruno Ga-

nem também é autor da Lei
17.477/21, que obriga que condomínios residenciais informem
as autoridades sobre casos de
maus tratos contra animais. "Precisamos conscientizar as pessoas
a criarem um ambiente seguro
para todos os bichos", disse.
A Secretaria de Segurança
Pública (SSP) é a responsável por
atuar em ocorrências de maus tratos no Estado. Em 2016, foi implantada a Delegacia Eletrônica
de Proteção Animal (Depa), um
serviço via internet que possibilita a denúncia de crimes dessa natureza ocorridos em São Paulo.
De acordo com a SSP, foram
registradas pela Depa 17.962 denúncias de maus tratos contra
animais em 2021, o que representou um aumento de 16,05%
em relação ao ano anterior.
Já quanto a atuação das delegacias especializadas da Divisão de
Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente, a SSP registrou 291 ocorrências e realizou 653
apreensões, entre 2019 e 2021.
Os casos de maus tratos em
São Paulo podem ser registrados
em qualquer delegacia, pelo 190,
ou então formalizados pela internet, por meio da Delegacia
Eletrônica de Proteção Animal.
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INSTITUTO BARRICHELLO

Parceria atenderá 240 crianças e adolescentes
Atividades serão realizadas a partir do dia 14, no Ginásio Poliesportivo Roberto Filetti, no Vila Sônia, e no Centro Social do Santo Antônio

Parceria realizada entre a
Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Selam) e da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), e o Instituto
Família Barrichello irá atender
240 crianças e adolescentes de 6
a 15 anos com atividades gratuitas nas áreas esportiva, socioeducacional e de desenvolvimento humano. Trata-se do Projeto
ECA - Esporte e Cidadania em
Ação, que é financiado via Lei de
Incentivo ao Esporte e patrocinado pela Caterpillar. O início
do trabalho está previsto para o
dia 14/03 em dois núcleos: Ginásio Poliesportivo Roberto Filetti, no bairro Vila Sônia, e o
Centro Social do Santo Antônio.
A iniciativa foi apresentada
na última sexta-feira, 25/02, no
Engenho Central, e reuniu os se-

cretários Hermes Balbino (Selam)
e Euclidia Fioravante (Smads), a
coordenadora do projeto, Kátia
Regina Modesto, e o supervisor
técnico do ECA, Richard Augusto, além de representantes das
duas pastas e educadores do instituto. "Essa parceria é um ganho
imenso para Piracicaba. Desde o
ano passado, a Smads e a Selam
têm articulado em conjunto ações
que beneficiem crianças e adolescentes em locais de maior vulnerabilidade social, buscando promover o resgate de valores humanos para o fortalecimento das comunidades", destacou Euclidia.
Nos próximos dias, o Instituto Família Barrichello divulgará as datas e horários de atividades nas escolas da rede pública situadas próximas aos dois
núcleos, que foram escolhidos
pela Prefeitura de Piracicaba devido à localização em áreas de

vulnerabilidade social. De acordo com o supervisor técnico do
ECA, as aulas serão realizadas nos
períodos da manhã e tarde, em
diferentes horários, com o objetivo de atender o maior número de
crianças e adolescentes possível.
As inscrições deverão ser feitas
nos próprios núcleos - serão abertas 120 vagas para cada polo.
"A parceria com o Instituto
Família Barrichello é sólida e explora bem o campo da pedagogia
do esporte. Nós buscamos oferecer a oportunidade da prática esportiva, o que é fundamental
para criar uma cultura de esportes em Piracicaba. É uma das
nossas prioridades. A Smads e a
Selam estão atuando em conjunto na proposta de valorizar a participação do cidadão, com o foco
na formação humana. Essa reunião de educadores atuando com
a ferramenta do esporte em be-

nefício de crianças e adolescentes é uma excelente notícia para a
nossa cidade", afirmou Balbino.
Próximo de completar 17
anos, o Instituto Família Barrichello atua com diferentes projetos
em organizações sociais, movimentos, escolas e espaços públicos localizados em bairros com registro
de alta vulnerabilidade social e
econômica. No Projeto Esporte e
Cidadania em Ação, o objetivo
principal é promover o desenvolvimento saudável de crianças e
adolescentes utilizando o esporte,
a atividade física e o brincar como
ferramentas para o fortalecimento de valores familiares, competências pessoais, boa convivência
em grupo, aprendizagem de habilidades psicossociais e motoras.
Mais informações sobre o projeto
podem ser obtidas no site
institutobarrichello.org.br ou pelo
Instagram @instituto.barrichello.

Leonardo Moniz/Selam

A iniciativa foi apresentada na semana passada no Engenho Central
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C URSO

AAPR e Escola de Árbitros
promovem capacitação
Divulgação

Ô NIBUS

Prefeitura inicia ações contra
vandalismo nos terminais
Campanha visual em ônibus e nos terminais conscientiza
sobre vandalismo e Guarda Civil intensifica fiscalização

O curso acontecerá entre os dias 15 de março a 30 de maio

A Associação de Árbitros de
Piracicaba e Região (AAPR) recebe o 23º Curso de Formação e Capacitação para Árbitros de Futebol, profissão regulamentada por
lei federal sancionada em 2013. A
organização é da Escola de Árbitros João Paulo Araújo e a atividade ocorre entre 15 de março e
30 de maio, na sede da associação
(rua Silva Jardim, 777, Bairro Alto).
Considerado o curso mais
tradicional do Estado de São
Paulo e referência em cursos no
país, o investimento do participante será de R$ 100, com direito a instrutores habilitados, material didático personalizado, metodologia própria, kit dos aluno
(livro de regras de futebol 2021/

2022, caneta esferográfica azul,
par de cartões personalizados e
impressos em geral) e aulas presenciais teóricas e práticas (essas
nos gramados do Estádio Municipal Barão da Serra Negra), seguindo os protocolos sanitários.
“Um fato marcante para a
história do curso é que todos os
piracicabanos que chegaram ao
futebol profissional, seja na Federação Paulista de Futebol (FPF)
ou na Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) tiveram seu início
no curso, promovido pela
AAPR”, destacou o presidente da
associação, Renato Canadinho.
Mais informações sobre o
curso podem ser obtidas pelo
WhatsApp (19) 9.9655-8583.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semuttran) e Guarda Civil (GC), em
parceria com a TUPi, intensifica a partir desta semana as ações
contra vandalismo nos terminais de ônibus do município
(Central, Paulicéia, Piracicamirim, São Jorge, Cecap e Sônia).
A campanha conta com cartazes afixados nos ônibus e nos
terminais alertando para as
ações criminosas, que prejudicam
o cotidiano dos usuários do
transporte público. Além disso,
há quatro ônibus com a traseira
envelopada (backbus) circulando pela cidade com informações
da campanha e divulgação ainda por meios digitais, como os wifis dos ônibus e mídias sociais.
A titular da Semuttran,
Jane Franco de Oliveira, reforça
a importância de todos os usuários do transporte ficarem atentos e denunciarem ações de vandalismo. “Os terminais são de

uso público, quando há depredação, todos são prejudicados. Sendo assim, caso o usuário presencie
algum ato de vandalismo, é importante avisar a Guarda Civil para
uma ação imediata”, afirma Jane.
A GC intensificou as ações
de fiscalização nos terminais,
principalmente, com foco nos
banheiros. O comandante Sidney Nunes afirma que as equipes já estão realizando rondas
contínuas em todos os terminais. “Nossa equipe está atenta
a tudo que ocorre dentro dos terminais. Já intensificamos a fiscalização e a ajuda da população também é muito importante
para que possamos agir mais
prontamente em determinadas
situações”, afirma. Denúncias à
GC podem ser feitas diretamente aos guardas presentes nos
terminais ou pelo telefone 153.
CRIME – Os atos de vandalismo que ocorrem nos terminais
vão desde pichações nas paredes,
passando por furto de lâmpadas,
torneiras e até parafusos e treli-

Justino Lucente/CCS

Prefeitura inicia ações contra vandalismo nos terminais de ônibus

ças, causando prejuízos aos cofres
públicos. Vale ressaltar que ações
de vandalismo e depredação de

prédios públicos são crimes e estão sujeitos à pena de detenção de
seis meses a três anos e multa.
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“DIA

Estado registra mais de
3,8 milhões de veículos
nas estradas no Carnaval

DA

MULHER”

