TCE-SP rejeita as contas de 2019 da Câmara
rastro a triste certeza de que parte
da humanidade insiste em caminhar para a autodestruição”, declarou o ex-presidente, sob aplausos do Parlamento mexicano.

PELA PAZ - I
Diretor e advogado do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região, José
Osmir Bertazzoni participou da
OIT (Organização Internacional
do Trabalho), das Nações Unidas
(ONU), por dez anos, tendo participado das conferências internacionais em Genebra e atuado junto às missões brasileiras. Observou de perto as tensões entre Rússia e Ucrânia, problemas que se
remontam há décadas. “Hoje não
podemos tomar partido ou lado,
temos que buscar um único objetivo: a paz”, disse Bertazzoni.
PELA PAZ - II
É no mesmo sentido – “pela
paz!” – que foi o discurso do expresidente Lula, ontem, 3, na Câmara dos Deputados do México.
Ele condenou a guerra no Leste
Europeu e disse que os conflitos
recentes no mundo consumiram
11 trilhões de dólares, “quantia
suficiente para eliminar a fome e
preparar o planeta para lidar melhor com as mudanças climáticas”.
PELA PAZ - III
“E com tantas guerras e tantos trilhões de dólares, o mundo
não se tornou um lugar mais seguro e melhor. Muito pelo contrário. Cada míssil de milhares ou
milhões de dólares disparado
contra uma população civil, seja
na capital de um país ou na aldeia mais remota, traz em seu

Apontamento é referente ao desequilíbrio da quantidade entre
cargos comissionados e efetivos. Justificativa do Legislativo
é que problema foi ignorado em gestões anteriores

PELA PAZ - IV
O ex-presidente também não
deixou de criticar a posição dos
EUA, país que não só invade outras nações, como Iraque e Afeganistão, mas também desenvolve uma política externa que é capaz de alterar as forças políticas
de outros países. Lula lembrou,
por exemplo, de quando a ex-presidente Dilma Rousseff e a Petrobras foram espionadas. “E o
Obama não teve nem capacidade
de pedir desculpas”, criticou.

Davi Negri

HERANÇA - I
Ficou clara a resposta da Câmara, a respeito da rejeição das
contas de 2019, de que o problema
é a chamada “herança maldita”,
ou seja, de gestões anteriores. Com
essa justificativa, Gilmar atinge diretamente o ex-presidente Matheus
Erler (PSDB), que, inclusive, foi
um de seus apoiadores na conquista do primeiro mandato, em 2018.
HERANÇA - II
Na mesma linha de “herança maldita” vai o secretário Alexa Salvaia, da Sedema. Em entrevista ao site “Pirapop Notícias”, ele destacou os diversos problemas que encontrou na pasta,
quando assumiu, em meados de
2021. “Vou elencar algumas situações de cabeça: a secretaria
estava uma desordem desde 4
de janeiro de 2021. Os pedidos
pelo 156 simplesmente eram ignorados e havia quase 2 mil serviços em atraso”, informou.

Atualmente, o Legislativo tem um concurso para preenchimento de sete vagas de cerimonialistas

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) julgou irregulares as contas de 2019
da Câmara Municipal de Piracicaba, referentes ao primeiro ano da
presidência do vereador Gilmar
Rotta (Cidadania). O principal
apontamento do conselheiro Renato Martins Costa é a falta de
equilíbrio entre a quantidade de
servidores comissionados (aqueles de livre provimento) e efetivos
(preenchidos a partir da realização de concursos públicos). A explicação do Departamento de Comunicação da Câmara é que, mesmo com a extinção de alguns cargos comissionados em 2019, não
foi possível preenchê-los por conta
da decisão do governo federal em
proibir – motivado pela pandemia
– a realização de concursos públicos de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, conforme a lei
complementar 173/2020. Atualmente, o Legislativo tem um concurso, realizado via Fundação
Vunesp, para preenchimento de
sete vagas de cerimonialistas. A7
Thais Passos/Sema
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O que conversam o Pré Candidato Francys Almeida (PCdoB) e o
Ex-prefeito Barjas Negri (PSDB) em uma padaria famosa de Piracicaba? As teorias da conspiração falariam em IMPEACHMENT,
mas preferimos acreditar que buscam melhorias para Piracicaba.

M ELHORIA,

MUD
ANÇA E
MUDANÇA
TRANSFORMAÇÃO SÃO TEMAS
DE PALESTRA NO S IMESPI
A6

RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA
A Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) irá realizar restauração ecológica em 11 propriedades rurais localizadas nas microbacias do Ribeirão dos
Marins, na zona rural de Piracicaba. O recurso de R$
450 mil para as ações é proveniente do Programa 2 da

Política de Mananciais PCJ, da Agência das Bacias PCJ,
no qual a Prefeitura de Piracicaba foi contemplada no
final de fevereiro para uso com restauração ecológica em
áreas de APPs (Área de Preservação Permanente) e de
Reserva Legal, sem necessidade de contrapartida. A9
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Escola não é
um espaço de
produção de
mercadorias
– Dorgival Henrique
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Overpareting: a
doentia relação
dos pais com
seus filhos
– Rodolfo Capler
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A insanidade
de uma guerra
– Pedro Kawai
A2

EM DEFESA DO MAGISTÉRIO
A deputada estadual Professora Bebel (PT) visitou e dialogou, na manhã de ontem,
3, com professores da E.E.
Comendador Mário Dedini,
no bairro Algodoal. No encontro com professores,
onde esteve acompanhada
também pelo dirigente regional de ensino, Fábio Ne-

greiros, Bebel buscou colocar a categoria ao par da
proposta do governador de
São Paulo, João Doria, que
acaba com a carreira do
magistério. “É hora de unirmos a força e dizer não a
esta nova carreira. Queremos, sim, a nossa carreira
sendo respeitada”, disse. A7
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A insanidade de
uma guerra
Pedro Kawai

C

resci ouvindo
histórias de como as bombas
lançadas contra Hiroshima e Nagasaki,
durante a Segunda
Guerra Mundial, devastaram o Japão. Até
hoje essas cicatrizes sangram para o povo japonês e os ajudam a não se esquecer que a guerra nunca deveria ser uma opção.
Alguns dias atrás, o episódio da apologia ao nazismo, feita por um influenciador digital
repercutiu dentro e fora do Brasil, trazendo de volta, às nossas memórias, os horrores do
holocausto e o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus.
A sociedade se constituiu
em guerras. A busca pelo poder
e pelo domínio está no DNA humano, e remonta aos homens
das cavernas. Há uma impressionante obsessão por ser mais,
por ter mais, por ganhar mais,
por aparecer mais, por conquistar mais, como se isso fosse capaz
de tornar uma pessoa melhor
ou maior que seu semelhante.
Como cristão, sempre acreditei que somos todos iguais perante
Deus. A propósito, é esta a frase
escrita no portão de entrada do
Cemitério da Saudade, embora
muitos só se deem conta dessa
verdade, diante de um sofrimento, ou da proximidade da morte.
Então, se todos somos iguais
perante Deus e perante a Lei, o
que pode explicar a ocorrência de
uma guerra, como a que se iniciou recentemente, entre Rússia
e Ucrânia? Exatamente as mesmas razões de todas as outras
guerras: poder e domínio.
Ao sinalizar sua posição em
integrar-se à OTAN (Organização do Tratado do Atlântico
Norte), a Ucrânia acendeu a luz
vermelha para a Rússia, que
teme o avanço do domínio dos
países com alinhamento político com os Estados Unidos.
Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a an-

tiga União Soviética
uniram-se para combater o nazismo. Com
o fim da guerra, cada
um foi para o seu
lado, iniciando uma
disputa ideológica e
uma guerra de nervos por décadas, sem
um tiro sequer, a chamada Guerra Fria.

Há uma
impressionante
obsessão por
ser mais, por
ter mais, por
ganhar mais
Com a queda do Muro de
Berlim, que foi o símbolo da polarização entre as duas maiores potências mundiais, acaba
a Guerra Fria e, dois anos depois, a União Soviética deixa de
existir, dando lugar a estados
teoricamente independentes. E
é exatamente em defesa dessa
independência que, hoje, a
Ucrânia, com o apoio dos Estados Unidos e dos países membros da OTAN, luta contra a
opressão da Rússia, aliada incondicional da China. Ora, então a guerra, é, de fato, entre
Estados Unidos e Rússia.
É isso o que está em jogo. O
domínio e o poder, o desejo de ganhar e o medo de perder. Perder
espaço na economia mundial,
perder o protagonismo em ciência e tecnologia e, até mesmo, na
disputa espacial. Mas essa guerra tem um preço, que é muito doloroso para as famílias de ambos
os lados. O preço dessa briga insana, são as vidas humanas, as
famílias separadas, os órfãos, a
dor de ter a história de uma vida
inteira deixada para trás em busca de um novo começo, a falta
de liberdade, e os pesadelos que
tiram o sono dos inocentes.
———
Pedro Kawai (PSDB) é
vereador e membro do
Parlamento Metropolitano de Piracicaba

Abril Laranja: todos
pela prevenção
contra amputações
Marcos da Costa

O

Brasil apresenta um volume
dramático de
perdas de membros por
amputações por situações que poderiam ter
sido evitadas, sendo as
mais frequentes, diabetes descontroladas,
acidentes de carros e especialmente com motos, causados pela falta
de observância das normas de
trânsito, e acidentes de trabalho,
agravados pela ausência de equipamentos de proteção individual.
Por conta do volume de casos de perdas de membros que
poderiam ter sido evitados está
ganhando força no Brasil um
movimento iniciado nos Estados Unidos, que serve, de um
lado, como alerta à população
dos cuidados que se deve adotar para evitar amputações e, de
outro, para levar às pessoas que
sofreram essas perdas uma
mensagem de que elas não devem impedir seguir com a vida
plena e feliz. No Brasil esse movimento se inicia em Goiânia e é
adotado pela ABOTEC, Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, que inclusive promoverá
uma bela campanha neste ano.
Sei bem a importância dessa
mensagem. Eu próprio, quando
ainda estava me recuperando da
amputação de minha perna direita, por conta de um acidente
de carro, tive a alegria de receber naqueles primeiros dias, a
visita ilustre de Lars Grael, que

veio a São Paulo a pedido de um amigo comum, para conversar
comigo sobre a experiência dele. Eu, que era
um admirador dele,
me tornei seu amigo e
chegamos a dar palestras juntos sobre superação. Mas eu próprio,
seguindo o exemplo
dele, também passei a visitar amputados e com eles compartilhar
minha própria experiência.

Está ganhando
força no Brasil
um movimento
iniciado nos
Estados Unidos
Por isso decidi abraçar esse
movimento e elaborei um texto de
um projeto de lei, apresentado na
Assembleia Legislativa pelo amigo Deputado Estadual Campos
Machado, oficializando em São
Paulo o Abril Laranja, envolvendo todos os órgãos públicos relacionados ao tema em parceria com
entidades privadas, para promoção de encontros, debates e campanhas, e colorindo de laranja
com luzes, os prédios públicos.
Conto com todos para que o
Abril Laranja tenha sucesso e possamos conscientizar e prevenir situações que levem a perda de membros por amputações em nosso país
Todos juntos no Abril Laranja.
———
Marcos da Costa, advogado, ex-presidente da OABSP
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Overpareting: a doentia relação dos pais com seus filhos

J

ulie LythcottHaims, ex-reitora
da Universidade
Stanford, cunhou o
termo “overparenting” para referir-se ao
fenômeno moderno
da obsessão dos pais
em guiar e proteger
seus filhos. A acadêmica tem disseminado suas análises por todos os
Estados Unidos, chamando a
atenção da sociedade americana para esse processo, que segundo ela, “tem apodrecido a
mais nova geração de jovens”.
Acredito que a overparenting ganhou contornos globais,
pois aqui em Piracicaba - no contexto no qual me encontro - identifico essa realidade de superproteção dos pais em relação aos
seus filhos. Não é incomum vermos adultos que superprotegem
seus filhos a ponto de torná-los
nulos em suas decisões e ações.
No período em que atuei como
pesquisador na área da educa-

