
PELA PAZ - I
Diretor e advogado do Sindi-

cato dos Trabalhadores Munici-
pais de Piracicaba e Região, José
Osmir Bertazzoni participou da
OIT (Organização Internacional
do Trabalho), das Nações Unidas
(ONU), por dez anos, tendo parti-
cipado das conferências interna-
cionais em Genebra e atuado jun-
to às missões brasileiras. Obser-
vou de perto as tensões entre Rús-
sia e Ucrânia, problemas que se
remontam há décadas. “Hoje não
podemos tomar partido ou lado,
temos que buscar um único obje-
tivo: a paz”, disse Bertazzoni.

PELA PAZ - II
É no mesmo sentido – “pela

paz!” – que foi o discurso do ex-
presidente Lula, ontem, 3, na Câ-
mara 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 me-
lhor com as mudanças climáticas”.

PELA PAZ - III
“E com tantas guerras e tan-

tos trilhões de dólares, o mundo
não se tornou um lugar mais se-
guro e melhor. Muito pelo con-
trário. Cada míssil de milhares ou
milhões de dólares disparado
contra uma população civil, seja
na capital de um país ou na al-
deia mais remota, traz em seu

rastro a triste certeza de que parte
da humanidade insiste em cami-
nhar para a autodestruição”, de-
clarou o ex-presidente, sob aplau-
sos do Parlamento mexicano.

PELA PAZ - IV
O ex-presidente também não

deixou de criticar a posição dos
EUA, país que não só invade ou-
tras nações, como Iraque e Afe-
ganistão, mas também desenvol-
ve uma política externa que é ca-
paz de alterar as forças políticas
de outros países. Lula lembrou,
por exemplo, de quando a ex-pre-
sidente Dilma Rousseff e a Pe-
trobras foram espionadas. “E o
Obama não teve nem capacidade
de pedir desculpas”, criticou.

HERANÇA - I
Ficou clara a resposta da Câ-

mara, 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 di-
retamente o ex-presidente Matheus
Erler (PSDB), que, inclusive, foi
um de seus apoiadores na conquis-
ta do primeiro mandato, em 2018.

HERANÇA - II
Na mesma linha de “heran-

ça maldita” vai o secretário Ale-
xa Salvaia, da Sedema. Em en-
trevista ao site “Pirapop Notíci-
as”, ele destacou os diversos pro-
blemas que encontrou na pasta,
quando assumiu, em meados de
2021. “Vou elencar algumas si-
tuações de cabeça: a secretaria
estava uma desordem desde 4
de janeiro de 2021. Os pedidos
pelo 156 simplesmente eram ig-
norados e havia quase 2 mil ser-
viços em atraso”, informou.
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Divulgação

O que conversam o Pré Candidato Francys Almeida (PCdoB) e o
Ex-prefeito Barjas Negri (PSDB) em uma padaria famosa de Pira-
cicaba? As teorias da conspiração falariam em IMPEACHMENT,
mas preferimos acreditar que buscam melhorias para Piracicaba.

OPINIÃO
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TCE-SP rejeita as contas de 2019 da Câmara
Apontamento é referente ao desequilíbrio da quantidade entre
cargos comissionados e efetivos. Justificativa do Legislativo

é que problema foi ignorado em gestões anteriores
O Tribunal de Contas do Es-

tado de São Paulo (TCE-SP) jul-
gou irregulares as contas de 2019
da Câmara Municipal de Piracica-
ba, referentes ao primeiro ano da
presidência do vereador Gilmar
Rotta (Cidadania). O principal
apontamento do conselheiro Re-
nato Martins Costa é a falta de
equilíbrio entre a quantidade de
servidores comissionados (aque-
les de livre provimento) e efetivos
(preenchidos a partir da realiza-
ção de concursos públicos). A ex-
plicação do Departamento de Co-
municação da Câmara é que, mes-
mo com a extinção de alguns car-
gos comissionados em 2019, não
foi possível preenchê-los por conta
da decisão do governo federal em
proibir – motivado pela pandemia
– a realização de concursos públi-
cos de maio de 2020 a 31 de de-
zembro de 2021, conforme a lei
complementar 173/2020. Atual-
mente, o Legislativo tem um con-
curso, realizado via Fundação
Vunesp, para preenchimento de
sete vagas de cerimonialistas. A7

Davi Negri

RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA
A Sema (Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci-
mento) irá realizar restauração ecológica em 11 proprie-
dades 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

Thais Passos/Sema

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

EM DEFESA DO MAGISTÉRIO
A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) visitou e di-
alogou, na manhã de ontem,
3, com professores da E.E.
Comendador Mário Dedini,
no bairro Algodoal. No en-
contro com professores,
onde esteve acompanhada
também pelo dirigente regi-
onal de ensino, Fábio Ne-

greiros, Bebel buscou colo-
car a categoria ao par da
proposta do governador de
São Paulo, João Doria, que
acaba com a carre i ra  do
magistério. “É hora de unir-
mos a força e dizer não a
esta nova carreira. Quere-
mos, sim, a nossa carreira
sendo respeitada”, disse. A7
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Pedro Kawai

Cresci ouvindo
histórias de co-
mo as bombas

lançadas contra Hi-
roshima e Nagasaki,
durante a Segunda
Guerra Mundial, de-
vastaram o Japão. Até
hoje essas cicatrizes san-
gram para o povo japonês e os aju-
dam a não se esquecer que a guer-
ra nunca deveria ser uma opção.