Encontro D’Elas
completa dez anos com
homenagens e ação social
Divulgação

Levantamento da Artesp e do DER aponta que o corredor Castello Branco/
Raposo Tavares teve a maior circulação, com tráfego de 757,6 mil veículos
A ARTESP – Agência de
Transporte do Estado de São Paulo registrou a circulação de mais
de 2,76 milhões de veículos durante o carnaval, do dia 25 de fevereiro até o dia 02 de março, nos
principais sistemas viários concedidos que ligam a capital aos municípios ao litoral e ao interior paulista: Anhanguera/Bandeirantes,
Ayrton Senna-Carvalho Pinto,
Raposo Tavares-Castello Branco,
Sistema SAI (Anchieta/Imigrantes) e Rodovia dos Tamoios. Nas
rodovias sob responsabilidade do
Departamento de Estradas e Rodagem (DER) foi registrado movimento de 1,1 milhão de veículos.
O monitoramento de toda a
operação nas rodovias sob con-

cessão foi realizado a partir do
Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência, de onde
é possível acompanhar em tempo real o tráfego, por meio de
câmeras (CFTV’S), telefones de
emergência (call box), aplicativos
de mensagens e redes sociais.
“Durante esses dias, a ARTESP e as concessionárias intensificaram os serviços de apoio e
monitoramento nas rodovias
concedidas, com o objetivo de garantir o maior conforto e segurança aos usuários das rodovias. Por conta dessas medidas,
podemos afirmar que tivemos
um carnaval sem maiores intercorrências, com a disponibilização da melhor infraestrutura aos

motoristas", explica Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.
MOVIMENTAÇÃO NO
LITORAL - No fluxo entre a capital e o litoral do Estado, no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI),
que liga a capital ao litoral Sul, a
circulação foi de mais de 691 mil
veículos. Já na Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale
do Paraíba e o litoral Norte, circularam mais de 154 mil veículos.
CAPITAL E INTERIOR Na interligação da capital com o
interior, trafegaram pelo Sistema
Ayrton Senna – Carvalho Pinto
mais de 632 mil veículos. Já o
Sistema Castello-Raposo, trecho
administrado pela concessionária CCR ViaOeste, foi o mais mo-

vimentado durante o carnaval,
com mais de 757 mil veículos.
No trecho administrado pela CCR
AutoBAn, o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, o tráfego foi
de 531 mil carros no período.
RODOVIAS DO DER Rodovia Cônego Domênico Rangoni - (SP 55 norte) – 192.764 veículos (160.317 veículos em 2021).
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega - (SP 55 sul) – 298.402 veículos
(265.223 veículos em 2021). Mogi
Bertioga (SP 88) – 127.112 veículos (75.603 veículos em 2021). Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125) 59.023 veículos (41.294 veículos
em 2021). Rodovia Raposo Tavares (SP 270) – 417.599 veículos (413.797 veículos em 2021).
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Semdettur oferece 500 vagas em Sodexo Benefícios e Incentivos
cursos de qualificação profissional doa R$ 300 mil ao Coopconecta
Divulgação

A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Semdettur), vai oferecer 500 vagas em 50 cursos de
qualificação profissional até o
final de 2022. Os cursos atendem a demanda de empresas,
vocações comerciais e resultado de pesquisa junto ao mercado de trabalho, realizada
pela Pasta. Os cursos, todos
gratuitos, serão ministrados
presencialmente no Senac e
Senai, nas áreas de serviços,
comércio, indústria e tecnologia. Cada curso possui um prérequisito diferenciado para a
inscrição, mas no geral os interessados devem estar desempregados, ter idade acima de
16 anos e residir em Piracicaba. Os interessados podem fazer a sua inscrição pelo link
http://semdettur.piracicaba.
sp.gov.br/qualificacao/
José Luiz Guidotti Jr., titular da Semdettur, lembrou
que é a primeira vez que a
Pasta custeia os cursos do Senac e Senai e monta sua própria programação. “Antes nós
tínhamos que escolher as opções oferecidas por essas instituições de ensino. Agora, Senac e Senai estão formatando
a sua grade de programação
curricular baseada nas demandas que solicitamos conforme
comportamento do mercado
local”, explicou Guidotti Jr.

O secretário disse ainda
que nesta etapa inicial, muitos
dos cursos oferecidos são da
área de beleza, segmento que
cresceu significativamente durante a pandemia e continua
aquecido com a abertura de
MEIs. “Na próxima fase vamos
privilegiar as áreas de comércio,
indústria e tecnologia”, frisou.
O início dos cursos está previsto para este mês (março),
com realização até dezembro,
conforme as vagas forem preenchidas pelas inscrições online. Informações podem ser obtidas pelo telefone 3437-2222.
CURSOS DA 1ª ETAPA:
LOTE 1: maquiador, drenagem
linfática, penteados, técnicas de
manicure e pedicure, Reiki níveis 1 e 2, organizador de eventos e estratégias de marketing
digital e e-commerce. LOTE 2:
alongamento de cílios, técnicas
de depilação, manicure e pedicure, reflexologia das mãos e
pés, jardineiro e analista de
marketing de mídias digitais.
LOTE 3: design de sobrancelha, massagem relaxante, tranças afro, alongamento de
unhas, manutenção de microcomputadores e edição de imagem profissional para web.
Lote 4: pedras quentes e
pindas, massagem estética modeladora, coloração e descoloração parcial, aromaterapia,
Reiki nível 3 e edição de áudio
e vídeo para mídias sociais.

Thierry Guihard e Wellington Ferreira

A Sodexo Benefícios e Incentivos, empresa líder em serviços de
qualidade de vida, acaba de anunciar a doação de R$ 300 mil para
o Instituto Coopconecta – braço
da cooperativa de crédito Sicredi
União PR/SP. Os recursos serão
usados na 5ª edição da campanha União Solidária, voltada para
centenas de entidades sociais.
O evento de doação ocorreu na
sede da cooperativa de crédito no
dia 24 de fevereiro, com a presença
do presidente da Sodexo Benefícios e Incentivos, Thierry Guihard,
que fez a entrega do cheque simbólico ao presidente da Sicredi
União PR/SP, Wellington Ferreira.
“A Sicredi sempre foi uma
empresa amiga e parceira da sociedade. Por esta razão, buscamos estreitar o relacionamento
da Sodexo Benefícios e Incentivos com a cooperativa, fazendo
agora essa doação. No mundo de
hoje é imprescindível ter cada vez
mais empresas que se preocupam
em levar qualidade de vida às pessoas por meio de ações sociais
como essa que estamos idealizando com o Instituto Coopconecta”,
explicou Thierry Guihard, CEO
da Sodexo Benefícios e Incentivos.
Na ocasião, estiveram presentes também o diretor executivo

comercial da Sodexo, Jacinto Luis
Miotto Neto; o Gerente de Canal
Parcerias Brasil, Alexsander Hubner e o diretor-executivo da Sicredi União PR/SP, Rogério Machado. Na visita, o grupo também conheceu as instalações da nova sede
da cooperativa e do Instituto Coopconecta, na avenida Paraná, esquina com a avenida Carneiro
Leão na cidade de Maringá.
PARCERIA - A Sicredi
União PR/SP é a primeira cooperativa de crédito do Brasil a firmar convênio com a Sodexo Benefícios e Incentivos – empresa
presente em 56 países, que atende aproximadamente 103 mil
empresas e 5,9 milhões de usuários. A partir dessa parceria, serão disponibilizados aos associados das 112 agências, localizadas no norte e noroeste do Paraná, centro e centro leste de São
Paulo, os produtos Alimentação
Pass, Refeição Pass, Combustível
Pass. Atualmente, a rede Sodexo
é formada por mais de 600 mil
estabelecimentos em todo o País.
Para o presidente da Sicredi
União PR/SP, Wellington Ferreira,
a parceria será positiva para a Sodexo, para a cooperativa e aos associados, que poderão oferecer mais
um benefício aos colaboradores.

Luciana Paula realiza, há 10 anos, o Encontro D’Elas no mês da mulher

Idealizado por Luciana Paula, jornalista, apresentadora, influenciadora digital e empresária, o
Encontro D’Elas chega em 2022 a
sua 10° edição mantendo o propósito de incentivar e ajudar as
mulheres a buscarem seus sonhos. A programação deste ano
será especial, com homenagens,
celebração, música e ação social.
O tema será Mulheres em Foco.
O 10° Encontro D’Elas acontece hoje, 3, às 18h30, no Salão de
Festas do Class Hotel. A programação será fechada para convidadas, sem venda de ingressos. Haverá no local uma ação social de
arrecadação de mantas, edredons
de solteiro novos ou em bom estado. Os itens serão doados para a
Campanha Inverno Solidário.
“Este é um evento que abre
a programação de março, quando se celebra o mês da mulher.
Realizamos o Encontro D’Elas há
10 edições consecutivas, como
forma de apoiar as mulheres nos
mais diferentes negócios. Ficamos
muito felizes em ver projetos nascendo a partir da nossa união,
como o Empreendedoras Conectadas”, relatou Luciane Paula.
O evento contará com a
participação especial da coach
Deni Bento, que falará sobre o

tema “Crenças - mulheres em
foco”. A vereadora Ana Pavão
também entregará votos de
congratulação à Addora Assessoria & Eventos. O Encontro
D’Elas ainda homenageará 30
mulheres de diferentes segmentos. “Essas homenagens são
mais que necessárias, pois cada
dia mais as mulheres precisam
ser multitarefas. Elas cuidam da
casa, dos filhos, do trabalho e
ainda lutam por seus sonhos”.
Sobre a ação social, Luciana
lembrou da importância de começar cedo as campanhas sociais de
inverno. “Nosso objetivo é celebrar,
promover o networking e também
ações de solidariedade. Quando
o frio chegar, já queremos poder
distribuir as doações”, relatou.
São patrocinadores do 10º
Encontro D’Elas: Cia Bartenders, Supermercados de Cosméticos Encantti, Deni Bento Master Coach, Aqualaxi Banheiras,
Rossini Acrílicos, Lilly Estética e
Daiane Ramos. Entre os parceiros estão: Patricia Polla Cerimonialista, Engenho da Notícia Comunicação Integrada, Aline Aragon Fotografia, Amanda Oliver
Doces Goumert, Evidence Design, Le Noblesse, Maritaka Decorações e Manu Remp Fotografia.
Divulgação