ção em dez escolas estaduais da nossa cidade,
discerni os efeitos colaterais da overparenting
na vida dos estudantes.
Por exemplo, por meio
das 300 entrevistas que
conduzi com alunos do
ensino médio, concluí
que 90% das meninas de
15 anos não estão envolvidas na ajuda das tarefas domésticas e 98% dos meninos de 16 anos
nunca arrumaram o próprio quarto mais de duas vezes no semestre.
Em outros tempos, meninas
e meninos da mesma idade assumiam responsabilidades cotidianas em suas casas, e, em sua
grande maioria, pensavam em
arrumar um emprego e ter seu
próprio dinheiro. Hoje os adolescentes são languidos e irresponsáveis. Isso se deve não somente
à constante presença da tecnologia em suas vidas, mas, sobretudo, por conta da intervenção
dos pais na vida dos seus filhos.
Segundo os estudos de Julie

Em outros
tempos, meninas
e meninos da
mesma idade
assumiam
responsabilidades
cotidianas em
suas casas
Lythcott-Haims, a atitude superprotetora dos pais em relação aos
filhos, gera adultos infantilizados. No Brasil essa geração de
"adultos crianças" é conhecida
como "geração canguru", composta de adultos de 25 a 34 anos
que ainda moram com os pais.
Isso é um retardamento social e
os principais responsáveis são os
pais desses jovens que os super
direcionam e os superprotegem.
No mundo hiperconectado
em que estamos tudo concorre
para que os adolescentes se tornem apáticos, medrosos e irresponsáveis. Infelizmente a tendência natural das coisas é o quadro

piorar. Assim como a ex-reitora
da Universidade Stanford, acredito que os pais são chave na modificação dessa situação. Portanto, o meu apelo aos pais de
adolescentes é que não protejam
seus filhos. Deixe-os sofrer por
suas más decisões, para que dessa forma cresçam e aprendam a
se emancipar como futuros adultos numa sociedade que implica
muitas demandas e decisões.
Imponha tarefas cotidianas aos
seus filhos. Isso introjeta neles
senso de responsabilidade e sentimentos de satisfação interior.
Antes que me questionem
com qual experiência estou escrevendo tais coisas, lhes respondo:
com a experiência de alguém que
não foi protegido pelos pais.
———
Rodolfo Capler, teólogo,
autor do livro “Geração
Selfie” (2021) e pesquisador do Laboratório de
Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo/PUC-SP

Lei que prevê multa para diferença
salarial dorme em berço esplêndido
Max Pavanello

S

emana passada
falamos sobre a
comemoração
dos 90 anos da conquista das mulheres
do direito de votar.
Hoje, continuamos a
falar sobre direito
delas, até porque
chegamos ao mês de março. O
mês das mulheres. A referência ao mês das mulheres se dá
em virtude do dia 8, o Dia Internacional das Mulheres.
Apesar de algumas conquistas, as mulheres ainda
buscam reconhecimento de direitos básicos, como, por exemplo, maior inserção na política, direito a ocupar cargos de
lideranças, luta contra violência doméstica, dentre outros.
Um dos direitos básicos que
as mulheres buscam é a equiparação salarial. Segundo dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2019, as
mulheres receberam 77,7% da remuneração dos homens. E, quando a comparação é dentre os maiores salários, por ocuparem cargos de liderança, a diferença fica
maior ainda, pois a remunera-

ção das mulheres corresponde a apenas
61,9% do dos homens.
Procurando corrigir essa realidade,
em 2009, há mais de
uma década, foi proposto na Câmara de
Deputados, o Projeto
de Lei Complementar
n° 6.393/2009, que
prevê multa para empresas que
não corrigirem essa distorção.
O projeto foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado, onde
recebeu o número 130/2011 e foi
aprovado em 30 de março de 2021.
Após a aprovação no Senado,
o projeto seguiu para a sanção presidencial e daí enfrentou outro sério problema, que é um Presidente
misógino que não possui empatia e nem compromisso em combater desigualdades e injustiças.
O Presidente deu sinais de
que pretendia vetar o projeto, chegando a dizer numa daquelas
suas famigeradas “lives” semanais que o projeto, imaginem, era
prejudicial para as mulheres.
Para não ocorrer o veto, foi
costurado um acordo, que foi a devolução do projeto de lei complementar para a Câmara de Deputados, sob a justificativa de que o

Nenhum direito
das mulheres é
conquistado com
facilidade (...)
texto aprovado no Senado era diferente do original da Câmara.
No sistema bicameral brasileiro, quando uma casa legislativa
altera o projeto com origem na
outra, antes de ser encaminhado
à sanção presidência, deve ser devolvido à casa de origem. Essa regra é válida apenas quando a alteração for de mérito, não vale
para pequenas alterações, como de
acerto de redação, por exemplo.
A alteração, que ao nosso
sentir não chegava a ser de mérito, pois a essência da norma
era a correção da disparidade
salarial, foi a seguinte: o texto
original aprovado na Câmara
dizia que a empresa punida deveria pagar à empregada multa
correspondente a 5 (cinco) vezes a diferença verificada, até
o limite de 5 (cinco) anos, enquanto o Senado foi acrescentada a palavra “até” antes de
multa, ou seja, o texto passou prever multa de “até” cinco vezes.
A mudança não chega a ser
desprezível, pois pode representar

valores significativos, mas também não altera o mérito da norma, que é a punição da empresa
que promove discriminação, fazendo diferenciação salarial pela
simples diferença de gênero.
Mas, o pior nessa história é
que, apesar da alteração não chegar a ser de mérito, portanto, prescindir de discussões acaloradas,
hoje, quase um ano depois, o projeto dorme em berço esplêndido.
Aliás, dizer um ano depois não
chega a ser correto, um ano depois que o Presidente da República devolveu o projeto para a Câmara, mas, lembremo-nos, o projeto original é de novembro de
2009, ou seja, são mais de 12 anos.
Nenhum direito das mulheres é conquistado com facilidade,
nem mesmo o direito de receber
o mesmo salário dos homens.
Para concluir, já nos adiantamos nos cumprimentos a
todas as mulheres pelas celebrações do Dia Internacional
das Mulheres. Que venham
muitas conquistas, como essa
da equiparação salarial.
———
Max Pavanello, advogado,
vice-presidente do PDT
de Piracicaba, conselheiro seccional da OABSP

Novamente, cuidado vereadoras e vereadores!
Sergio Oliveira Moraes

S

enhores e senhoras vereadoras e vereadores, retorno à
carga e à temática já por mim
debatida em artigo anterior e pergunto: não lhes parece que há contradições demais no projeto que
institui na Câmara Municipal de
Piracicaba a “ Medalha de Mérito
Estudantil Professor Olavo de
Carvalho” (processo de número
97/2022)? Eu as vejo e vou apresentar abaixo duas abordagens
para demonstrar os motivos da
minha preocupação crescente.
A primeira delas se dá a partir do olhar de um professor de
Física. Pensemos juntos: em princípio, uma premiação por algo
pressupõe um reconhecimento e
incentivo por um esforço que o
premiado fez, que o destacou entre os demais “competidores”.
Algo que mostre que seu esforço
não foi em vão, que deve ser reconhecido e merece – se possível
– ser continuado. Na área da
Educação, pode-se visar também
o incentivo ao investimento das
escolas em bibliotecas ampliadas,
aulas extras, entre outros. Afinal, tornam-se competitivas também as instituições de ensino e a
própria comunidade ao terem
seus jovens reconhecidos nacional e muitas vezes internacionalmente. É o caso, por exemplo, das
Olimpíadas Brasileira de Física e
de Astronomia, nas quais atuei

durante muitos anos enquanto
na ativa, graças à receptividade
e sensibilidade da ESALQ.
Ainda, também por princípio, se alguém será homenageado com o nome numa medalha
que recompensará os esforços
de outrem, esse alguém deve ter
um reconhecimento incontestável que permita não só ser imediatamente reconhecida sua importância na área, mas também
que seja seu próprio nome um
incentivo aos jovens premiados.
Assim, pergunto: que incentivo
a um ou uma jovem representa
um prêmio com o nome de alguém que não estudou regularmente, que não incentivou os
próprios filhos a estudarem (depoimentos da filha mais velha
disponíveis no YouTube) e que
propagava que “ Albert Einstein
foi um farsante e inventou a
Teoria da Relatividade...”, que
“ Isaac Newton é portador de
uma burrice formidável...” e “
Galileu Galilei não passou de um
charlatão protegido pelo papa”?
Imaginem um professor ou
uma professora de Física ter que
explicar aos seus alunos que esses cientistas não têm nada a ver
com essas afirmações, embora o
nome da pessoa que as proferiu
seja homenageado na cidade de
Piracicaba. As possibilidades
que esses e essas professoras e
professores teriam a dizer para
seus alunos e alunas seriam:

A intenção, aqui,
não é ser irônico.
Afinal, a ironia
está na proposta
de tal medalha
- As afirmações procedem, o
prêmio com o nome de tal homenageado é justo e, portanto, vocês
não precisam mais estudar Física.
- As afirmações são falsas,
então, vamos nos dedicar à Física,
sabendo que o nome e o próprio
prêmio são injustos e incabíveis.
Como sair dessa? Lembremos ainda que a Física, ao lado
da Matemática, por uma série
de problemas que não é o momento para detalhar, exigem
grande esforço e dedicação!
A intenção, aqui, não é ser
irônico. Afinal, a ironia está na
proposta de tal medalha – e posso imaginar o senhor Olavo de
Carvalho, esteja onde estiver,
muito bravo com o paradoxo da
“homenagem” e, espero, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, que, caso aprovem, tenham a coerência de redigir um
manual para poupar o precioso
tempo dos professores da tarefa
de tentar explicar o inexplicável.
A segunda contradição é a
partir do olhar do contribuinte, alguém que irá ajudar a “pagar a conta”, digamos assim.
Consultemos, então, o Regimento Interno da Câmara Mu-

nicipal de Piracicaba, em seu
Artigo 160, Parágrafo V. Diz ele:
Art. 160. Os Projetos de Decreto Legislativo destinam-se a regular as matérias de exclusiva competência da Câmara, sem a sanção
do Prefeito, e que tenham efeito
externo, notadamente nos casos de:
V - outorga de título de cidadania honorária e outros aos
que tenham prestado relevantes serviços à comunidade;
(https://www.camara
piracicaba.sp.gov.br/legmun/
Regimento_Interno.pdf, acessado em 24/02/2022)
Senhoras vereadoras e senhores vereadores, não consigo enquadrar o senhor Olavo de Carvalho como alguém que tenha prestado “ relevantes serviços à comunidade”. Não consigo, também,
generalizar um grupo de pessoas
que o consideram ao ponto de
homenageá-lo com o nome em
uma Medalha de Mérito Estudantil, como “a comunidade”,
sob o aspecto quantitativo, evidentemente. Então, associá-lo a
uma premiação me parece uma
clara contradição ao Parágrafo
V do Artigo 160 do Regimento
Interno desta Casa Legislativa.
São contradições demais senhoras e senhores!
Cuidado, muito cuidado!
———
Sergio Oliveira Moraes,
professor doutor, docente
aposentado da Esalq/USP
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PCdoB de Piracicaba organiza
comemorações de centenário
Divulgação

A ÇÕES

Cram realiza conscientização para
combate à violência contra mulher
Atividades são programadas pelo Cram ao longo de março, o “Mês da Mulher”

Tony Azevedo, Vilson Dornelles e Sérgio Spenassatto

O presidente do PCdoB Piracicaba, o médico Vilson Dornelles,
o secretário de Cultura da legenda, Tony Azevedo, e o advogado
Sérgio Spenassatto, se reuniram
para organizar as comemorações
do centenário de fundação do Partido Comunista do Brasil (PCdoB).
Músico, bailarino e artista
plástico, Azevedo declarou que o
Comitê Municipal de Piracicaba
organizará uma comemoração
dentro das festividades alusivas à
data, que ocorrerá em todo o ter-

ritório brasileiro. Em Piracicaba,
será em 25 de março, às 19 horas,
no Largo dos Pescadores, e contará com várias atrações culturais,
com a presença das lideranças do
partido e da comunidade numa
festa participativa e democrática.
O advogado Sérgio Spenassatto ficou encarregado de
procurar o presidente da Câmara Municipal, Gilmar Rotta, buscando a realização de
uma sessão solene em homenagem ao centenário do partido.

Escola não é um espaço de
produção de mercadorias
Dorgival Henrique

A

Escola é antes de
tudo um espaço
público voltado
à produção do conhecimento, ao exercício
da liberdade e da cidadania. Como tal não
pode ser gerida por
princípios de gestão
que cultuam a eficiência utilitarista e a racionalidade instrumental, próprios das organizações de trabalho industriais que
produzem bens de consumo em
massa ou em grande escala.
Este é o debate, a partir da
iniciativa do Governo Bolsonaro
de implantar as chamadas escolas cívico militares, que tentam
impor um modelo baseado na disciplina produtivista, transformando educandos em peças a serem
moldadas e educadores em “gestores” em busca de resultados.
Vale observar que as organizações industriais, que realizaram o processo de produção em
grande escala, assumiram os
princípios dos engenheiros que
inauguraram o movimento autodenominado de Administração
Científica e conseguiram êxito
com a criação do homem-máquina e a gestão fundamentada em
princípios da organização militar.
Esse sistema de fabricação,
também conhecido como fordismo, foi substituído a partir da
década de 70 do século passado
pelo toyotismo, sistema de acumulação flexível que elimina o
desperdício, estoques e prima
pela qualidade do produto.
Tanto o fordismo quanto o
toyotismo e até mesmo o escravismo estão presentes nos dias
atuais, mas esses modelos de organizações de trabalho não devem ser transplantados para a
escola, onde a produção de conhecimento e liberdade crítica
são fundamentais, seja para
aprendizagem ou para construção da cidadania.
Se os princípios administrativos da Organização Militar,
tais como: unidade de comando, unidade de direção, disciplina, ordem, obediência entre outros foram essenciais para organizar a produção industrial
de mercadorias, os mesmos não
são adequados para garantir um
processo de aprendizagem que
tenha como meta a formação de
pessoas autônomas e críticas.
Ressalte-se que a educação
no Brasil é regulada pela Constituição Federal e pela LDB (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que estabelece:
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e
conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elabo-

ração do projeto pedagógico da escola;
II - participação das
comunidades escolar e
local em conselhos escolares ou equivalentes.
O projeto das escolas cívico-militares, instituídas pelo Decreto
10.004, de 04 de setembro de 2019, materializa o desejo de Bolsonaro que pregou, em sua campanha, a ilusão
de uma escola sem partido, sem
a discussão da sexualidade.

Tant
o o ffordismo
ordismo
anto
quanto o
toyotismo e
até mesmo o
escravismo
estão presentes
nos dias atuais
A lógica de construção de
Projetos Políticos Pedagógicos,
necessários à gestão das Escolas,
é a lógica da participação democrática, enquanto a lógica da gestão militar é da padronização de
processos de trabalho e da obediência ao superior hierárquico.
Como conviver projetos
políticos pedagógicos com gestão da unidade de comando e
da obediência, sem discussões,
sem manifestações de discordâncias, do exercício crítico e
da pluralidade metodológica?
Com racionalidades diferenciadas, a lógica instrumental e
hierárquica da gestão militar
tende a burocratizar a dimensão
dos projetos políticos pedagógicos. A administração militar tende a cultivar a burocracia, não
admitir os conflitos e puni-los por
considera-los disfuncionais.
Em oposição à gestão militar, temos que avançar no paradigma da administração participativa, com a mediação democrática, visando à convergência da liberdade e equidade, orientando a construção de
um futuro que assegure qualidade de vida aos ecossistemas.
Somente a vivência democrática, nos diferentes espaços sociais, conseguirá levar à democratização da sociedade e essa democracia se consolida como prática social cotidiana, criando novas oportunidades e inovações.
A Administração Escolar Participativa realizada por profissionais da educação é necessária para
afetar o poder de decisão e desmistificar a hipocrisia que vivemos e assistimos nos dias atuais.
O espaço escolar não é um
espaço de produção de mercadorias, mas de emancipação
do pesadelo que vivemos.
———
Dorgival Henrique, diretor-presidente do
Ipedd – Instituto Piracicabano de Estudos e
Defesa da Democracia

O mês de março será marcado por diversas ações em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher, comemorado no dia 8. As
atividades programadas pelo Cram
(Centro de Referência de Atendimento à Mulher) tiveram início na
quarta-feira, 2, e seguem até o dia
30/03, em vários bairros da cidade. O objetivo é levar informações
referentes ao combate à violência
contra a mulher, como identificar situações de violência, suas
fases, a quebra do ciclo e os mecanismos de combate por meio da
rede de apoio, direitos legais, superação e protagonismo da mulher.
Os encontros serão norteados por uma roda de conversa
com apresentação de vídeo sobres
as violações e entrega de materiais informativos; as atividades
serão conduzidas pela equipe do
Cram, dos Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Equipe Volante e também técnicas da
Secretaria Municipal de Saúde.
A programação será realizada em unidades de Cras, Crabs
(Centro de Referência de Atenção Básica), PSFs (Programas
Saúde da Família), Case (Centro
de Atendimento Socioeducativo),
Centros Comunitários, Condomínio Vida Nova II e Anhumas.
No dia 08/03, as mulheres
acompanhadas pelo Cram participarão de sessão de cinema,
com o filme Olhos Grandes, que
conta a história da norte-americana Margaret Keane, pintora
e defensora das causas feministas em um período em que o reconhecimento de um trabalho
feminino era difícil. Após a exibição, haverá roda de conversa.
O Centro de Referência e
Atendimento à Mulher, executado em parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência e

Divulgação

Roda de conversa sobre violência doméstica no Jardim Esplanada

Desenvolvimento Social (Smads) e o Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus Tratos na Infância (Crami), é um
serviço que atende mulheres e
pessoas que se identificam com
o gênero feminino e se julgam em
situação de violência doméstica.
Entre os objetivos do trabalho desenvolvido pelo Cram estão contribuir para que a mulher
em situação de violência tenha
possibilidades de romper com o
ciclo da violência sem ferir seu
direito à autodeterminação, mas
promovendo meios para que fortaleça sua autoestima e autonomia
para a tomada de decisões, por
meio de acompanhamento psicossocial e orientação sociojurídica.
PROGRAMAÇÃO: 04/
03, às 14h - Roda de conversa
com a equipe técnica do Cram sobre a temática “Violência Contra
a Mulher: como identificar, rede
de apoio municipal, atuação do
Cram”. No PSF IAA; 07/03, às

13h - Roda de conversa no CRAB
Vila Cristina sobre a temática: Violência Doméstica e Direitos Legais. No Crab Vila Cristina; 07/
03, às 20h - Palestra sobre o Dia
Internacional da Mulher. Na Casa
da Amizade, avenida Comendador Luciano Guidotti, 2.223; 08/
03, às 13h30 – Cinema no Cram
e roda de conversa; 10/03, às
13h - Roda de conversa com
mulheres atendidas pela Equipe
Volante do território de Anhumas
sobre a temática “Violência Contra a Mulher, tipos e ciclos”; 11/
03, às 13h30 - Roda de conversa com a equipe técnica do Cram
sobre a temática “Violência Contra a Mulher: como identificar,
rede de apoio municipal, atuação
do Cram”. No CRAB e PSF1 Mário Dedini; 16/03, às 9h - Roda
de conversa com mulheres atendidas pelo Cras Vila Sônia sobre
a temática “Violência Contra a
Mulher, tipos e ciclos”; 17/03 às
9h e 13h30 - Roda de conversa

no Case Sabiás sobre a temática
“Violência Contra a Mulher, tipos
e ciclos”; 21/03, às 13h30 Roda de conversa no PSF Bosques
do Lenheiro 1 sobre a temática
“Violência Doméstica: superação
e protagonismo da Mulher”; 23/
03, às 9h - Roda de conversa
com mulheres atendidas pela
Equipe Volante sobre a temática
Violência Contra a Mulher, tipos
e ciclos. No Condomínio Vida
Nova II; 24/03, às 9h - Roda
de conversa com mulheres atendidas pelo Cras Mário Dedini sobre a temática “Violência Contra
a Mulher, tipos e ciclos”; 29/03,
às 9h - Roda de conversa com
mulheres atendidas pela Equipe
Volante sobre a temática “Violência Contra a Mulher, tipos e ciclos”. No Centro Comunitário de
Artemis; 30/03, às 14h - Roda
de conversa com mulheres atendidas pelo Cras Piracicamirim
sobre a temática “Violência Contra a Mulher, tipos e ciclos”.
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Entidades são beneficiadas com recursos por meio de emenda
O deputado federal Miguel
Lombardi esteve em Iracemápolis na tarde desta quarta-feira
formalizando a destinação de recursos, por meio de emenda parlamentar, a três entidades de
Iracemápolis. São beneficiadas:
Associação de Reabilitação Infantil Limeirense (Aril de Iracemápolis), Associação Ágape Missões Urbanas e Lar São Vicente
de Paulo. Cada uma delas recebeu
R$ 50 mil para apoio nos atendimentos que fazem à população.
“Fico honrado em dizer que
sou o parlamentar que mais destina verba ao terceiro setor. Sei
que será uma ajuda, ainda mais
nesse período de pandemia em
que muitos não puderam realizar seus eventos beneficentes e,
ao mesmo tempo, viram seus
atendimentos aumentarem.
Queremos continuar ajudando
ainda mais. Precisamos fazer

isso, partilhar para ajudar quem
mais precisa”, cita o deputado.
O deputado, vereadores e os
representantes das entidades foram recebidos pela prefeita Nelita
Michel. As entidades foram indicadas por vereadores: Braulio
Rosseti Júnior indicou os recursos ao Lar São Vicente de Paulo,
Vitor Michel indicou à Associação
Àgape e Ralf Silva indicou a Aril.
Também compareceu o diretor de Asistência Social, Fabiano Ferreira de Sousa, a coordenadora do CEAC, Laura
Salla e o responsável pelo terceiro setor, Mario Leme.
“Somos muito gratos a tudo
que o deputado Miguel tem feito
pelas nossas entidades e pelo
nosso município como um todo.
Aproveitamos a presença dele
para falar de outras demandas
de nossa cidade e sei que ele está
cuidando de atender dentro de

Divulgação

Deputado Miguel Lombardi esteve em Iracemápolis para
formalizar o repasse à Aril, Ágape e Lar São Vicente

tudo que for possível. No tempo
certo, teremos importantes novidades”, destaca a prefeita Nelita.
Os vereadores Vitor e Ralf
também destacaram o importante trabalho realizado pelas enti-

dades beneficiadas e agradeceram ao deputado. O vereador
Bráulio não pode comparecer à
formalização por motivo de trabalho, mas enviou seu agradecimento a Miguel Lombardi.

Código de Defesa do Consumidor: práxis e cidadania
Merli Diniz

N

osso país tem
uma cultura
esdrúxula de
criadores de leis, na
maioria das vezes, sem
conveniência alguma,
mas com o objetivo
único de conquistar
descuidados eleitores e
que se prestam apenas a avolumar
ainda mais o trabalho do judiciário. Outras vezes, leis são editadas
e descaradamente descumpridas.
Temos até um dito que já se tornou popular, de que há “leis que
pegam e outras que não pegam”.
Felizmente há “as que pegam”. E dentre elas a lei 8078/
90, mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor, que
veio a modificar essencialmente
as relações de consumo, estabelecendo novos padrões de conduta entre fornecedor e consumidor, com previsão de penalidades ante seu descumprimento.

O consumidor antes tão vulnerável nas
relações consumeristas,
agarrou-se à nova realidade, oportunidade
rara em nosso país, de
se defender dos desmandos a que era então submetido, ante a
voracidade do mercado de bens e serviços,
por inexistência de lei específica.
Trinta anos depois de promulgado o Código de Defesa do Consumidor, temos uma outra realidade social. Podemos percebê-la na
atuação da população na busca da
proteção aos seus direitos, conjugada à significativa parcela de fornecedores, obedientes aos princípios da lei que mais se difundiu
em nosso país. Apesar do grande
sucesso alcançado, a população
ainda encontra resquícios de
posturas antiquadas e equivocadas de segmentos cristalizados na
antiga cultura de desrespeito ao
cumprimento das leis, que feliz-

O CDC atingiu
os cidadãos
de todas as
camadas sociais
mente está aos poucos se diluindo na memória coletiva nacional.
Faz-se necessário salientar,
que com a globalização, ocorreram inovações mercadológicas
facilitadoras do consumo, como
o fácil acesso ao comércio mundial e virtual, onde novos paradigmas de relações se instituíram e consequentemente, novos
desafios se impuseram à população e aos órgão responsáveis
pela tutela desses direitos.
Nessa caminhada de dificuldades e vitórias dos órgãos de
defesa e do consumidor, alinhados na busca ao respeito e cumprimento dessa importante prerrogativa do dia a dia dos cidadãos, devemos comemorar com
júbilo, o que a Constituição Federal de 1988, nos presenteou.