CONTRA A GUERRA
A advogada e ativista Yara Richter, ex-candidata a viceprefeita de Piracicaba pelo
PCdoB, está de férias na Espanha, mas não deixou a
oportunidade de manifestar-

se pelo fim do conflito no
Leste Europeu, a partir das
operações militares da Rússia sobre a Ucrânia. “Pare a
guerra”, ela pede, em defesa da paz. Um exemplo!
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CNBB lança Campanha
da Fraternidade 2022
A Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) lançou,
ontem, 2, virtualmente, a Campanha da Fraternidade de 2022, com
o tema: “Fraternidade e Educação” e o lema bíblico, extraído de
Provérbios 31, 26: “Fala com sabedoria, ensina com amor”.
Antes do lançamento oficial foi realizada uma missa com
o rito de imposição das cinzas,
na sede da entidade, em Brasília (DF). A celebração foi presidida pelo bispo auxiliar da arquidiocese do Rio de Janeiro e
secretário-geral da Conferência,
dom Joel Portella Amado.
Na solenidade, o secretáriogeral lembrou da convocação do
Papa Francisco para 2 de março,
que é o Dia de Oração e Jejum pela
Ucrânia. Na homilia, dom Joel
destacou a importância do período quaresmal e dos seus principais eixos: jejum, esmola e oração. Participaram da missa assessores e colaboradores da CNBB.
ABERTURA - A abertura
oficial da Campanha da Fraternidade ocorreu com a divulgação de
um vídeo às 10h, com pronunciamentos dos membros da presidência da CNBB e convidados. No vídeo, o secretário geral da CNBB
salientou que é preciso olhar a realidade da educação, buscar seus
fundamentos e seus objetivos mais
profundos para que em todas as
situações da vida se possa falar
com sabedoria e ensinar com
amor. “Cheguemos à Páscoa do
Senhor com o coração transformado, um coração que trabalha
para o mundo, uma sociedade de
paz, de justiça social, fraternidade bem comum, amor e fé”.
Na sequência, o arcebispo
de Belo Horizonte (MG) e presidente da CNBB, dom Walmor
Oliveira de Azevedo, afirmou que
“no horizonte de todos como Igreja que ajuda a construir a sociedade se põe essa especial oportunidade de serviço à vida plena”.
Dom Walmor disse que a
CNBB está certa da importância prioritária da educação em

tempos novos na vida de cada
cidadão e cidadã das famílias,
em comunidades e no conjunto da sociedade brasileira.
A educação é o pilar da paz e,
por isso mesmo, precisa receber
sempre mais investimento significativo de todos, governantes,
empreendedores, instituições,
segmentos todos. Por isso mesmo, a nossa Conferência, a CNBB,
promovendo a CF, busca fomentar a participação de todos no fortalecimento do campo educacional, iluminar compreensões, despertar comprometimentos e a
convicção de que o tempo novo
na sociedade se constrói e se sustenta através da prioridade da
educação integral e qualificada.
O arcebispo de Goiânia (GO)
e presidente da Comissão para a
Cultura e Educação da CNBB,
dom João Justino, expressou
que ao iniciar a Quaresma, os católicos do Brasil, com o coração
de pastores movidos pela força
do amor de Deus e da missão que
foi confiada, se dirigem a todas
as famílias, aos educadores, aos
gestores para “lhes falar de um
tema tão caro à educação, tema
este refletido na CF de 2022”.
MENSAGEM DO PAPA Também foi apresentada a mensagem do Papa Francisco por
ocasião da abertura oficial da
Campanha da Fraternidade. Sobre o tema da CF deste ano, o
Papa Francisco destacou ser importante refletir sobre a relação
entre “Fraternidade e Educação”,
“fundamental para a valorização
do ser humano em sua integralidade, evitando a ‘cultura do descarte’ – que coloca os mais vulneráveis à margem da sociedade –
e despertando-o para a importância do cuidado da criação”.
A CF 2022, para o Papa, é oportunidade para “reconhecer e valorizar a importante missão da Igreja no âmbito educativo”. E neste
contexto da abordagem da educação, o pontífice apresentou dois
desejos para a vivência da Campanha da Fraternidade no Brasil.

E DUCAÇÃO

Inscrições abertas para o
3º Fórum de Ação Social
Inspirar e ampliar o debate sobre planejamento de ações
sociais, incentivar articulações
e parcerias, promover o desenvolvimento local e a melhoria
da qualidade de vida estão entre os objetivos do 3º Fórum
Ação Social e Educação. O
evento acontece dia 24 de março, das 14 às 16h30, com transmissão pelo YouTube. Docentes de Escolas Técnicas (Etecs)
e Faculdades de Tecnologia
(Fatecs) estaduais, além de profissionais de outras instituições
parceiras podem realizar as inscrições até dia 12 de março.
Por meio de uma roda de
conversas, a iniciativa propõe
fortalecer o papel social das escolas e as parcerias com diversos setores. “As práticas cidadãs que atendem às novas demandas de desenvolvimento
socioeconômico estão no DNA
do Centro Paula Souza. Ao
compartilhar as experiências e
as boas práticas sociais, as unidades escolares se apoiam e se
complementam no desejo de
mudar a realidade”, explica a co-

ordenadora de projetos da Cetec
Capacitações Judith Terreiro.
Participar do Fórum possibilita aos docentes maior contato com projetos, ações e iniciativas sociais. “A proposta é inspirar novas ações sociais, bem
como mudanças nas práticas pedagógicas mais inclusivas e horizontais”, comenta Judith.
Durante o evento, os participantes também acompanham a
divulgação do 5º Hackathon
Acadêmico 2022, que terá Ação
Social como tema. A coordenadora de projetos da Cetec Capacitações explica que “a divulgação do Hackathon dentro da programação do Fórum, é uma importante maneira de trazer ações
práticas para os assuntos que serão apresentados no evento”. As
inscrições para o 3º Fórum de
Ação Social e Educação do CPS são
necessárias para que seja enviado o certificado de participação.
SERVIÇO
Inscrições: https://portaldo
participante.cps.sp.gov.br/Pages/Geral/Evento/?i=26270.

R EAJUSTE

Bebel volta visitar escolas
e a mobilizar professores
Deputada também defende a valorização dos professores da categoria “O”, que
devem ser transformados em categoria “F” até que sejam realizados novos concursos
A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT) voltou a percorrer escolas estaduais de Piracicaba, nesta tarde de quarta-feira, 02
de março, dialogando com professores e colocando a categoria ao
par da proposta do governo de São
Paulo que acaba com a carreira do
magistério. Desta vez, a deputada
Bebel esteve visitando as “E.E. Professor José Martins e Toledo”, em
Artemis; “E.E. Márcia Regina Modesto de Paula da Rocha” e a “E.E.
Professora Maria de Lourdes Consentino, ambas na região de Santa
Terezinha, quando abordou a importância da mobilização da categoria para defender a manutenção da carreira do magistério e
pelo reajuste salarial de 33,2%, de
acordo com o novo piso nacional
dos professores, para todos os professores e que para garantir que
seja cumprido a Apeoesp já ingressou na justiça para que o governo pague, inclusive para aposentados e pensionistas do magistério na mesma proporção dos
demais servidores estaduais.
A deputada Bebel também
defende a valorização dos professores da categoria “O”, que devem ser transformados em categoria “F” até que sejam realizados novos concursos públicos,
garantindo o mesmo direito que
os demais professores. Justamente para fortalecer a pressão contra o governo estadual, a Professora Bebel também enfatizou a
categoria da categoria participar
do “Dia Nacional de Luta”, em 16
de março, no vão livre do Masp,
na avenida Paulista, em São Paulo. “É hora de unirmos a nossa
força e dizer não a esta nova carreira. Queremos, sim, a nossa carreira sendo respeitada”, enfatizou.
Bebel criticou duramente o
projeto que cria uma nova carreira para o professorado, porqu, na

prática, irá acabar com o quinquênio, sexta-parte, 13º salário, além
de dificultar futuros reajustes à
categoria, uma vez que os professores passarão a receber subsídio,
como ocorre com quem ocupa cargo eletivo, como é o caso de deputados, prefeitos, vereadores.... “Diante disso, estamos atentos para
que quando o projeto chegar à
Assembleia Legislativa possamos
travar um bom debate e tentar
mudar esta situação, talvez com
um substitutivo ou emendas,
uma vez que com a chamada
nova carreira, qualquer melhoria salarial dependerá de avaliação individual do professor, através das chamadas provinhas,
nas quais passam o número de
professores que o governo quer.
A luta da Apeoesp, como explicou a deputada e presidenta
da Apeoesp, será para pressionar
o governo do Estado a cumprir o
reajuste salarial de 33,2% estabelecido no piso salarial nacional dos professores a ser aplicado a todo magistério na mesma
proporção. Mais uma vez, Bebel
deixou claro que não aceita a
proposta de uma nova carreira
para o magistério, que o governo
diz que garantirá reajuste salarial de até 73% à categoria e subsídio de R$ 5 mil aos professores,
uma vez que esta proposta, irá
penalizar boa parte dos professores, já que os que recebem acima
deste valor não terão nada de reajuste. “Portanto, boa parte dos
professores não terão qualquer
tipo de reajuste salarial”, explica.
A deputada Professora Bebel diz que a Apeoesp defende a
melhoria da carreira do magistério e não a extinção dela, uma
vez que existem decretos e resoluções que foram elaborados na Comissão Paritária de Gestão da Carreira, 2011 a 2014, e que foram
engavetados. “São legislações
que a Secretaria da Educação é
obrigada a viabilizar”, defende.