O CDC atingiu os cidadãos
de todas as camadas sociais, que
dele se valem para serem respeitados enquanto consumidores de
bens e serviços. São trinta anos
de existência, bem vividos e aproveitados pela nossa sociedade.
Portanto, vamos usufruir da festa de democracia a nós oferecida, exercitando nossa cidadania
de forma plena e consciente.
Todavia, apesar do avanço proporcionado, precisamos
permanecer atentos, pois ainda existem em nossa cultura,
ranços da antiga prática de
desrespeito aos nossos direitos. Época danosa ao cidadão,
onde teoricamente, a única via
possível de receber justiça, era
a de reclamar ao Bispo.
E para ser bastante original, feliz aniversário ao Código
de Defesa do Consumidor.
———
Merli Diniz, professora e
advogada especialista em
direito do consumidor
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Mundo está despreparado para os
impactos das mudanças climáticas

Deputada Bebel cobra
da Artesp reparo nas
rodovias SP-304 e 308
Divulgação

Conscientização aumentou globalmente, mas medidas de adaptação
têm sido insuficientes diante da magnitude do problema
A conscientização sobre os
riscos climáticos e as ações para
reduzi-los aumentaram globalmente. A implementação de medidas de adaptação, contudo,
ainda é insuficiente diante da
magnitude dos impactos das
mudanças climáticas que já têm
sido observados em todas as regiões habitáveis do planeta e que
podem se agravar em um cenário
de aquecimento global acima de
1,5 ºC dos níveis pré-industriais.
A avaliação é de um grupo
internacional de cientistas autores do novo relatório do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), sobre
impactos, adaptação e vulnerabilidade – WGII/AR6 –, lançado
nesta segunda-feira (28/02).
Entre os autores estão cinco
cientistas brasileiros, dos quais
quatro participaram da elaboração do Sumário para os Tomadores de Decisão (SPM) publicado
conjuntamente com o relatório.
“Há uma série de medidas
que foram adotadas nos últimos
anos em diferentes regiões do
mundo com o objetivo de reduzir os riscos climáticos, mas que
estão mais associadas à mitigação, como a redução das emissões de gases de efeito estufa”,
diz à Agência FAPESP Jean
Ometto, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e autor-líder do capítulo 12 e do capítulo especial sobre
florestas tropicais do relatório.
“As medidas de adaptação, porém, têm sido muito
pontuais e localizadas”, afirma
Ometto, que também é membro
da coordenação do Programa

FAPESP de Pesquisa sobre
Mudanças Climáticas Globais.
Na avaliação dos autores da
publicação, os governos nacionais e locais, bem como as empresas e a sociedade civil, têm reconhecido a crescente necessidade de adaptação às mudanças
climáticas. Pelo menos 170 países – entre eles o Brasil – e muitas cidades, como São Paulo, incluíram a adaptação em suas
políticas e processos de planejamento relacionados ao clima.
O progresso nesse tema, no
entanto, tem sido desigual e há
grandes lacunas entre as medidas de adaptação tomadas e
as que são necessárias em muitas regiões do mundo, especialmente em países com menor
renda. Essas lacunas são causadas pela falta de financiamento, compromisso político,
informações confiáveis e senso
de urgência. Isso tem tornado
as pessoas e ecossistemas mais
vulneráveis a serem atingidos
pelos impactos das mudanças do
clima, sublinham os cientistas.
“A adaptação tem de ser
uma ação objetiva e efetiva. E
para que aconteça é preciso primeiro reconhecer que os impactos das mudanças climáticas já
estão ocorrendo”, diz Ometto.
Também há grandes lacunas
na compreensão da adaptação às
mudanças climáticas, como
quais ações têm o potencial de
reduzir o risco climático e se podem ter consequências não intencionais ou efeitos colaterais,
causando mais malefícios do que
benefícios – chamadas de má
adaptação. Entre essas ações está

a construção de muros marítimos, que podem proteger em curto prazo áreas costeiras do avanço do mar, mas podem destruir
durante as obras ecossistemas
inteiros, como recifes de coral.
“A má adaptação pode ser
evitada com planejamento e implementação de ações de adaptação flexíveis, multissetoriais, inclusivas e de longo prazo, com
benefícios para muitos setores e
sistemas”, ressaltam os cientistas.
LIMITES À ADAPTAÇÃO
- O autores do relatório também
apontam que a adaptação é essencial para reduzir danos, mas, para
ser eficaz, deve ser acompanhada
de reduções ambiciosas das emissões de gases de efeito estufa uma
vez que, com o aumento do
aquecimento, a eficácia de muitas opções de adaptação diminui ou pode tornar-se inviável.
“Há algumas regiões no
mundo que já estão vivendo
uma situação de não retorno,
apresentando uma margem
de manobra para adaptação
muito baixa”, diz Ometto.
A pobreza e a desigualdade,
que são questões sensíveis a países como o Brasil, também impõem limites de adaptação significativos, resultando em impactos
inevitáveis para mulheres, jovens,
idosos, minorias étnicas e religiosas, além de povos indígenas e refugiados, destacam os cientistas.
“A desigualdade, não só
socioeconômica, mas também
de acesso a serviços básicos
como água e saneamento, aumenta a vulnerabilidade de
núcleos sociais. Sociedades
com altos níveis de desigualda-

de são menos resilientes às mudanças climáticas”, diz Ometto.
De acordo com números
apresentados no relatório,
quase metade da população
global – entre 3,3 e 3,6 bilhões
de pessoas – vive hoje em países com alta vulnerabilidade humana a mudanças climáticas.
Concentrações globais de alta
vulnerabilidade estão surgindo em
áreas transfronteiriças que abrangem mais de um país como resultado de questões interligadas relativas a saúde, pobreza, migração, conflito e desigualdade.
Desde 2008, mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo foram deslocadas anualmente por condições extremas relacionadas a eventos de clima,
sendo as tempestades e inundações as causas mais comuns.
“A diminuição da disponibilidade de água e da capacidade
de cultivo agrícola em algumas regiões já tem induzido movimentos migratórios em algumas regiões do mundo”, afirma Ometto.
Globalmente, a exposição a
impactos causados pelo clima,
como ondas de calor, precipitação extrema e tempestades,
em combinação com a rápida
urbanização e falta de planejamento estão aumentando a
vulnerabilidade de populações
urbanas marginalizadas.
A pandemia de COVID-19
deverá aumentar as consequências adversas das mudanças climáticas, uma vez que os impactos financeiros levaram a uma
inversão nas prioridades e restringiram a redução da vulnerabilidade, indica o relatório.
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Vereador visita Escola Cívico Militar e defende inserção de Piracicaba
Na manhã do último dia 25 o
vereador Fabricio Polezi (Patriota) foi a Pirassununga visitar a E
E Professor Paulo de Barros Ferraz, que faz parte do PECIM (Programa da Escola Cívico Militar).
O objetivo da visita foi conhecer
de perto o Programa e todos os
benefícios que ele traz aos alunos,
pais e professores, que fazem
parte da comunidade escolar.
O começo da visita foi marcado por uma reunião com detalhamento de todas as funções e
obrigações dos militares que atuam na escola. Todos os questionamentos e dúvidas frequentes
que pais de alunos enviaram ao
vereador puderam ser sanadas
com quem vive de perto o PECIM.
A diretora Alessandra Valério foi extremamente solícita e explicou detalhadamente o dia a dia
escolar junto a professores e alunos, deixando claro ser uma entusiasta do PECIM. Também ressaltou: “hoje posso dividir toda aquela carga de responsabilidade diretamente com os militares que me
ajudam a conduzir os mais de 600

alunos que estudam em nossa escola. Ainda não completamos nem
um ano com essa parceria do PECIM e já possuímos uma longa
fila de espera por vaga", informou.
Diversos militares participaram da reunião: Tenente Coronel
Wilson Vargas, da Força Aérea;
Sargento Mauricio Dias, do Exército; Suboficial da Marinha, Sandro Quirino e o Coronel Esteves,
da Aeronáutica. Eles deixaram claro seus respectivos papéis dentro
do ambiente escolar, relataram
como agem nos diversos assuntos que surgem no decorrer da
semana e como organizam desde
a entrada até a saída do aluno
até o final do expediente escolar.
Após uma reunião extremamente proveitosa e produtiva, Polezi pôde percorrer toda a escola,
visitou as salas de aula, a sala de
reuniões feita com os pais, alunos, professores e militares, presenciou também a organização na
chegada e saída dos alunos da
escola e de como os mesmos se
direcionam às salas de aula.
O vereador, juntamente

Assessoria parlamentar

A deputada encaminhou ofício à Artesp, solicitando que seja feita
a operação tapa-buracos nas rodovias pelas concessionárias

Em documento dirigido à
presidência Artesp (Agência de
Transportes do Estado de São
Paulo Senhor), no início desta semana, a deputada estadual Professora Bebel (PT) solicita urgente reparo nas rodovias estaduais
da região. De acordo com a deputada, tanto a SP-304, que liga
Piracicaba a São Pedro e a Santa Maria da Serra, assim como
a SP-308, entre Piracicaba a
Charqueada, precisam tanto de reparos como melhorias urgentes.
No ofício, a deputada Bebel diz que cabe, sim, à Artesp
cobrar da empresa concessionária, no caso a Eixo, para que
proceda melhorias no asfalto da
referida rodovia, que se encontra com muitos buracos, em

razão das fortes chuvas que
caíram na região. “Os buracos
causam problemas mecânicos
nos automóveis, mas também
provocam riscos de acidentes. É
inadmissível que rodovias não
tenham recebido a devida manutenção, principalmente estas que
são, inclusive pedágios, que vem
onerando o usuário”, critica.
Bebel diz que como deputada
é sua função fiscalizar e cobrar
do governo estadual que as rodovias estejam sempre em perfeita
ordem. “Felizmente, passei hoje
pela rodovia e já presenciei equipes atuando no recapeamento da
rodovia, mas entendo que esse
serviço de tapa-buracos precisa
ser permanente e realizado em
todos os seus trechos”, ressalta.

C AMP
ANHA
AMPANHA

Campos Machado apresenta
projeto para “Abril Laranja”
O deputado Campos Machado apresentou um Projeto de Lei
(PL), que institui o Abril Laranja no Estado de São Paulo. A
iniciativa visa trabalhar a conscientização e a prevenção contra a ocorrência de amputações
de pessoas que são vítimas.
O PL foi concretizado após
reunião com Marcos da Costa, expresidente por dois mandatos da
OAB-SP. O intuito de conscientizar e prevenir a ocorrência de amputações vem por conta de que, a
grande maioria das amputações

de membros ocorre em portadores de Diabetes descontrolada, vítimas de acidentes de carros e de
motocicletas, assim como em razão de acidentes de trabalho, todas situações que poderiam ser
evitadas, se houvesse conscientização de seus efetivos riscos.
A ideia é que as iniciativas
do Abril Laranja possam contar
com a contribuição da iniciativa privada, através de entidades civis, organizações sociais,
profissionais ou científicas,
para viabilizar sua realização.