Fotos: Divulgação

1- Bebel dialoga com professores da EE “E.E. Márcia Regina
Modesto de Paula da Rocha”. 2- A deputada Bebel explica os
impactos da nova carreira e a necessidade de mobilização
da categoria em visita à E.E. Professor José Martins e
Toledo. 3- A deputada durante diálogo com professores na
EE Professora Maria de Lourdes Consentino, no Vila Sônia.

S INFÔNICA

Teatro Municipal recebe Orquestra de Americana
A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana faz a abertura da sua temporada 2022 no
Teatro Municipal Dr. Losso Netto, com concerto amanhã, às
19h30. A entrada é gratuita, mas
quem quiser pode levar um quilo
de alimento não-perecível, que
será doado ao Fussp (Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba). Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do concerto. A
apresentação é uma parceria entre a Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac) de Piracicaba e a Secretaria de Cultura e
Turismo de Americana (Sectur),
com apoio da Escola de Música
de Piracicaba Maestro Ernst
Mahle (Empem) e Paróquia do Senhor Bom Jesus de Americana.
Em seu programa, a Orquestra traz obras de Rossini,
Salieri e Haydn, sob a batuta do
maestro convidado Fhelipe Serafim. “No programa temos a
melhor piada musical de Haydn
— muitos consideram Haydn
um compositor sério e austero,
não poderia ser mais diferente
— a Sinfonia n. 90, em Dó Maior. Junto com a melhor piada
de um ‘compositor sério’ temos
a abertura de uma ópera séria
de um ‘compositor cômico’. Rossini ficou famoso pelas suas ópe-

Divulgação

Concerto gratuito acontece amanhã, a partir das 19h30

ras cômicas, como O Barbeiro de
Sevilha, no entanto, aqui temos
uma faceta não tão convencional do compositor”, observa.
“É uma honra recebermos em
nossa cidade uma orquestra de
tamanha importância. Queremos,
por meio de parcerias como essa,
levar a música erudita a todos”,
ressaltou o secretário da Ação
Cultural, Adolpho Queiroz.
HISTÓRIA - Uma das primeiras instituições do gênero a
surgir em uma cidade do interior,
a Sinfônica de Americana passou

SERVIÇO
Apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana.
Sexta, 04/03, às 19h30, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto.
Entrada gratuita, mas quem quiser pode levar um quilo de alimento não-perecível, que será doado ao Fussp (Fundo Social
de Solidariedade de Piracicaba). Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do concerto. É obrigatório o uso de máscara e apresentação de carteira de vacinação com a dose única ou 2ª dose da vacina contra a Covid-19, além de RG/CNH.

por muitas transformações no decorrer dos anos. Já atuaram na
Orquestra grandes nomes da música erudita, tanto solistas como
regentes, e também artistas e gru-

pos consagrados da música popular. A Orquestra é mantida integralmente pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de
Cultura e Turismo (Sectur).
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COMO GARANTIR UMA BOA HIGIENE BUCAL
Uma boa higiene bucal é uma das medidas mais importantes que você pode
adotar para manter seus dentes e gengiva em ordem. Dentes saudáveis não
só contribuem para que você tenha uma
boa aparência, mas são também importantes para que você possa falar bem e
mastigar corretamente os alimentos.
Manter uma boca saudável é importante para o bem-estar geral das
pessoas. Os cuidados diários preventivos, tais como uma boa escovação
e o uso correto do fio dental, ajudam
a evitar que os problemas dentários
se tornem mais graves.

Existem algumas medidas muito simples que cada um de nós pode tomar
para diminuir significativamente o risco
do desenvolvimento de cárie, gengivite
e outros problemas bucais, tais como:
- Escovar bem os dentes e usar o
fio dental diariamente.
- Ingerir alimentos balanceados e evitar comer entre as principais refeições.
- Usar produtos de higiene bucal, inclusive creme dental, que contenham
flúor.
- Usar enxagüante bucal com flúor,
caso seu dentista recomende.
E visite regularmente um dentista.
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Unimed e Sicoob: encontro marcado!
Na última semana, diretores da Unimed Piracicaba e do Sicoob UniCentro Br presentearam médicos cooperados
da instituição médica, que participaram de sorteio na confraternização de fim de ano, com itens especiais. A noite
seguiu com delicioso coquetel, oferecido pela cooperativa de crédito, e muito bate-papo. As fotos são de Filipe Paes.

Renato Françoso, Fernando Justo, Diogo Mafia, Carlos Joussef, Raimundo Nonato Pinto,
Marcos Dagort, Maria Roberlândia Furtado, Walter Checoli e Juliano Padovani

Raquel, José Francisco e Maria Lúcia Campos, Veronice Candida e Manoel Marques

Carlos Joussef, Adriana Viotti, Helena, Erika e Juliano Padovani

Sérgio e Ludmila Aloisi

Luzia e Ary Pedroso Junior

Carlos Joussef, Ricardo Tedeschi, Karina Andreucci, Maria Cristina Santos e Marco Aurélio Carvalho

Nice Galani, Paulo Castro Neves e Luiz Homero Pessotti

Marcelo Fortinguerra e Wolnei Mendes

Jorge Bertoldi Junior, Roberto de Campos, João Baptista Nogueira de Lima e Raquel Alleoni

Fernando Sacomano e José Ricardo Cremonini da Costa
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PERFIL DA FOLIÃ E INCENTIVADORA DO CARNAVAL PIRACICABANO LIGIA ZAMBELLO
Liginha é piracicabana nata, professora de formação, promotora de eventos, socialite, apaixonada
pela vida, família e carnaval. Nasceu em um sábado
de carnaval, e diz sua mãe que já na barriga, em
vez de se mexer, ela pulava no ventre! Que ao invés de começar a andar, já começou a dançar. Desde muito criança, já frequentava as matines dos
clubes da cidade, se destacando como a melhor e
menor foliona infantil, entre confetes e serpentinas, e muita produção. Na adolescência é que “me
debutei” na avenida, aos 14 anos de idade, sentia
que o bumbo da bateria da escola de samba, batia
em sintonia com as batidas do meu coração! Aquele som, me contagiava, me empolgava. Era uma
emoção única! Difícil de explicar a emoção de pisar
numa avenida! Com tantos holofotes, flashs, aplausos, fogos, era tudo muito magico, muito puro e
saudável! Vivi a melhor época dos carnavais da
nossa cidade, a época que Piracicaba, era conhecida, como o melhor carnaval de rua e clube do
interior e da região. Aonde existia as disputas das
escolas de samba, as garras pelo primeiro lugar, as
disputas pelo primeiro grupo. Como os famosos car-

navais do Rio de Janeiro e São Paulo. Muitos artistas
globais optavam, por passar o carnaval aqui na cidade, e para nós era o máximo desfilar ao lado deles, e
também girava muito turismo, e cultura, porque o carnaval é folclórico, é arte! A “ folia do Momo”, como era
chamada era muito diferente dos nossos carnavais
de hoje. Quem viveu essa época comigo, vai se lembrar de Zoom Zoom, (inesquecível e lembrada até
hoje, Ekiperalta, Ekipelanca e outras. Me lembro da
minha primeira fantasia na Zoom Zoom, “Barbarela”,
que luxo, o tecido de paetê prateado, e a peruca de
argolas de papel alumínio, que efeito bárbaro a noite,
e no outro dia , toda machucada, pois o tecido era
meio cortante, mas que dor , que nada, o importante
era estar lá, dando o sangue, pela escola, cantando
o samba enredo, não podia errar nem a coreografia,
era tudo muito organizado, e as arquibancadas lotadas, as calçadas as pessoas se aglomeravam, para
fotografar os seus que lá estavam! Ó coisa boa demais! Não existia maldade, drogas, armas, era diversão mesmo! Tínhamos jurados de verdade! Como o
famoso Giba 1, e tudo mais! Me lembro um ano, que o
meu aniversário, foi no dia do desfile, e alguns amigos da arquibancada, gritaram “Viva a Liginha!” e aí
foi aquela diversão, a arquibancada se levantou e
num único coro, cantaram os parabéns para mim, foi
muito diferente, e eu me arrepiei! E assim foram se
mais de 20 anos de histórias, o carnaval foi morrendo e surgiram se os blocos de rua, a luz do dia! Foi
muito bom também, mas a noite era mais glamourosa!
Aí começaram as noites das serestas com as marchinhas de carnaval, o carnaval das marchinhas do clube de campo, a famosa e divertidíssima Sapucaia, e
aos poucos, fomos perdendo tudo isso, por causa de
grupinhos que não souberam brincar. Hoje ainda temos o Bloco da Ema, Cordão do mestre Ambrósio, e
outros mais. Já é algo vai quem quer, do jeito que
estiver. Tínhamos jurado na escolha do Rei e Rainha
do Carnaval e também o júri do carnaval da terceira
idade, o qual por muitos anos, tive o prazer de ser
jurada. Formamos também o Bloco do Peixe, para tentarmos não deixar morrer essas tradições, mas tudo
foi em vão! Hoje ainda temos o luxuosíssimo Carnaval
das Mascaras (by Newton Oliveira), já por 2 anos
consecutivos cancelado e adiado, devido a pandemia!
E agora teremos que ter, um pouquinho mais de paciência, vamos todos nos unir e nos respeitar, para que
possamos logo mais, curtir muitos carnavais! Pendurei
meu estandarte, devido a pandemia, e esse ano não
foi diferente, passei em família., com amigos., bem tipo
isolamento, curtindo uma piscina e uns bons churrascos, em ótimas companhias. Agradeço muito meu marido Ronaldo, por aceitar e me incentivar e participar
comigo na folia de Momo. Mas acredito em dias melhores, acredito no colorido, e no bumbo batendo junto no compasso do meu coração. Use máscara!

Nome profissional: Liginha Zambello
Nascido em que cidade: Piracicaba
Qual é sua maior qualidade? Ser verdadeira
E seu maior defeito? Ser verdadeira
Qual é a característica mais importante em um ser
humano? Caráter
O que mais aprecia em seus amigos? Lealdade
Sua atividade favorita é: Curtir minhas netas
Qual é sua ideia de felicidade? Saúde, Família e
amigos
E o que seria a maior das tragédias? o mundo de hoje
Quem gostaria de ser se não fosse você?
Qual é sua viagem preferida? Praia e neve
Qual é sua cor predileta? arco-íris
Uma flor? Girassol
Um animal? Cachorro
E seu prato favorito? Feijoada
Quais são seus autores preferidos? Paulo Coelho e
Roberto Shinyashiki
E seus cantores (as)? Roberto Carlos, Donna Summer
Seus filmes? O violino do meu pai e Titanic
Que superpoder gostaria de ter? Ser invisível
O que mais detesta? Mentira
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria? para a
minha juventude
Como gostaria de morrer? dormindo
Qual é seu atual estado de espírito? feliz e preocupada
Que defeito é mais fácil perdoar? o atraso
Qual é o lema de sua vida? deixa a vida me levar
Momento preferido do dia? entardecer
No que pensa quando acorda? gratidão
Uma mania? perfeição
Gasta muito com? o necessário
Sonho de consumo não realizado? esquiar na neve
Lembranças de infância? colégio
Em que ocasião mente? nunca
O primeiro beijo? inesquecível
Uma vaidade? me cuidar
Qual é seu maior pecado? não tenho
O que é sagrado para você? família
Do que não gosta no seu corpo? me gosto do jeito
que sou
O que faria com um prêmio de milhões de
reais? filantropia
Qual foi a maior tristeza de sua vida? a perda do meu
pai
Como foi seu início de carreira? muito feliz
Um ponto turístico de Piracicaba? Rua do Porto
Uma personalidade de Piracicaba? Dr. Ronaldo Annicchino, médico geriatra e meu marido
Um fato ocorrido em Piracicaba? A conquista pela
metrópole
Um cantor e uma cantora de Piracicaba? Jairo Campos e Thelma Sturion

Um ator e uma atriz de Piracicaba? João Vitti e Roberto Cabrini
O que falta em Piracicaba? Vida noturna
Uma frase de incentivo: desistir jamais
Seu projeto mais recente é: todos inacabados
Quem será Ligia Zambello pós pandemia? o futuro a
Deus pertence
Texto e fotos cedidas pela entrevistada
Instagram @liginhazambellowannicchino

CURTIDINHAS

* O musico Luis Fernando Dutra concedeu entrevista para jornalista Cesar Costa, apresentador do
Programa de entrevistas Piracicaba em destaque.

* O vereador Edson Rontani Junior, postou uma foto
ao lado da Loura do Arakem. Quem lembra? A atriz Evelyn Derkian, que protagonizou o emblemático comercial reside em Piracicaba.

* Em tempos de carnaval Roci Baptista vem postando
fotos na sua página dos tempos áureos da “Banda do
bule”, referência dos memoráveis carnavais de Piracicaba.

* A cantora Lorayne Ribeiro acaba de publicar sua
agenda de shows para o mês de março repleta de apresentações na região de Limeira, Araras e Iracemapolis.

* Fernanda Nepomuceno comemora sua participação na exposição “Lápis, batom e TPM”, edição 2022,
que este ano será presencial. A exposição é direcionada a mulheres cartunistas, caricaturistas e ilustradoras
dentro do Salão Internacional de Humor de Piracicaba.

* Pa Moreno subiu ao palco depois de longa temporada afastada por conta da pandemia e referenciou este
fato a musica “Palco” de Gilberto Gil. Na foto muito
bem acompanhada dos músicos: Marcelo Seghese,
Lucas Bueno Dias e Beto Bueno Dias.

* Rafael Roncato vem investindo pesado em defesa
pessoal, desta vez sob comando de Antônio Padovan, atual administrador do Engenho Central.

* Pitu Junior e Chaporã Santana comemoram o
sucesso de mais um investimento, a Web Rádio e TV
Nova Itaqueri de Charqueada.

* O jornalista Danilo Telles, diretor da Rádio Metropolitana de Piracicaba “causou”
na web esta semana ao publicar uma foto
quando ainda era “moço” no inicio de carreira. A foto é do Alexandre Pistori.

* Mariana Meneghinni, ainda está tentando recuperar suas contas nas redes
sociais. A radialista e apresentadora do Programa “Trocando ideias” postou uma nota
de esclarecimento informando o ocorrido.

* Luana Paula e Lucas casaram-se para
alegria de seus familiares e amigos. A cerimônia e a festa foram registradas pelas lentes da @lailaz_fotografia

INTROITO
CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES
A personalidade em destaque desta edição é a carnavalesca e grande incentivadora do carnaval piracicabano, Ligia Zambello. Além das curtidinhas, agenda
cultural, #TBTAZZI, entre outros assuntos culturais.
Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna Pirarazzi, promova sua imagem e destaque se no mercado
cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora 10
anos de existência, lançamos uma proposta para você
dar mais visibilidade ao seu trabalho num conceituado
jornal, A Tribuna Piracicabana, especificamente na mais
prestigiada coluna da região, a Pirarazzi. Conquistamos credibilidade dos nossos leitores e somos vistos

por renomadas personalidades e empresas do cenário
local. o presente que estamos oferecendo é a sua participação no perfil da coluna, onde você terá MEIA PÁGINA para publicação dos seus trabalhos.
Pergunte nos como através do WhatsApp (19) 99663
9903 ou no email pirarazzi@gmail.com
PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO
VISIBILIDADE ARTISTICA
Edição 144 março/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz

* Os amigos da Maika Celi estão enviando
boas vibrações e mensagens de força e
otimismo pelo ocorrido com o casal, acidente que vitimou com o falecimento do seu
esposo Fabio Pereira.

* Luciana Paula, se prepara para mais
uma edição do “Encontro D elas” com o
tema Mulheres em Foco, que homenageará 30 empreendedoras da cidade.