F ISCALIZAÇÃO

Obras na Estação da Paulista
reforçam bem-estar e lazer
Assessoria parlamentar

Fabricio Polezi (Patriota) foi a Pirassununga conhecer escola
que faz parte do PECIM (Programa Escola Cívico Militar)

com sua assessoria pôde constatar de perto como o PECIM
realmente funciona e de que a
disciplina e a ordem só trazem
benefícios ao ambiente escolar.
Por fim Fabricio Polezi disse: “se eu lutava por uma Escola
Cívico Militar em nossa cidade,

saio daqui com as forças renovadas de lutar ainda mais para
que o programa aconteça. A educação é a base do ser humano. A
educação é o que transforma e
no que depender de mim e da
minha equipe, Piracicaba vai ter
Escola Cívico Militar”, enfatizou.
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A pedido do vereador Trevisan Jr., Estação da Paulista
recebe reparos na rede de esgoto e corte de mato

Inflação e pobreza são prioridades do brasileiro, diz pesquisa da CNI

A pedido do vereador Laercio Trevisan Jr. (PL), o Semae (serviço municipal de Água e Esgoto), através da Concessionária Mirante, realizou o serviço de implantação de uma nova rede de
esgoto no sanitário localizado no
Parque da Estação da Paulista.
Ocorre que o sanitário público, situado entre o prédio principal da Estação e o Armazém da
Cultura “Maria Dirce de Almeida
Camargo” estava interditado desde novembro de 2021, devido a
problemas na rede de esgoto, a
qual estava totalmente obstruída,
muito provavelmente por raízes de
árvores, o que vinha causando o
retorno de esgoto ao interior do
sanitário, impossibilitando desta
forma, o uso dos equipamentos.
Por tratar-se de uma rede de
esgoto antiga, de grande extensão e de difícil localização, optouse pela implantação de uma nova
rede de esgoto, ligada na avenida

A economia é o tema que mais
tira o sono da população atualmente. Para 45% da população a prioridade número 1 do governo deve
ser o combate à pobreza, 31% defendem o aumento do salário-mínimo e 28% anseiam pela queda
da inflação. É o que mostra a pesquisa Brasileiros e Pós-Pandemia,
realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) encomendada ao Instituto FSB, que
ouviu 2.016 pessoas em todos os
estados e no Distrito Federal.
A preocupação com o custo
de vida e a perda do poder de compra tomou o lugar de prioridades
mais tradicionais como saúde,
educação e segurança. O combate
à corrupção foi assinalado por 23%
dos respondentes, seguido por geração de empregos (21%). Apenas
um quinto dos brasileiros consi-

deram a educação prioridade,
18% elegeram o combate à pandemia e 12%, os serviços de saúde. O tema segurança e combate
à criminalidade recebeu a menção de apenas 5% da população.
De acordo com o gerenteexecutivo de Economia da CNI,
Mário Sérgio Telles, em pesquisas semelhantes de anos anteriores, a melhoria dos serviços de
saúde ocupou o primeiro lugar
entre 2014 e 2018. Em 2019, a
saúde apareceu em segundo lugar. Em 2020, a educação ocupou o topo do ranking, mas a
saúde estava entre os quatro primeiros. Em 2021, emprego e saúde foram os mais assinalados.
“Nesse ano, prioridades ligadas à economia ocupam seis
das primeiras dez citações. Ocorre que o brasileiro comum perce-

be que a economia está andando
de lado. Ele sente os efeitos da
inflação no supermercado e nas
contas de energia e transporte.
O número de pessoas trabalhando está aumentando, mas em ritmo insuficiente para atender a
quantidade de pessoas procurando trabalho, o que dá a sensação
de que o desemprego não recua.
Além disso, a previsão de crescimento do PIB para este ano está
aquém das necessidades do
país”, diz Mário Sérgio Telles.
A economia também está no
topo dos problemas do país, de
acordo com a população. Para
41% dos brasileiros, o desemprego é o maior problema, 40%
consideram o custo de vida e a
inflação, e 30% assinalaram
corrupção. A educação aparece
em 5º lugar, a saúde em 8º, a

segurança em 17º. Ao todo, foram registrados 23 problemas.
Mas os problemas mudam
de intensidade conforme escolaridade, renda e região do país.
Para a população analfabeta, o
custo de vida (39%) e a pobreza
(26%) são um problema maior
do que o desemprego (25%).
Para 37% da população
com renda acima de cinco salários-mínimos, a inflação
também é um problema maior
do que o desemprego. A falta de
emprego é o maior problema
para a população com renda abaixo de cinco salários-mínimos.
No Sul, Norte e CentroOeste, o custo de vida também
aparece em primeiro lugar. O
desemprego é o principal problema para a população que mora
no Sudeste e no Nordeste.

Dr. Paulo de Moraes, junto ao
bolsão de estacionamento ali existente, tendo em vista melhores
condições técnicas e operacionais
para execução dos serviços. As
obras foram realizadas nos dias
24 e 25 de fevereiro de 2022.
Corte de mato: Além disso, o
parlamentar também constatou a
execução dos serviços de corte de
mato e limpeza do Parque da Estação da Paulista, serviço este solicitado pelo seu gabinete, atendido
pela Sedema (secretaria municipal
de Defesa do Meio Ambiente).
"Agradeço ao presidente do
Semae e ao titular da Sedema,
pelo atendimento destas solicitações. O Parque da Estação da
Paulista é uma das principais
áreas de lazer da cidade, muito
utilizada pela população para a
prática de caminhadas e exercícios físicos, proporcionando a
população, maior qualidade de
vida e bem-estar", destacou.
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Coletivo propõe debate público
sobre as Religiões de Terreiro
Divulgação

Deputada Bebel critica nova
carreira do magistério em SP
Na manhã de ontem, 3, a também presidenta da Apeoesp, sindicato que representa
os professores, visitou a Escola Estadual Comendador Mário Dedini, no Algodoal

Encontro reunirá autoridades religiosas, representantes
do Legislativo, pesquisadores, praticantes e simpatizantes
de matizes religiosas da tradição de terreiro

Com o intuito de debater políticas para as Religiões de Terreiro, refletir sobre seus problemas e fomentar condições para
que uma audiência pública sobre
Políticas Públicas para Religiões
de Terreiro possa acontecer na
Câmara Municipal, acontece neste sábado, dia 5, a partir das 15h,
no Templo de Umbanda União
dos Orixás, um encontro que
reunirá autoridades religiosas,
representantes do Poder Legislativo, pesquisadores, praticantes e simpatizantes das variadas
matizes religiosas da tradição de
terreiro de Piracicaba e região.
Fruto das discussões que
aconteceram no dia 8 de dezembro de 2021 – dia de Oxum – na
sede do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba
(quando importantes lideranças de
terreiros de Piracicaba e região
foram acolhidas pela vereadora
Rai de Almeida (PT), pelo Babalorixá Eduardo de Oxumarê, por Pai
André Toledo e pelo professor Adelino Francisco de Oliveira para um
café da tarde regado a bate-papo
e boas reflexões), a proposta de
uma Audiência Pública tomou
forma nesse coletivo que agora
se organiza a fim de preparar o
texto a ser apresentado à Câmara.
Na visão desse coletivo, para
se elaborar tal proposta de maneira democrática é necessário que a
comunidade pertencente às Religiões de Terreiro participe desse
debate, opine e contribua para a
confecção do documento a ser
apresentado ao plenário da Câmara. Para tanto, os organizadores
estão convidando a todos e todas
para que compareçam à reunião

ETECS

E

do próximo sábado. “É muito importante que o povo das Religiões de Terreiro de Piracicaba, especialmente seu líderes e autoridades religiosas, estejam conosco nesse encontro e contribuam
para que possamos produzir um
documento robusto e bem fundamentado a ser apresentado ao
Legislativo”, afirma um dos organizadores desse encontro, o Babalorixá Pai Eduardo de Oxumarê.
Integrando também a organização desse coletivo, a vereadora
Rai de Almeida vem auxiliando
nas discussões sobre políticas públicas para as Religiões de Terreiro e contribuindo para que essas
religiões e seus praticantes, em Piracicaba, tenham representação
junto ao Legislativo. “Não sou praticante de nenhuma dessas religiões. Mas venho aprendendo muito sobre a beleza, a história e a
importância delas em nossa cultura. Mais do que isso, entendo
também que é necessário lutarmos
para que as Religiões de Terreiro
não sofram o preconceito que sofrem, e possam também serem
ouvidas e atendidas pelos representantes do povo e pelo Executivo”, comenta a vereadora Rai.
Aberto a todos os que quiserem contribuir com esse debate, o encontro deste sábado
marca também um novo momento na trajetória que envolve
a luta pelo combate ao preconceito religioso e a busca por uma
organização coletiva em prol das
Religiões de Terreiro da cidade.
O templo de Umbanda
União dos Orixás fica na Avenida Edne Rontani Basset, 1877,
Água Branca – Piracicaba.

A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Professora Bebel (PT) esteve visitando e dialogando, na manhã de
ontem, 3, com professores da E.E.
Comendador Mário Dedini, no
bairro Algodoal. No encontro com
professores, onde esteve acompanhada também pelo dirigente regional de ensino, Fábio Negreiros,
Bebel buscou colocar a categoria
ao par da proposta do governador
de São Paulo, João Doria, que acaba com a carreira do magistério.
No encontro, ainda, a deputada e presidenta da Apeoesp aproveitou para defender a 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, inclusive para
que participem do “Dia Nacional
de Luta”, que acontece no próximo dia 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”, disse.
A Professora Bebel também
lamentou que governador João
Doria, que está em fim de mandato, queira criar uma nova carreira
para o professorado, que, 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....
Por isso, segundo ela, a luta
dos professores da rede estadual
de ensino, nesse momento, é pelo
imediato cumprimento da lei do
piso salarial nacional do magistério, que assegura a todos os integrantes do magistério o reajuste
de no mínimo 33,24%, assim como
segurança sanitária aos profissionais da educação e pelo máximo
de 25 estudantes por sala de aula.
“Temos que pressionar para que
nossas reivindicações sejam atendidas e, para isso, é preciso uma
ampla participação dos profissionais da educação nesta manifestação do dia 16 deste mês”, disse ela.
A deputada Bebel também

Professora Bebel diz que é preciso muita mobilização
para barrar mais este ataque ao magistério estadual

Fotos: Divulgação

A Professora Bebel durante reunião com professores na escola,
defendendo a unidade da categoria para defender o magistério

defendeu, mais uma vez, a valorização dos professores da categoria “O”, que devem ser transformados em categoria “F” até que
sejam realizados novos concursos
públicos, garantindo o mesmo di-

reito que os demais professores.
“Isso, inclusive, irá contribuir para
reduzir a falta de professores nas
escolas, como está sendo registrada”, disse, se dirigindo também
ao dirigente regional de ensino.

No encontro, Bebel ressaltou o quanto é prejudicial ao
magistério à proposta de nova carreira para os professores

FATECS

Provas estão de volta
ao processo seletivo
Depois de dois anos, os candidatos a ingressar nas Escolas
Técnicas (Etecs) e Faculdades de
Tecnologia (Fatecs) estaduais no
segundo semestre deste ano voltarão a fazer prova de seleção presencialmente. Os exames haviam
sido substituídos pela análise de
histórico escolar no segundo semestre de 2020, respeitando as
medidas de distanciamento social
recomendadas pelo Governo do
Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, a fim de controlar
a disseminação da Covid-19.
A volta das provas foi considerada apropriada pelo Centro
Paula Souza (CPS) levando-se em
conta o alto índice de pessoas imunizadas e a redução do número de
casos de infectados. Segundo dados oficiais, o Estado de São Paulo
já aplicou mais de 99,5 milhões de
doses de vacinas contra a Covid-19.
Nos próximos meses, o CPS

divulgará as informações sobre o
calendário das avaliações, vagas e
cursos que serão oferecidos.
O vestibular para o segundo semestre de 2021 ofereceu
18.160 vagas para 86 cursos de
graduação tecnológica das Fatecs, distribuídas em todas as
regiões do Estado. No Vestibulinho foram oferecidas 45.986
vagas para o Ensino Técnico
(presencial, semipresencial e online) e Especialização Técnica, destinadas às Escolas Técnicas e às
classes descentralizadas (unidades
que oferecem um ou mais cursos,
sob a administração de uma Etec)
por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital
(aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação.
Mais informações sobre a
avaliação para ingresso nas Etecs
e Fatecs serão divulgadas em breve no site e nas redes do CPS.

P ODCAST

Estação Esalq aborda
“Inteligência Artificial”
No mais novo episódio do
podcast “Estação Esalq”, o jornalista Caio Albuquerque conversa com o professor Gabriel Sarriés, do departamento de Ciências Exatas Esalq e com a jornalista Claudia Assencio. Sarriés é um
dos coordenadores do grupo que
desenvolve na Esalq estudos relacionados à Inteligência Artifi-

cial, Ciência de Dados e Robótica Aplicada. A jornalista Claudia Assencio integra o grupo e
aplica ciência de dados ao trabalho jornalístico. Informações sobre o grupo e cronograma de atividades a serem desenvolvidas
em 2022 pode ser acessadas
aqui: https://empregabil-competitiv-usp-gabriel.blogspot.com/ .