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar
informações culturais para todos os públicos, promovendo
visibilidade a classe artística de Piracicaba e região,
fomentando a produção da cultura local. A Pirarazzi ocupa
espaço na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais e
plataformas digitais, conquistando cada vez mais seu público
e a classe artística pela qualidade, responsabilidade e
credibilidade do seu conteúdo. Idealizado pelo locutor,
apresentador, ator, colunista e produtor cultural Elson de
Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.
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O DEFEITO DE FAMILIA – ESTRÉIA MARCADA POR MUITAS RISADAS E SESSÕES LOTADAS
No último sábado, dia 26, a Cia Teatral Teia fez enfim a
sua estreia nos palcos piracicabanos, com a peça de
comédia “O Defeito de Família”, de autoria do carioca
França Júnior. A estreia se deu no ECA Guarantã, com
duas sessões completamente esgotadas, uma às 18h
e outra às 20h. Nas palavras de Xis Martins, que é

atriz, produtora e idealizadora do projeto desta encenação: “uma das coisas que torna esse texto teatral
tão rico e divertido é a crítica social implícita nos comportamentos das personagens, demonstrando e levando à beira do exagero as situações que eram consideradas aceitáveis para a sociedade brasileira do Século

B-DAY E PRÉ LANÇAMENTO
DA QUINTA DA ANINHA
A cantora Aninha Barros comemorou mais um aniversário fazendo o
que mais gosta de fazer nessa vida que é cantar. Recebeu fãs, familiares e amigos num evento que se trata de um projeto que está lançando,
o “Quinta da Aninha”. Nesse projeto (idealizado em conjunto pelo Samba
da Aninha e Chicago Eventos – by Anderson) toda essa alegria, tem
dia agendado! Aninha Barros divulgou em sua rede social que toda
última quinta do mês, encontro marcado com Samba Da Aninha, no Chicago Eventos, “Um local para relaxar com os amigos curtindo um happy
hour com cerveja gelada, drinks, e quitutes especialmente elaborados
pela chef da casa. A colunista social Rita Maziero se declarou a aniversariante através do comentário: “presente, foi ela quem nos deu com
sua beleza, charme, carisma, voz e talento ímpar!”. A cantora enfatiza
que a sensação em comemorar seu aniversario é única. “Estar viva
para comemorar mais um ano de vida é uma dádiva!”. Perguntamos qual
foi o presente que ganhou do marido e empresário Fernando Rigitano,
ela respondeu sem titubear: “O amor”. Para quem conhece a cantora
sabe o quanto é autentica ao responder se esconde a idade ela foi
incisiva: “NENHUM PROBLEMA! GEEEENTEEEE EU FIZ 42 ANOS”.
Colaboração @ritamaziero

XIX”. Na opinião do diretor, Washington Poppi: “acredito que sempre é ótimo para o ator interpretar personagens e textos de gêneros clássicos, como é ocaso
de nossa peça, por se tratar de uma Comédia de Costumes, estilo cênico com origem nas comédias francesas
de autoria de Molière, e que teve no Brasil, como seu

maior representante, o imortal dramaturgo Martins
Pena”. A produção já se prepara para a segunda temporada de apresentações, sem data ainda definida.
Colaboração Cirilo Brancaleone
Fotos Ricardo Roberto Raya (cobertura Pirarazzi)
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CARNAVAL - QUEM VIAJOU!

* Felipe de Menezes, ator, professor, diretor teatral – Paraty RJ

* Mestre Marquinho, Elaine Teotonio e o filho do casal Vinicius. Praia
grande Ubatuba.

* Reinaldo Pousa e Fabiola Pousa e filhos – praia sem localização na
postagem.

* Keila Curciol e família – Socorro SP

* Rico Tavares e família – Cascata Dorigon São Pedro

* Trio Dona Zefa – shows em Caraíva BA

MOVIMENTAÇÕES DO CARNAVAL EM TEMPOS DE PANDEMIA
BLOCO DA EMA

BAQUE CAIPIRA

CORDÃO DO MESTRE AMBRÓSIO

A saudade é grande...

Os integrantes do Baque Caipira estiveram na comunidade Jardim Boa
Esperança para divulgar o projeto “Territórios férteis: o baque das culturas
periféricas”. Conversam com moradores, panfletam e articulam com os
líderes locais o uso do espaço do Centro de Lazer Caminhos abertos para
o baque passar! Bora chegar, gente! Começa no próximo sábado, dia 05/03!
Fernanda Ferreira e Natalia Puke

Lançado o novo vídeo clipe “Alegoria de Carnaval”, para o Carnaval de
2022.
Idealização e produção: Pablo Carajol
Produção musical: Juca Ferreira
Produção de vídeo: Gustavo Anunciato
Realização: Sesc Piracicaba
Apoio: Coletivo de Blocos de Piracicaba
Disponível no canal do youtube: https://youtu.be/8cj_mJ42-zc
#Carnaval2022 #ambrosio2022

...há 17 anos, o Bloco da Ema começou a desfilar pelas ruas e ladeiras de
Piracicaba, com muita cultura popular, uma proposta de diversão saudável
para as pessoas de toda as idades, resgatando o carnaval tradicional de
rua, exaltando uma manifestação legítima, democrática e que precisava
ser reconhecida e valorizada para que outras gerações pudessem sentir a
força das nossas tradições culturais. Com o surgimento da pandemia,
desde 2021. Já são dois anos consecutivos!) não realizamos o tão esperado desfile do Bloco da Ema. Continuamos, no entanto, firmes no desenvolvimento de atividades culturais durante todo esse tempo, e vamos trabalhar para que em 2023 possamos realizar uma festa ainda maior, com muita
criatividade e mobilizando toda a energia concentrada nesse biênio. Quero
aqui agradecer a todos os amigos, foliões e pessoas que direta ou indiretamente colaboraram e ainda colaboram para a realização dessa festa tão
importante para tantos, festa que traz alegria, cor e arte tão necessárias
para a realidade às vezes cinzenta em que vivemos.
Um grande abraço, axé e até breve
Tony Azevedo - fundador

#TBTAZZI CARNAVAL DAS ANTIGAS
O objetivo da fan page e da Coluna “A Foto
e a história – Piracicaba antiga” publicada
no jornal A Tribuna Piracicabana, tem por
objetivo resgatar a história de Piracicaba,
publicando uma foto e um fato histórico que
marcaram esta cidade ao longo dos seus
quase 255 anos de fundação. Em uma das
fotos Celia Signorelli, grande carnavalesca da cidade e viúva do saudoso Sergio Signorelli.
Colaboração Edson Rontani Junior idealizador do Blog A foto e a história – Piracicaba antiga
Fotos IHGP e reprodução:
fotoeahistoria.blogspot.com

AGENDA CULTURAL #PirarazziIndicaEDaADica
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

PASSA-SE PONTO
Comercial (confeitaria)
com lucro - E-mail: kim@
consultoriainbox.com.br

VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado com
3 quartos, sala 2 ambiente, cozinha,
área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e ventiladores de
teto na sala e nos 3 quartos. Estacionamento coletivo. Praca a arborizada, play ground, área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado.
A duas quadras de distância da praia.
De frente ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem
farmácia, padaria, banco, ponto de táxi
e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417
Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO NO CPF OU CNPJ
com ou sem restrições. Score
baixo, aumento. Sem entrada,
mesmo com o nome restrito no
SPC. Compro dívidas ou carro e
imóvel já financiado ou quitado,
pago a vista. Nome limpo no SPC
e Serasa. Tiramos certidões em
geral. (11) 9.5126-6610.
-----------------------------------------TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
-----------------------------------------EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil para
capital de giro, Antecipa seu FGTS,
Financiamento com ou sem entrada
para carro, caminhonete, caminhão
e trator. Analiso restrições. Aumento de score. Tel: (11) 95126-6610.
-----------------------------------------MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. Av.: Renato Wagner, 770. Telefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic 2013
com 4 portas 15000+ assumir parcelas - maiores informações 19
991911944.
-----------------------------------------VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
-----------------------------------------VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00

SRA. OLGA TAPIA PEREIRA faleceu
dia 28 p.p., nesta cidade, contava 65
anos, filha dos finados Sr. Jose Tapia
Filho e da Sra. Dirce Braga Tapia, era
casada com o Sr. João Luiz Pereira;
deixa as filhas: Janaina Cristiane Marques, casada com o Sr. Junior; Jussara
Aparecida Marques Pexe, viúva do Sr.
Victor Pexe e Josiane de Fatima Marques Pereira, casada com o Sr. Paulo
Ricardo Luiz Pereira. Deixa netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARGARIDA SGORLON DA
SILVA faleceu dia 28 p.p., nesta cidade,
contava 79 anos, filha dos finados Sr.
Angelo Sgorlon e da Sra. Lizenora Gomes, era viúva do Sr. Syllas Soares da
Silva; deixa os filhos: Veridiano Soares
da Silva Neto; Tania Soares da Silva
Lubian, casada com o Sr. Jose Carlos
Lubian; Edvaldo Soares da Silva e Valdemir Soares da Silva, casado com a
Sra. Luciana da Silva. Deixa netos, bisnetos, irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
14h00 da sala ”03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LUIZA DONATO DE MENEZES
faleceu dia 28 p.p, nesta cidade, contava
97 anos, filha dos finados Sr. Joaquim
Donato e da Sra. Rosa de Freitas, era
viúva do Sr. Amantino Correa de Menezes; deixa os filhos: Vilma Menezes Pereira; Derli Menezes, casado com a Sra.
Gracinha Rocha Menezes; Volmil Menezes, casado com a Sra. Therezinha de
Fatima Menezes; Gerseni de Andrade
Menezes, já falecida e Sidney Jose Menezes, já falecido. Deixa netos, bisnetos,
tataranetos, demais familiares e amigos.

Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 15h30 do Velório
da Saudade, sala 01, para o Cemitério
Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

tamento foi realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 15h00 do Velório da
Saudade sala 08, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

VANDELI DA SILVA FEITOSA faleceu
dia 28 p.p., nesta cidade, contava 41
anos, filho do Sr. Antonio Caboclo da
Silva e da Sra. Judite Candido Feitosa,
já falecida; deixa os irmãos: Adriano da
Silva Feitosa e Elane da Silva Feitosa
Santos. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a
referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. OLGA OLEGARIO COSTA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84
anos, filha dos finados Sr. Francisco Olegario e da Sra. Amabile Manarin Olegario,
era viúva do Sr. Alcides Costa; deixa os
filhos; Edna; Eliezer; Edilce; Elaine; Enedir, já falecido; Elenice, já falecida; Edmar, já falecido. Deixa demais familiares
e amigos. Seu sepultamento foi realizado
anteontem, tendo saído o féretro às 16h00
da sala 03 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para o Cemitério
Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

MENINO RAEL PHELIPE SANTOS DUARTE faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 03 anos, filho do Sr. Ademir Santos do Nascimento e da Sra. Thayna
Natalia Duarte de Almeida. Deixa a irmã
Liz Ferreira Duarte de Almeida, avós, tios,
tias, primos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado anteontem,
tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da
Saudade, sala 07, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
MENINA LORENA NUNES MARCHETO faleceu anteontem, na cidade de São
Paulo – SP, contava 06 anos, filha do Sr.
Vagno Nunes da Silva e da Sra. Jessica
Daiane Marcheto. Deixa avós, tios, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala 03, para o Cemitério Municipal
da Vila Rezende em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIZ CORREA TOLEDO faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 83 anos,
filho dos finados Sr. Benedicto Correa
Toledo e da Sra. Aurora Ferreira, era viúvo da Sra. Laura Lopes. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepul-

IVAN ANDRE STENICO faleceu anteontem, na cidade de Limeira/SP, contava 41 anos, filho da Sra. Flora Stenico,
já falecida, era casado com o Sr. Rafael Vicente Esteves. Deixa familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado
ontem, às 10h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ISABEL CORDOBA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos,
filha dos finados Francisco Cordoba e
da Sra. Annunciata Brancatti; deixa os
filhos: Jose Alfredo Nunes, já falecido;
Jesse James Nunes; Josnei Niel Nunes, já falecido e Genedilson Jose Nunes. Deixa netos, bisnetos, tataranetos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala 07, para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
ENGENHEIRA AGRÔNOMA VALERIA
DA SILVA PEETZ faleceu ontem, nesta
cidade, contava 63 anos, filha do Sr.
Moacyr Rangel Peetz, já falecido e da
Sra. Maria Aparecida da Silva Peetz; dei-

xa os filhos: Mariana Peetz Wedekin e
Daniel Peetz Wedekin. Deixa a neta Luna,
demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, sala
“Standard”, para o Crematório Unidas –
Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. IRENE LEITE SOARES faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 61
anos, filha dos finados Sr. Claudino
Caetano Soares e da Sra. Maria Benedita Leite, era casada com o Sr. Thiago Bortoleto. Deixa irmãos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00, do Velório da Saudade,
sala “03”, para o Cemitério Municipal
da Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. REINALDO APARECIDO DE SIQUEIRA faleceu ontem, nesta cidade,
contava 58 anos, filho dos finados Sr.
Lazaro de Siqueira e da Sra. Marlene
Lourenço de Siqueira; deixa os filhos:
Henrique Totti e Gabrieli Totti, casada
com o Sr. Ramon. Deixa neta, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o féretro às
10h30 do Velório da Saudade, sala
“07”, para o Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
Sra. Josephina Zarati Pereira faleceu
ontem, nesta cidade, contava 79 anos,
filha dos finados Sr. Sebastião Zarati e
da Sra. Eliza Dias, era viúva do Sr.
Mario Pereira; deixa os filhos: Maria
Cecilia Pereira, já falecida; Carlos Jose
Pereira, já falecido; Mario Pereira Filho
e Daniel Juliano Pereira. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o
féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala “03”, para o Cemitério Municipal da Saudade, em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. NERCIO DOMINGOS CEZARINO
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado
com a Sra. Maria Izabel Angarten Cezarino. Era filho do Sr. Vergilio Cezarino e da
Sra. Geny Gozzer, ambos falecidos. Deixa os filhos: Edivaldo Vanderlei Cezarino; Rosinei Aparecida Cezarino Joia;
Maria Ines Cezarino Correa; Luiz Domingos Cezarino; Valdemir Antonio Cezarino; Nelson Donizete Cezarino; Wilson Luiz
Cezarino. Deixa também netos, bisnetos
e demais parentes. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Rio
das Pedras e seu sepultamento deu-se
ontem as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o
Cemitério Municipal naquela localidade,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ELIZABETTE CRISTINI DENARDI DOS SANTOS faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 33 anos de
idade e era casada com a Sr. Claudemir
Domingues. Era filha do Sr. Aparecido
Donizetti Denardi e da Sra. Cleusa Maria
Gallo. Deixa os filhos: Deivid dos Santos;
Deivison dos Santos; Veronica dos Santos; Taik dos Santos. Deixa ainda demais
parentes. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório Municipal de Vila Rezende sala01, seguindo para a referida necrópole,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. NEUSA MARIA GARDIN PULZ
faleceu anteontem na cidade de Piracica-

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

ba aos 75 anos de idade e era casada
com Sr. Valtenir Rosseto Pulz. Era filha
do Sr. Raul Gardin e da Sra. Antonia Pop
Gardin, falecidos. Deixou os filhos: Lilian
Cristine Pulz dos Santos casada com Helio
Aroldo dos Santos; Valtenir Pulz casado
com Valeria Cristina Guarda Pulz. Deixa
ainda netos, bisnetos e demais parentes.
O seu sepultamento deu-se ontem as
14:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório “A” do Cemitério Parque da Ressurreição, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MOACIR DURVAL BORDUCHI faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 83 anos de idade e era casado
com a Sra. Edna Zanardo. Era filho dos
finados Sr. João Borduchi e da Sra. Josefina Pianta Borduchi. Deixou o filho:
Guilherme Zanardo Borduchi. Deixa ainda demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as 16:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório “C”
do Cemitério Parque da Ressurreição,
seguindo para a referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. JOSE ROBERTO CEZAR faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba, aos
39 anos de idade e era casado com a
Sra. Rosineia Gonçalves de Souza. Era
filho do finado Sr. Jose Bento Cezar e da
Sra. Carmem Pacheco Cezar. Deixa os
filhos: Luciano Junior Cezar; Deivid Gonçalves Cezar. Deixa ainda demais parentes e amigos. O sepultamento deu-se
ontem as 14:00 hs, saindo a urna mor-

tuária do Velório Municipal da Vila Rezende sala-02, para a referida necropole,
onde foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 44 anos de idade. Era filho
do Sr. Valdemar Conceição de Oliveira
e Sra. Matilde Elias dos Santos. Deixa
os filhos: Vivian Santana de Oliveira,
Nivea Santana de Oliveira e João Vitor
Santana de Oliveira. Deixa ainda demais
parentes e amigos. O sepultamento darse-á hoje as 10:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-03, para a referida necropole,
onde será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LUDA LAKAVICOS faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 87
anos de idade e era filha do Sr. Bruno
Lakavicos e da Sra. Antonia Lakavicos, falecidos. Deixa o filho: Marcio
Lakavicos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 17:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende – Sala 03 para a referida necropole,
onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. ANTONIETTA ROMANO faleceu dia
28 na cidade de Piracicaba aos 87 anos
de idade e era filha do Sr. Vicente Romano e da Sra. Nicolina Domarco, falecidos.
Deixa parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se dia 01 as 10:30 hs, saindo
a urna mortuária do Velório da Saudade Sala 05, para o Cemitério da Saudade,

onde foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. CARLOS ALBERTO DE PONTES
NASSIF faleceu dia 01 na cidade de Botucatu aos 55 anos de idade.Era casado
com a Sra.Akemi Nishijima Nassif.Era filho do finado Sr.Ayres Nassif e da
Sra.Akemi Nishijima Nassif.Deixa os
filhos:Deouglas Nishijuima Nassif e Karine Nishijima Nassif Braz casada com
Douglas Henrique Rosa Braz,deixa demais parentes e amigos.O seu corpo foi
transladado para a cidade de São Pedro e
o seu sepultamento deu se dia 01 ás 16:00
hs saindo a urna mortuária do Velório
Memorial Bom Jesus –sala 1 seguindo
para o Cemitério Parque São Pedro onde
foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. SANTINA FERREIRA BUENO
CHAGAS faleceu ontem na cidade de
Rio Claro/SP aos 70 anos de idade era
viúva do Sr. José Chagas, filha da
Sra. Dermina Ribeiro dos Santos Bueno e do Sr. Benedito Ferreira Bueno.
Deixa os filhos: Silvana, Gilmara c/c
Rogério, Luis, Carlos c/c Claudia, Paulo, Verninia c/c Renato, André, Natalia, José Roberto (Falecido), Daniele
(Falecida). Deixa também netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento dar-se-á hoje às 10:00 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio Claro/SP seguindo para
o Cemitério São João Batista – Rio
Claro/SP para referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em ven d a s ,
pacote office e
referências – trabalho de segunda a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicado – Concorrência nº. 002/2022 - Processo nº. 852/2022 - OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços regulares e contínuos de
engenharia, visando à implantação de um sistema eficiente e integrado de limpeza
pública no Município de Rio das Pedras/SP, com fornecimento de mão de obra, insumos e equipamentos necessários - IMPORTANTE: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 01/04/2022, 14h00min INÍCIO DA SESSÃO: 01/04/2022, 14h30m - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: email: licitacao@riodaspedras.sp.gov.br – fone: 193493-9490 – O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor
de Compras, no horário de 9h ás 16h ou pelo site: www.riodaspedras.sp.gov.br
- REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referencias de tempo será observado o horário de Brasília (DF) – Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, 25 de
fevereiro de 2022 - Marcos Buzetto - Prefeito Municipal.
Esta publicação custou R$ 175,20 aos cofres públicos