B ATMAN

Robert Pattinson encarna a nova versão do Homem-Morcego
Cercado de grandes expectativas dos fãs do Homem-Morcego, a nova e muito elogiada
versão do filme "Batman" acaba
de chegar às telonas da cidade
trazendo um novo ator na pele
do herói mascarado - o galã Robert Pattinson, famoso pela saga
vampiresca "Crepúsculo". Com
cópias dubladas e legendadas, o
filme pode ser visto em seis das
sete salas do complexo de cinema do Shopping Piracicaba.
THE BATMAN -- Com quase três horas de duração, esta nova
versão do Cavaleiro das Trevas
chega aos cinemas carregada de
elogios da maioria da crítica especializada mundial. Com uma abordagem diferente e mais sombria
em relação aos filmes anteriores
do herói, o longa traz a assinatura de Matt Reeves, que dirigiu
anteriormente o ótimo "Planeta
dos Macacos: A Guerra" (2017).
A trama deste "The Batman",
que está sendo lançado no Brasil
apenas como "Batman", foi escrita pelo próprio Reeves em parceria com o roteirista Peter Craig.
Quando o sádico serial killer Charada começa a assassinar figuras políticas importantes de Gotham City, Batman é forçado a
investigar a corrupção oculta da
cidade. À medida que surgem
evidências e as ações do criminoso apontam para uma direção
mais clara, Batman precisa forjar
novas relações, desmascarar o
sádico vilão e trazer justiça a
Gotham City, há tanto tempo
atormentada pelo abuso de poder

e pela corrupção. Nesta nova versão, Matt Reeves criou um novo
mundo para o herói, com elenco
renovado e uma história voltada
mais para o suspense do que para
grandes cenas de ação com efeitos
especiais. E o resultado deu muito
certo" -- escreveu o crítico André
Zuliani, do site "Notícias da TV.
O ótimo elenco é encabeçado
por Robert Pattinson no papel
duplo do vigilante detetive de Gotham City e seu alter ego, o bilionário recluso Bruce Wayne.
Completam o elenco central Zoe
Kravitz (Mulher Gato), Colin
Farrell (Pinguim), Paul Dano
(Charada), John Turturro (Carmine Falcone) e Jeffrey Wright
(comissário James Gordon).
ROBERT PATTINSON -Depois de Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Ben Affleck
e Christian Bale terem dado vida
ao Homem-Morcego no cinema,
agora chegou a vez do britânico
Robert Pattinson, com seu 1,85m,
encarnar o cultuado herói nas telonas pela primeira vez. Pattinson, atualmente com 35 anos,
adquiriu fama internacional ao
interpretar o vampiro Edward
Cullen nas cinco adaptações cinematográficas da saga adolescente "Crepúsculo" (2008-2012).
Quando o primeiro filme da saga
"Twilight" foi lançado em 2008,
Pattinson virou uma estrela de
cinema da noite para o dia. Atualmente é um dos atores mais
bem pagos de Hollywood e, até
2020, sua fortuna era estimada
em 100 milhões de dólares.

Fotos: Divulgação

Pattinson como Batman e Zoe Kravitz como Mulher-Gato roubam
a cena no novo e elogiadíssimo filme do Cavaleiro das Trevas

Pattinson, com Kristen Stewart, ganhou projeção internacional
ao protagonizar a saga adolescente Crepúsculo em cinco filmes
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Universalização resulta
em benefícios econômicos
e sociais à população
A universalização trouxe benefícios sociais, como a redução dos problemas de saúde e a
melhora da qualidade de vida, além de ganhos econômicos para os cidadãos atendidos
Em 2012, o Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto), a
Prefeitura de Piracicaba e a Aegea
Saneamento, uma das líderes no
saneamento privado no país, firmaram um contrato de parceria
público-privada (PPP), por meio da
Mirante, para universalizar o serviço de saneamento básico no
município. Dois anos depois, a
meta foi cumprida. A universalização trouxe benefícios sociais,
como a redução dos problemas de
saúde e a melhora da qualidade
de vida, além de ganhos econômicos para os cidadãos atendidos.
Atualmente, cerca de 400
mil pessoas são beneficiadas
pela estratégia de universalização dos serviços em Piracicaba.
A cidade ocupa a primeira posição, ao lado dos municípios paulistas de São Caetano do Sul e
Rio Claro, nos índices de atendimento total de esgoto do Brasil, com 100% de cobertura, com
base em informações do Sistema
Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS) – ano base
2020, divulgadas pelo Ministério
das Cidades anualmente. O munícipio também é referência no
Ranking de Saneamento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES).
Os benefícios com a universalização do esgotamento sanitário em Piracicaba, de forma
acelerada, são reflexos da parceria entre os setores público e

privado e como ela pode refletir
em ganhos para a população.
Para Silvia Leticia Tesseroli,
diretora presidente da Mirante,
“Os benefícios para a sociedade
com a universalização dos serviços de saneamento são muitos, em
especial, a diminuição dos casos
de doenças de veiculação hídrica
que provocam internações por doenças como diarreia, cólera e leptospirose e, consequentemente, redução dos gastos com a saúde”.
Um estudo elaborado pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mostra que aproximadamente 65% das internações hospitalares de crianças de até dez anos são
decorrentes de problemas relacionados à falta de saneamento básico, como a dificuldade do acesso à
água tratada e aos serviços de coleta e tratamento de esgoto.
Silvia destaca que os ganhos
vão além da saúde, pois “Pessoas
mais saudáveis têm aproveitamento melhor na escola e no trabalho.
Na sala de aula, por exemplo, menores que vivem onde não há saneamento apresentam 18% a menos no rendimento e a reprovação de quem tem acesso às estruturas adequadas é 44,2% menor
do que aqueles que não têm acesso. Estes dados fazem parte da
pesquisa desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)”.
Tudo isso também reflete nos
cofres públicos. Ainda segundo o

Divulgação

Universalização traz benefícios econômicos e sociais para a cidade

BNDES, a falta de saneamento
gera relevantes custos sociais em
razão dos montantes gastos com
o tratamento de doenças infecciosas e parasitárias, e também dos
custos relativos à falta de pessoas ao trabalho, a perda de produtividade e a degradação do
meio ambiente, por exemplo. De
acordo com Organização Mundial da Saúde (2008), a cada
dólar investido em saneamento,
há um retorno de nove dólares
para a economia de um país.
ACELERAÇÃO - No município de Piracicaba, o rápido
avanço alcançado através da
PPP, permitiu o desenvolvimento das atividades, com foco em
metas de investimentos, eficiência operacional e com ações

socioeconômicas que beneficiam a população, não somente
com seus serviços prestados.
Silvia finaliza destacando que
“Essas parcerias também ajudam
a acelerar o alcance de metas locais, nacionais e compromissos
internacionais pela universalização da água e a coleta e tratamento de esgoto. “Temos compromissos com o cidadão, mas também
com iniciativas voltadas ao tema,
como o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) e os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) – especificamente o
que propõe levar água potável e saneamento básico a todos até 2030
– firmado pelo Brasil com a Organização das Nações Unidas
(ONU)”, relata a presidente.

A GENDAMENTO

VacinaPira tem vagas para todos os grupos
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem vagas para
agendamento da vacina contra
Covid-19 para todos os grupos,
seja 1ª, 2ª doses ou doses adicionais (3ª e 4ª doses). As vagas estão
disponíveis no site VacinaPira (https://vacinapira.piracicaba.sp.
gov.br/cadastro/blk_inicial/).
1ª DOSE – Podem agendar
a 1ª dose crianças de cinco a 11
anos, adolescentes de 12 a 17 anos
e adultos com 18 anos ou mais.
2ª DOSE – Podem agendar
a 2ª dose as pessoas que tomaram a 1ª dose da CoronaVac/

Butantan, inclusive as crianças,
até 11/02; da AstraZeneca/
Oxford/Fiocruz até 12/01, da
Pfizer (adolescentes) até 14/01 e
Pfizer (adultos) até 18/02. Vale
ressaltar que o agendamento da
2ª dose das crianças também
deve ser feito no botão “Para
agendar a 2ª dose clique AQUI”.
ADICIONAL JANSSEN –
As pessoas que tomaram a dose
única da vacina Janssen até 11/
01 também podem agendar a
dose adicional no VacinaPira. O
botão para esse agendamento é
o “Para agendar a dose adicional da Janssen clique AQUI”.

3ª DOSE – Há vagas
para agendar a 3ª dose (dose
adicional) de pessoas com 18
anos ou mais que tomaram a
2ª dose há, pelo menos, quatro meses; de pessoas com 18
anos ou mais com alto grau
de imunossupressão que tomaram a 2ª dose ou dose única há, pelo menos, 28 dias; e
para adolescentes (12 a 17
anos) com alto grau de imunossupressão que tomaram a
2ª dose há, pelo menos, oito semanas. Os três grupos devem fazer o
agendamento no botão “Para
agendar a 3ª dose clique AQUI”.

4ª DOSE – As pessoas com
18 anos ou mais com alto grau
de imunossupressão que tomaram a 3ª dose (1ª dose adicional) há, pelo menos, quatro meses também podem agendar a
4ª dose (2ª dose adicional). O
botão para esse agendamento
no VacinaPira é o “Para agendar a 4ª dose clique AQUI”.
ATRASADOS – A SMS
informa que no sábado, 05/03,
não haverá ação para vacinar
pessoas em atraso para receber
a 2ª dose. Desta forma, essas
pessoas também devem fazer o
agendamento no VacinaPira.

T RÂNSITO

Dezessete vias recebem reforço de sinalização
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), reforçou, entre os dias
18 e 28/02, a sinalização horizontal em 17 vias de seis bairros. O serviço é realizado em ruas e avenidas
com grande fluxo de veículos e próximas a escolas, para garantir mai-

or segurança e fluidez do trânsito.
A Semuttran pode ser acionada pelos números 3401-1110
e 3401-1111 para os serviços
pontuais/emergenciais (veículos
estacionados irregularmente,
veículos em frente a garagens,
acidentes, etc.) e 156 para serviços gerais (solicitações de sina-

lizações horizontais, verticais,
vagas, semáforo, radar, defensa metálica, guia rebaixada, etc).
BAIRROS E VIAS ATENDIDAS - Areão - avenidas Rio
Claro; Santa Rosa; Pasteur; Primavera; Limeira; Primeiro de
Agosto e rua Santa Lídia; Matão
- rua Joaquim Prudêncio Ra-

E STÁGIO

mos; Monte Líbano - ruas Maria Guilhermina Lopes Fagundes; Thales Castanho de Andrade; Vitória Régia; Corina Martins
dos Santos e Senador Saraiva;
Paulicéia - rua Ingá; Santa Rosa
Ipês - avenida Archimedes Dutra
e rua Isabel de Lara Matarazzo; e
Vila Rezende - rua Santa Lídia.
Divulgação

Emdhap abre vagas para
assistência social e TI
A Emdhap (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba) está com inscrições abertas para vagas de estágio para serviço social e profissional de TI. Os interessados devem
enviar currículo até dia 7/3 no email estagio@emdhap.sp.gov.br.

Divulgação

Teólogo Nivaldo Nassiff faz
palestra no próximo dia 8

tados Unidos, onde fez bacharelado, mestrado e doutorado
em aconselhamento clínico pela
Florida Christian University.
As inscrições gratuitas para
a palestra podem ser feitas até o
próximo dia 7, pelo e-mail
simespi@simespi.com.br . O Simespi fica na Rua Almirante
Barroso, 150, Bairro dos Alemães. Os inscritos podem levar
um quilo de alimento não-perecível para doação. Mais informações pelo telefone 3417-8600.