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:Pregão Presencial 07/2022 - Processo: 277/2022 - Objeto: Locação de Software para
Gestão da Secretaria de Educação. Início da Sessão Pública: 16/03/2022
,às 09h:00, na Secretaria Municipalde Turismo, sito a Rua General Osório,
n° 846, Centro, São Pedro/SP.O edital completo encontra-se à disposição
no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral
748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do
site: www.saopedro.sp.gov.br./consultas/licitaçõespublicasSão Pedro, 02 de
Março de 2022. Thiago Silvério da Silva-Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos
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A BASTECIMENTO

Fevereiro fecha com chuvas
muito abaixo do esperado
Divulgação

A BASTECIMENTO

Cidade recebe R$ 150 mil para
caixa d’água no Massud Cury
O Presidente da Câmara, Edson Marconato, e o superintendente do SAAE, Emerson
Vieira, anunciaram o recebimento da verba através do deputado Rodrigo Moraes

Mês de fevereiro fechou com apenas 56,9mm de chuvas

A preocupação com o abastecimento de água na cidade não
para e a quantidade de chuvas em
Fevereiro agrava ainda mais a situação. O mês fechou com
56,9mm no total acumulado.
Para se ter uma comparação, só
no dia 13 de janeiro, choveu praticamente a mesma quantidade.
Atualmente, o decreto de racionamento continua vigente,
mas a água vem sendo distribuída normalmente em toda cidade. Os esforços das equipes do
SAAE são constantes para garantir que a água sempre che-

gue às casas das pessoas. Recentemente, foi anunciado o contrato para troca de rede mestra de
água por um sistema que não
vai precisar escavar as ruas
da cidade e assim trazer economia de dinheiro e também
mais comodidade aos cidadãos.
A nova ETA (Estação de
Tratamento de Água) já pronta, aguarda a adequação do
sistema de canos para poder ser
instalada, além de outras medidas que o SAAE toma diariamente visando aprimorar sempre o uso da água na cidade.

C ENTRO P EDAGÓGICO

A luta para melhorar a estrutura de captação, tratamento
e armazenamento de água em Rio
das Pedras não para. E o mês de
fevereiro fechou com uma boa
notícia para os moradores do
bairro Massud Coury. O Presidente da Câmara, Edson Marconato, e o superintendente do
SAAE, Emerson Vieira, anunciaram o recebimento da verba de
R$ 150 mil conseguida através do
deputado Rodrigo Moraes. Emerson destacou que a verba que era
de 2020 e estava para ser perdida
por questões de prazo e que com a
intervenção do deputado pode ser
aproveitada pelo município. O
prefeito Marcos Buzetto também
já se comprometeu em fazer um
novo poço artesiano próximo à
nova caixa para que ajude mais
ainda no fornecimento de água.

Divulgação

Recursos foram conquistados com o apoio do deputado Rodrigo Moraes

E SPORTES

Divulgação

Peça teatral conscientiza Atletas conquistam bons resultados
sobre as leis de trânsito
O Projeto Aventuras no
Trânsito é um espetáculo educativo que coloca, de forma divertida, as principais regras de trânsito a serem respeitadas pelas crianças, como atravessar a rua nas
faixas de pedestre ou nas passarelas, respeitar o sinal, esperar o
carro passar, entre outras. Também destaca as regras que os
adultos devem respeitar, como
usar cinto de segurança, não usar
o celular, dentre outros. As leis
de trânsito são abordadas no
contexto de uma pequena história conduzida por um narrador.
A encenação é musicada, ao vivo

e a cenografia é alusiva ao circo
com câmeras de ar cenográficas.
A proposta é levar a educação no
trânsito a escolas e locais públicos, objetivando a educação moral e cívica, desde a formação do
indivíduo. O principal objetivo do
projeto é a conscientização sobre
as leis e respeito ao trânsito e que
essa consciência deve ser iniciada nos primeiros anos escolares,
onde os alunos são aproximados
de conhecimentos e saberes que
necessitam pra viver em sociedade. A apresentação acontece no
próximo domingo, dia 6, a partir
das 16, no Centro Pedagógico.

Os atletas do mountain bike
da cidade constantemente trazem
bons resultados nas competições
locais. Fechando fevereiro, vários
competiram em Torrinha e trouxeram resultados. Os maiores destaques foram para Jorge Martins,
2º colocado na categoria Sport
Sub60, e para a dupla Márcio e

Raquel Bombem, com o 2º lugar
de duplas mistas. Além deles, os
atletas Ana Paula Pauluk, Thaissa Santos, Bruno Rodrigues, Bernardo Strioli, Paulo Roberto Paçoca se destacaram entre as colocações mais altas de cada categoria.
FUTEBOL - O futebol da cidade entra agora na parte mais

Divulgação

“RAUL DANCE”
Após o sucesso da aula que
o instrutor “Raul Dance” fez
durante a Caminhada da
Paz, ele estará de volta a Rio
das Pedras neste domingo,
6, a partir das 8h, no Ginásio de Esportes. A aula que
mistura ritmos e coreografias atuais com movimentos que trazem benefício
aeróbico garante um jeito
divertido de entrar em forma. A participação na aula
terá o valor de R$ 5,00 e a
doação de 1 litro de leite que
serão revertidos ao Fundo
Social de Solidariedade.

C ÂMARA

Palestra sugere reserva
para tempos de crise
Um dos aprendizados com a
pandemia do coronavírus é a necessidade de se ter uma reserva
de dinheiro para momentos de
crise. O lockdown provocou o fechamento de várias empresas e o
endividamento de pessoas que,
em nenhum momento antes disso, pensaram em como guardar e
investir melhor o seu dinheiro.
Para ajudar a população sobre
este tema, na próxima quarta-feira, 9, a partir das 19h, haverá

uma palestra na Câmara Municipal sobre “Cenário Econômico e
Seus Investimentos”, com Michel
Martins, graduado em engenharia, sócio e assessor de investimentos Private na Wise AAI Credenciada ao BTG Pactual, com certificação Ancord (AAI). O evento
é realizado pela Secretaria de
Indústria e Comércio e a ACIRP
(Associação Comercial de Rio
das Pedras). A Câmara fica na
rua Dr. Moraes Barros, 270.

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

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
HAMILTON OSTE e LÚCIA CRISTINA DE ARRUDA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, examinador de borracha, nascido em Minaçu - GO, aos 06/09/1966, residente e
domiciliado na rua Oito, nº 140, bairro Residencial Alvorada, Rio
das Pedras - SP, filho de ANTONIO OSTE FILHO e de TEREZINHA LEITE OSTE; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
divorciada, do lar, nascida em Capivari - SP, aos 10/03/1966,
residente e domiciliada na rua Luiz Antonio Bortoleto, nº 95,
bairro Vitório Cezarino, Rio das Pedras - SP, filha de ANTONIO
RODRIGUES DE ARRUDA e de LOURDES DIAS DE ARRUDA.
JOELSON DE PAULA LIMA e SIMONE APARECIDA BREDA,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado,
soldador e montador, nascido em Rio das Pedras - SP, aos
18/12/1990, residente e domiciliado na rua Marino Degaspari, nº 208, bairro Residencial Bom Jardim - SP, filho de
DJAIR DOS SANTOS LIMA e de ERNESTINA FERNANDES
DE PAULA LIMA; e a pretendente: nacionalidade brasileira,
solteira, inspetora de qualidade, nascida em Rio das Pedras - SP, aos 10/02/1987, residente e domiciliada na rua
Francelina Tonon Marim, nº 14, bairro Monsenhor Cecilio
Coury, Rio das Pedras - SP, filha de APARECIDO BELMIRO
BREDA e de MARGARIDA APARECIDA CLEMENTE BREDA.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei. Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local. Rio das Pedras,03 de
março de 2022. A Oficial: SONIA MARLY DE ALMEIDA.

movimentada do ano. A Copa Rio
das Pedras de Futebol Amador
2022 terá início em breve e as inscrições acontecem nesta sextafeira (4), até às 16h30, na Secretaria de Esportes. Na próxima segunda-feira (7), a partir das 19
horas, acontece o Congresso Técnico, no Centro Pedagógico.

Bruno Rodrigues no pódio de terceiro lugar
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