SARESP 2021

Em matemática, estudantes têm
o pior desempenho em 11 anos
O secretário da educação do
Estado de São Paulo Rossilei Soares, apresentou, nesta quartafeira, 2, os resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo
(Saresp) de 2021. Os dados da
avaliação confirmam as perdas
irreparáveis causadas pela pandemia e fechamento das escolas.
As provas foram aplicadas em
dezembro do ano passado para
mais de 642 mil alunos do 5º e 9º
anos do ensino fundamental e 3ª
série do ensino médio da rede estadual. Em média, todos os ciclos
apresentaram queda em comparação à última prova realizada em
2019 e na série histórica. As pontuações obtidas são classificadas
em quatro etapas de proficiência Avançado; Adequado; Básico;
Abaixo do básico - que se adequam de acordo com o ano/série.
Os componentes avaliados
são Língua Portuguesa (LP),
Matemática e área de Ciências
da Natureza, além de redação e
preenchimento de questionário
socioemocional e econômico.
Os resultados da avaliação de
Ciências da Natureza não foram
divulgados neste momento, segundo a Seduc-SP, pois a última
avaliação foi aplicada em 2014 e
com o currículo anterior; portanto, não há comparabilidade.
Em LP, a variação negativa
da 3ª série do ensino médio, no
comparativo com a última avaliação, em 2019, foi de 4,1%, saindo de 274,5 para 263,1, mesmo
cenário obtido em 2013. Quatro
em cada 10 estudantes apresentaram conhecimentos “abaixo do
básico”. Em Matemática, o recuo
ficou em 4,4%, de 276,6 para
264,2 - o pior índice em 11 anos,
com 58,7% deles inseridos na
menor etapa de proficiência.
No acumulado entre os componentes curriculares, o retrocesso de aprendizagem foi mais evidente no 5º ano do ensino fun-

damental, que apresentou recuo
de 8,5% - 216,8 para 198,2 - em
LP e 9,1% - 231,3 para 210,2 - em
Matemática, resultados semelhantes a 2012 e 2013, respectivamente. Por outro lado, este grupo
apresentou os dois maiores índices em conhecimento avançado,
com 15,8% em LP e 9,9% em Matemática, em comparação a 2019,
quando estavam no adequado.
O 9º ano apresentou perdas de 3,3% em Língua Portuguesa, caindo de 249,6 para
241,3, e 5% em Matemática, a
queda foi de 259,9 para 246,7,
com 56,8% e 51,5%, respectivamente, no nível básico.
Na prática, os resultados
apontam que em língua portuguesa, o aluno que está no 5º ano apresenta a mesma proficiência de um
estudante do 3º ano do ensino
fundamental, no nível adequado.
No 9º ano, a média do conhecimento se encontra no básico, o que
seria adequado para o 7º ano. Já
o aluno da 3ª série do ensino médio saiu da escola com proficiência adequada ao estudante do 8º
ano do ensino fundamental.
Em matemática, o aluno que
está no 5º ano está com a mesma
proficiência esperada de um estudante do 2º ano. O aluno do
9º ano possui conhecimento adequado para o 5º ano. Na da última série do ensino médio, o estudante saiu da escola com defasagem de quase seis anos.
O Saresp 2021 também foi
aplicado de forma amostral
para estudantes dos 2º e 3º
anos do ensino fundamental.
Ao todo a aplicação envolveu
mais de 5 mil escolas da rede
estadual e mais de 2 mil escolas
das redes municipal, particular,
SESI e Centro Paula Souza.
Os dados apresentados
são referentes a rede estadual, sendo que os resultados de
redação e socioemocionais
ainda serão disponibilizados.

PF cumpre mandado
de busca e apreensão

CAFÉ COM PROSA

2105-8555

“Ajudo pessoas a se conhecerem e a entenderem melhor
outras pessoas”. É assim que o
pastor Nivaldo Nassiff resume
seu trabalho em seu site
www.nivaldonassiff.com. A convite do Simespi, Nassiff faz palestra gratuita sobre o tema Melhoria, Mudança e Transformação, no próximo dia 8, das
18h30 às 20h30, no auditório
da sede do sindicato patronal.
PhD e mestre em aconselhamento clínico, Nassiff capacita e potencializa pessoas cuja
atividade profissional exige alto
rendimento por meio da análise
dos seus traços de personalidade e comunicação, aumentando
seus resultados e melhorando
seu relacionamento no ambiente corporativo. Ele auxilia pessoas no seu autoconhecimento e
no conhecimento das pessoas ao
seu redor, seja em casa, na escola ou no ambiente de trabalho.
Nivaldo Nassiff é autor dos
livros Se Ele Entrar Lá em Casa,
Sorrir Outra Vez, Filhos Especiais Geram Pais Especiais e Rafa
– Um Anjo Morou Lá em Casa.
e Teólogo e pastor, vive nos Es-

P EDOFILIA

Para se candidatar às vagas, os
requisitos para serviço social são:
estar cursando serviço social e pacote office intermediário. Para TI
é necessário cursar tecnologia da
informação, engenharia da computação ou afins e conhecimento
intermediário do pacote office.

ASSINE E ANUNCIE:

Melhoria, mudança e
transformação são temas
de palestra no Simespi

Max Pavanelli e o ex-prefeito
Barjas Negri em encontro desproposital em uma padaria de
Piracicaba. Ambos tinham
compromisso e entre um batepapo e outro, sentaram pra trocar uma ideia rápida. Barjas

disse que o PDT deve ficar próximo a ele porque se a eleição
fosse hoje ele iria “ganhar com
o pé nas costas”. Gentil, fez
elogios aos textos de Max e
Carolina Angeleli em A Tribuna
e até sugeriu alguns temas.

A Polícia Federal cumpriu,
nesta semana, em Nova Odessa
um Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Americana, diante de
elementos de prova de posse e
compartilhamento de fotos e vídeos envolvendo abuso sexual
de crianças e adolescentes, no
período de dezembro de 2021.
Foram apreendidos sete HD.
O investigado confessou a
prática, porém em razão da

ausência de compartilhamento no momento das buscas,
não foi preso em flagrante.
Contudo, ele responderá pelos
crimes previstos nos artigos
241-A e 241-B do Estatuto da
Criança e Adolescente. Se condenado, poderá cumprir penas
que variam de 1 a 4 anos de
reclusão por armazenamento,
somada a penas que variam de
3 a 6 anos, devido aos compartilhamentos dos arquivos.
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C ÂMARA C ONVIDA

Programa destaca maracatu
e mudanças na Lei Rouanet
Guilherme Leite

TCE-SP

Com as contas de 2019 rejeitadas,
Câmara culpa gestões anteriores
Legislativo justifica que o número de comissionados em relação a efetivos, o que motivou
decisão do tribunal, “está sendo equilibrado via concurso e reorganização administrativa”

Programa semanal de entrevistas vai ao ar nesta
sexta-feira (4), a partir do meio-dia, pela TV Câmara

Programa semanal de entrevistas, o Câmara Convida recebe nesta sexta-feira (4), a partir do meio-dia, os produtores
culturais Maicon Araki e Natália Puke, realizadores do projeto “Territórios férteis: o baque
das culturas periféricas”, desenvolvido pelo grupo de maracatu
Baque Caipira de Piracicaba, o
projeto foi contemplado no Edital
Proac 31/2021 – Cidadania, Cultura Negra, Urbana e Hip Hop.
“Territórios Férteis” é um
projeto que propõe o encontro entre o Baque Caipira e outras manifestações culturais, como o Hip
Hop, a capoeira e a dança afro,
presentes em comunidades periféricas da cidade. As ações, que
contemplam oficinas, apresentações, rodas de conversa, cortejos
e estudos em conjunto, têm o objetivo de possibilitar trocas de
saberes e criações que valorizem
a diversidade da cultura popular em diferentes territórios.
Professora de filosofia e de
história, Natália destaca o aspecto pedagógico da proposta, que
leva às comunidades mais carentes uma expressão cultural que
se soma às outras influências, criando uma identidade cultural na

população. Já o músico Maicon
Araki, conhecido como “Maicão”, destaca a possibilidade de
oferecer uma “ferramenta poderosa”, como destaca, “para que
possa ver a arte para além do
que é oferecido na mídia”.
No segundo bloco, o programa recebe o também músico e
produtor Márcio Sartório, para
destacar as recentes mudanças
na Lei Rouanet. “É uma legislação que recebeu muitas críticas,
como a de ‘incentivar’ artistas
já consagrados, e o curioso é que
as alterações não irão solucionar essa demanda, mas, ao contrário, vai dificultar mais para
quem é pequeno”, disse. Com
larga experiência em captação de
leis de incentivo, Sartório acrescenta, no entanto, que é preciso
ter criatividade para usufruir
do que a lei ainda oferece.
O Câmara Convida é apresentado pelo jornalista Erich Vallim
Vicente e vai ao ar na TV Câmara,
nos canais 11.3 em sinal digital (TV
aberta), 4 da Claro/Net e 9 da
Vivo/Fibra, com retransmissão
nas mídias sociais do Legislativo,
no Facebook e no Youtube, e ainda no site oficial da Casa de Leis,
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

A Câmara Municipal de Piracicaba, presidida pelo vereador
Gilmar Rotta (Cidadania), justifica a rejeição de contas de 2019 –
em seu primeiro ano como chefe
do Legislativo – devido a “apontamentos reiterados pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo
e que foram ignorados por gestões
anteriores”. Para sanar o problema, diz em nota encaminhada pelo
Departamento de Comunicação,
estão sendo adotadas “uma série
de medidas que visam a correção”.
Em decisão assinada pelo conselheiro do TCE-SP, Renato Martins Costa, ele julgou “irregulares
as contas da Câmara relativas ao
exercício de 2019” e apontou, como
principal argumento, desiquilíbrio
entre os cargos comissionados
(aqueles de livre provimento) e efetivos (preenchidos a partir da realização de concursos públicos). No
relatório, compara Piracicaba com
outras cidades do mesmo porte e
que contam com média menor nos
cargos em comissão por vereador.
Enquanto o Legislativo local tem
4,6 comissionados por vereador,
Jundiaí, por exemplo, registra 2,4.
O conselheiro acrescenta que,
mesmo com a extinção de sete cargos de diretor de departamento,
assumidos por servidores efetivos
em função gratificada, e a esperada alteração na forma de provi-

mento dos sete cargos do Setor
de Cerimonial, e que passarão a
ser efetivos, “remanesceu injustificada a existência de 23 cargos de livre provimento não atrelados a nenhum vereador”.
A explicação do Departamento de Comunicação da Câmara é que, mesmo com a extinção destes cargos, em 2019 não
foi possível preenchê-lo por conta da decisão do governo federal
em proibir – motivado pela pandemia – a realização de concursos públicos de maio de 2020 a
31 de dezembro de 2021, conforme a lei complementar 173/2020.
Atualmente, o Legislativo tem um
concurso, realizado via Fundação Vunesp, para preenchimento
de sete vagas de cerimonialistas.
No mesmo texto do Legislativo, o presidente Gilmar Rotta afirma que não é possível analisar com
tranquilidade a rejeição das contas, mas com cautela. Especialista
em gestão pública e convivendo
com o Legislativo por pelo menos
30 anos, o parlamentar não ignora nos efeitos políticos das decisões tomadas anteriormente
por gestões que o antecederam.
Segundo o presidente, que
está exercendo o segundo mandato na administração da Casa, as
primeiras providências tomadas
foi o de promover um amplo le-

Davi Negri

Presidente Gilmar Rotta diz que vê decisão do TCE-SP “com cautela”

vantamento quanto aos processos
em andamento. “Foram medidas
importantes para que a Câmara
deixasse o perfil de enfrentamento dos órgãos fiscalizatórios, promovendo abertura e participação
popular e se adequando às orientações. Sabíamos do tamanho do
desafio e que todos os resquícios
de um período turbulento não seriam eliminados do dia para noite, mas era preciso promover a
mudança e fizemos”, aponta.

Ano a ano, o Tribunal de Contas emite orientações para as gestões e, em média de três a cinco
anos após o ano legislativo, emite
pareceres quanto às contas dos
órgãos públicos. Como explica a
chefe da Procuradoria Legislativa
da Casa, Patrícia Kimura, não é
possível retroagir os efeitos das
decisões com base em mudanças
promovidas dentro do ano analisado, pois nele estão reflexos
de decisões de anos anteriores.

P ROJETO

“Formando o Futuro” qualifica profissionais para o mercado
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 endere-

Divulgação

Alunos, Rodrigo Bighetti (professor), Vitor Vencovsky e Paulo Machado (ATEPI)

ço da Rua Dona Santina. Os alunos que terão suas aulas ministradas pelo professor e diretor do
curso, Rodrigo Bighetti, terão
acesso a plataforma digital da
Digital Innovation One (DIO).

A DIO não somente disponibiliza acesso gratuito a sua plataforma, estação que possui diversos cursos da temática do projeto,
como também será responsável por
emitir certificados e facilitar a in-

tegração entre alunos e o mercado
de trabalho. Outro parceiro do projeto, a Associação das Empresas de
Tecnologia de Piracicaba e Região
(ATEPI), fez uma doação ao curso
e também esteve na inauguração.

Esta publicação custou R$ 283,20 aos cofres públicos
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MEIO AMBIENTE

Secretaria recebe recursos para
restauração em 11 propriedades
Programa PSA (Pagamento por Serviços Ambientais) é oriundo da
Agência das Bacias dos rios PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí)
Onze propriedades rurais localizadas na microbacias do Ribeirão dos Marins, na zona rural de Piracicaba, terão 21 hectares restaurados por meio do
programa Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), da Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento).
O recurso de R$ 450 mil
para as ações é proveniente do
Programa 2 da Política de Mananciais PCJ, da Agência das
Bacias PCJ, no qual a Prefeitura
de Piracicaba foi contemplada no
final de fevereiro para uso com
restauração ecológica em áreas

de APPs (Área de Preservação Permanente) e de Reserva Legal, sem
necessidade de contrapartida.
As ações terão início neste
mês de março, por meio da empresa vencedora da licitação, que
fará o preparo das áreas, a marcação e o plantio de mudas de
espécies nativas nas propriedades, além do cercamento em áreas com pastagem. O serviço também contempla a manutenção da
área pela empresa por dois anos.
As propriedades selecionadas fazem parte do programa
PSA, da Sema, que realiza anualmente vistorias em propriedades que atendem às práticas sustentáveis para preservação das
bacias hidrográficas e remunera
os proprietários com um valor
correspondente ao atendimento
dos critérios do programa.
“A Sema tem trabalhado intensamente para o restabelecimento de ecossistemas degradados, com alguns programas de
restauração florestal. Este é
mais um passo significativo em
parceria com a Agência PCJ e
outras secretarias”, ressalta a
secretária de Agricultura e
Abastecimento, Nancy Thame.
Segundo a engenheira agrônoma da Sema responsável pelo

Thais Passos/SEMA

Mata ciliar no bairro rural Monte Branco

programa PSA, Evelise Moda, a
escolha das propriedades participantes foi pela importância de sua
localização na microbacia hídrica
do Ribeirão dos Marins, a mais
prioritária para o abastecimento
do município. “Com este trabalho
de restauração, temos o objetivo
de possibilitar uma conexão dos
fragmentos de matas dentro das
propriedades, formando corredores de biodiversidade”, explica.
A coordenação dos trabalhos

e suporte técnico aos proprietários será feito pela Sema, e terá o
acompanhamento da UGP/PSA
(Unidade Gestora de Projetos),
composto por membros do Comder (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural), Agência
PCJ, secretarias municipais (Sedema, Semae, Ipplap, Sema), Cati/
CDRS (Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável) e
Afocapi (Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba).
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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.
------------------------------------------

SR. FRANCISCO BENITES ROS faleceu anteontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr.
Ambrosio Benites Ros e da Sra.
Dejanira Salmazi Benites, deixa os
filhos: Fabio Benites Ros; Renata
Benites Ros e Felipe Benites Ros,
casado com a Sra. Telma Cristina
Mandro Benites Ros. Deixa netos,
irmãos, cunhadas, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às
10h00 no Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CLAUDIO PRUDENCIANO faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 63 anos, filho dos finados
Sr. Sebastião Prudenciano e da Sra.
Luzia Ferreira de Arantes Prudenciano, deixa o filho: Guilherme Leandro Prudenciano. Deixa neto, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saido o féretro às 10h30 da sala
“C” do Velório do Cemitério Parque
da Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MATILDE BOSCOLO PEREIRA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Jose Boscolo e da Sra. Mercedes Gandelini Boscolo, era viúva
do Sr. Pedro Germano Pereira, deixa os filhos: Ronaldo Aparecido
Pereira, casado com a Sra. Ana Licerre Pereira; Roseli Aparecida Pe-

reira; Rogerio Jose Pereira, casado
com a Sra. Silvia Pereira e Rodimar
Aurelio Pereira, já falecido, deixando viúva a Sra. Valeria Rodrigues.
Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saido o féretro às 09h30 da sala 01
do Velório do Cemitério Municipal
da Vila Rezende, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. ROSA MARIA MALAQUIAS
DA SILVA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha
dos finados Sr. Jose Malaquias e
da Sra. Orlanda Botelho Malaquias, era casada com o Sr. Pedro Jose
da Silva. Deixa irmãos, cunhadas,
sobrinhas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saido o féretro
às 16h30 do Velório da Saudade,
sala “04”, para o Cemitério Municipal
da Saudade em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. NORMA SANTIAGO faleceu
ontem, nesta cidade, contava 93
anos, filha dos finados Sr. Antonio
Santiago e da Sra. Ida Panucce Santiago; deixa o irmão Luiz Roberto
Santiago, casado com a Sra. Marcia
Antonia Maloso. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 16h00 no Cemitério Araçá na cidade de São
Paulo – SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
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.
------------------------------------------

PROFª. MARIA OLIVEIRA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba aos
89 anos de idade e era filha do Sr.
Accacio Oliveira e da Sra. Irene
Cenedesi, ambos falecidos. Deixa
filhos do coração, sobrinhos, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 15:00
hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 02 para o
Cemitério da Saudade, onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. REGINA DO ESPIRITO SANTO DE BARROS DOS SANTOS faleceu ontem na cidade de Charqueada, aos 84 anos de idade e era
viúva do Sr. Manoel Francisco dos
Santos. Era filha do Sr. Francisco
de Barros e da Sra. Francisca Nunes da Silva, ambos falecidos. Deixa os filhos: Manoel Macario dos
Santos, Roberto Barros dos Santos, Francisco Assis dos Santos,
Leonete dos Santos Carvalho, Teresa dos Santos Andrade e Paulo
Cesar dos Santos. Deixa também
netos, bisnetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deuse ontem as 14:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
Charqueada seguindo para o Cemiterio Municipal naquela localidade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SRA. MARIA PENATTI BORTOLETTO faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 96 anos de idade e
era viúva do Sr. Adolpho Bortoletto.
Era filha do Sr. José Penatti e da
Sra. Regina Setten, ambos falecidos. Deixa filhos: Maria Ap. Bortoletto Cabrini casada com Paulo A.
Cabrini, Maria Antonieta Bortoletto
De Lucas casada com Antonio D.
De Lucas, Antonio Jesus Bortoletto
casado com Amanda G. Bortoletto,
Dejair Santo Cristo Bortoletto casado com Marcia M. M. Bortoletto, Maria Ivete B. Vilalga casada com Francisco V. Mongelos, Maria Odete
Bortoletto e Sonia Maria Bortoleto
Palu casada com Carlos Eduardo

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

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

Palu. O seu sepultamento deu-se ontem as 16:00 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.WAGNER IMENEZ PAGANINI
faleceu anteontem na cidade de
São Pedro aos 73 anos de
idade.Era casado com a Sra. Sonia Maria Degaspere Paganini.Era
filho dos finados Sr.Walter Paganini e da Sra.Conceição Imenez
Paganini. Deixa os filhos:Claudia
Paganini Roberto casada com
Alexandre da Silva Roberto ,Ricardo Paganini casado com Claudia Viana e Fernanda Paganini
Mosardo casada com Daniel Lara
Mosardo ,deixa netos , demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu se ontem ás 15:00 hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro seguindo para
o Cemitério Parque São Pedro onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MIRIAM SANTIAGO ESPIRITO SANTO faleceu ontem na cidade de Rio Claro/SP aos 84 anos era
viúva do Sr. Ventilino Espirito Santo , filha da Sra. Maria Raolina Santiago. Deixa os filhos: Edson casado com Hilda, José Carlos (falecido), Djair casado com Marcia, Airton, Benedita Luiza, Moisés casado com Maria Aparecida, Daniel
casado com Maria Aparecida, Margarete, Elias casado com Tatiane,
Eliana casada com Valdeir, Léia
casada com Márcio, Enéias casado com Cintia, Esther casada com
Rogério, Davi, Elizabete casada
com Silvio. Deixa também netos,
bisnetos, tataranetos, familiares e
amigos. Seu sepultamento deu - se
ontem às 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal - Santa Gertrudes/SP seguindo para Cemitério Municipal - Santa Gertrudes/
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

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ELETIVA
Esporte Clube Vera Cruz, CNPJ: 46.254.116/0001-58, com
sede administrativa à Rua: Tiradentes, 180 - Centro Piracicaba/SP CEP: 13.400-760, através de seu presidente Adriano Cardoso Figueiredo, em atendimento e com base no Estatuto Social, convoca todos os associados a participarem
da Assembleia Geral para a escolha de Presidente, Vice Presidente, Conselho Fiscal Titular e Suplente e demais cargos, à realizar-se dia 18/03/2.022 (sexta-feira) em nossa sede
à Rua: Tiradentes nº 180 - Centro, Piracicaba/SP, CEP: 13400760 em Primeira Chamada às 18 horas e em Segunda Chamada às 19 horas. A Assembleia seguirá os protocolos sanitários e de combate à pandemia, causada pela Covid-19.
Adriano Cardoso Figueiredo
Presidente - EC Vera Cruz

Venceu e convenceu
Olá alvinegros apostólicos
romanos, muito obrigado por
sua companhia semanal, nosso
espaço é democrático e sua opinião é para nós, sempre foi e será
o mais importante. Gratidão pela
sua participação nas redes sociais do “Passe de Letra”, assim
como diariamente na Rádio Difusora AM 650. Após dez rodadas até que enfim conseguimos
aqui fazer elogios verdadeiros e
com propriedade sobre o futebol apresentado dentro de campo. Na partida desta quarta-feira contra o São Caetano no Barão, o Nhô-Quim fez nos primeiros quarenta e cinco minutos
mais do que havia apresentado até então na competição.
No empate sem gols contra
a Portuguesa no Canindé, até
teve certa consistência e proporcionou bons contra ataques
deixando em alguns momentos
a defesa da lusa de cabelo em
pé, mas ficou somente nisso,
pois sofreu uma pressão enorme do time rubro-verde e a trave em três oportunidades, mais
a estreia “fantástica” de Paulo
Vitor no gol, substituindo Beliato com uma entorse no joelho foram os diferenciais e garantiram o zero no placar.
A vitória no jogo-treino (essa
seria a melhor definição) contra
o RB Brasil no último sábado
também no Barão com placar
elástico de 3x0, não mostrou a
realidade das ações, apesar de
todo favoritismo, o XV conseguiu
ser dominado em boa parte da
partida, e se não contasse com a
falta total de experiência do time
que te dá asas, a história poderia
ter sido diferente. Os meninos do
RB tocavam a bola com muita
facilidade e chegavam na cara de
Paulo Vitor em boas condições
de finalização, mas a juventude
e o excesso de virilidade e individualidade forçaram o erro e o
Nhô-Quim construiu o placar
em lances de bola parada e já no
apagar das luzes um gol de cabeça do atacante Michel (já havia perdido uns três gols feitos)
sacramentou o placar final.
Nesta partida emblemática
contra o São Caetano algoz do
alvinegro nos últimos cinco
anos, o futebol do XV apareceu
e a vitória maiúscula construída ainda no primeiro tempo deu

um alívio no torcedor e imprensa, trazendo esperança para a
sequência da competição. Mesmo que aos trancos e barrancos
o Nhô-Quim figurava na quarta colocação da tabela com dezesseis pontos e o azulão aparecia na oitava colocação com
quinze pontos, a vitória daria
ao vencedor um salto na classificação e deixaria o adversário bem atrás na pontuação.
Com Paraiba, Ferreira e Ednilson no meio campo Roberto
Cavalo parece ter encontrado a
formação ideal para o setor, o XV
atacava com força e rapidez, e
sem a bola se defendia por setor
preenchendo todos os espaços do
campo, o São Caetano não conseguia trocar passes e Paulo Vitor foi mero espectador durante
os noventa minutos. A defesa do
Nhô-Quim muito consistente
neutralizou todas as investidas
do azulão que irritou e enervou
seus jogadores fazendo com que
estes perdessem a cabeça ao ponto
de discutirem e chegarem aos
empurrões durante a partida. O
arbitro Vinícius Furlan fez vista
grossa para não prejudicar ainda mais o perdido time de São
Caetano em noite muito infeliz.
Com a terceira colocação na
tabela, faltando quatro rodadas
para o final, o Nhô-Quim precisa
de mais dois pontos para estar
entre os oito primeiros que passam para próxima fase e aí sim
inicia de verdade a luta pelo acesso. Lemense já neste sábado fora
de casa, Portuguesa Santista,
Taubaté e finalizando esta fase
classificatória contra o Primavera no Barão são os compromissos do alvinegro Piracicabano.
Se mantiver a pegada que
o time apresentou nesta última
apresentação, mais um detalhe
de estratégia e jogadas ensaiadas principalmente em bolas
paradas, o XV pode surpreender e figurar lá no final entre
os dois primeiros com o merecimento de voltar à elite do futebol paulista. Os elogios de
agora são verdadeiros, assim
como foram as críticas quando
merecidas, ninguém torce ou
joga contra, só queremos que o
trabalho e todo planejamento
esteja sendo colocado realmente em prática, já não dá mais
para apoiar em tantas muletas.

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