Alguns dias atrás, o episó-
dio da apologia ao nazismo, fei-
ta por um influenciador digital
repercutiu dentro e fora do Bra-
sil, trazendo de volta, às nos-
sas memórias, os horrores do
holocausto e o genocídio de cer-
ca de 6 milhões de judeus.

A sociedade se constituiu
em guerras. A busca pelo poder
e pelo domínio está no DNA hu-
mano, e remonta aos homens
das cavernas. Há uma impres-
sionante obsessão por ser mais,
por ter mais, por ganhar mais,
por aparecer mais, por conquis-
tar mais, como se isso fosse capaz
de tornar uma pessoa melhor
ou maior que seu semelhante.

Como cristão, sempre acredi-
tei 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 sofrimen-
to, 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 ini-
ciou recentemente, entre Rússia
e Ucrânia? Exatamente as mes-
mas razões de todas as outras
guerras: poder e domínio.

Ao sinalizar sua posição em
integrar-se à OTAN (Organiza-
ção do Tratado do Atlântico
Norte), a Ucrânia acendeu a luz
vermelha para a Rússia, que
teme o avanço do domínio dos
países com alinhamento políti-
co com os Estados Unidos.

Na Segunda Guerra Mun-
dial, os Estados Unidos e a an-

tiga União Soviética
uniram-se para com-
bater o nazismo. Com
o fim da guerra, cada
um foi  para  o  seu
lado, iniciando uma
disputa ideológica e
uma guerra de ner-
vos por décadas, sem
um tiro sequer, a cha-
mada Guerra Fria.

Com a queda do Muro de
Berlim, que foi o símbolo da po-
larização entre as duas maio-
res potências mundiais, acaba
a Guerra Fria e, dois anos de-
pois, 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 Esta-
dos Unidos e dos países mem-
bros da OTAN, luta contra a
opressão da Rússia, aliada in-
condicional da China. Ora, en-
tão 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 ga-
nhar e o medo de perder. Perder
espaço na economia mundial,
perder o protagonismo em ciên-
cia e tecnologia e, até mesmo, na
disputa espacial. Mas essa guer-
ra tem um preço, que é muito do-
loroso para as famílias de ambos
os lados. O preço dessa briga in-
sana, são as vidas humanas, as
famílias separadas, os órfãos, a
dor de ter a história de uma vida
inteira deixada para trás em bus-
ca 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 Metropoli-
tano de Piracicaba

A insanidade de
uma guerra
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Marcos da Costa

O Brasil apresen-
 ta um volume
dramático de

perdas de membros por
amputações por situa-
ções que poderiam ter
sido evitadas, sendo as
mais frequentes, diabe-
tes descontroladas,
acidentes de carros e especialmen-
te com motos, causados pela falta
de observância das normas de
trânsito, e acidentes de trabalho,
agravados pela ausência de equi-
pamentos de proteção individual.

Por conta do volume de ca-
sos de perdas de membros que
poderiam ter sido evitados está
ganhando força no Brasil um
movimento iniciado nos Esta-
dos Unidos, que serve, de um
lado, como alerta à população
dos cuidados que se deve ado-
tar para evitar amputações e, de
outro, para levar às pessoas que
sofreram essas perdas uma
mensagem de que elas não de-
vem impedir seguir com a vida
plena e feliz. No Brasil esse mo-
vimento se inicia em Goiânia e é
adotado pela ABOTEC, Associa-
ção Brasileira de Ortopedia Téc-
nica, 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 di-
reita, por conta de um acidente
de carro, tive a alegria de rece-
ber naqueles primeiros dias, a
visita ilustre de Lars Grael, que

veio a São Paulo a pe-
dido de um amigo co-
mum, para conversar
comigo sobre a experi-
ência dele. Eu, que era
um admirador dele,
me tornei seu amigo e
chegamos a dar pales-
tras juntos sobre supe-
ração. Mas eu próprio,
seguindo o exemplo

dele, também passei a visitar am-
putados e com eles compartilhar
minha própria experiência.

Por isso decidi abraçar esse
movimento e elaborei um texto de
um projeto de lei, apresentado na
Assembleia Legislativa pelo ami-
go Deputado Estadual Campos
Machado, oficializando em São
Paulo o Abril Laranja, envolven-
do todos os órgãos públicos rela-
cionados ao tema em parceria com
entidades privadas, para promo-
ção de encontros, debates e cam-
panhas, e colorindo de laranja
com luzes, os prédios públicos.

Conto com todos para que o
Abril Laranja tenha sucesso e pos-
samos conscientizar e prevenir si-
tuações que levem a perda de mem-
bros por amputações em nosso país

Todos juntos no Abril Laranja.
———
Marcos da Costa, advoga-
do, ex-presidente da OABSP
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Abril Laranja: todos
pela prevenção

contra amputações
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Max Pavanello

Semana passada
falamos sobre a
comemoração

dos 90 anos da con-
quista das mulheres
do direito de votar.
Hoje, continuamos a
falar sobre direito
de las ,  a té  porque
chegamos ao mês de março. O
mês das mulheres. A referên-
cia ao mês das mulheres se dá
em virtude do dia 8, o Dia In-
ternacional das Mulheres.

Apesar de algumas con-
quistas,  as mulheres ainda
buscam reconhecimento de di-
reitos básicos, como, por exem-
plo, maior inserção na políti-
ca, direito a ocupar cargos de
lideranças, luta contra violên-
cia doméstica, dentre outros.

Um dos direitos básicos que
as mulheres buscam é a equipa-
ração salarial. Segundo dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística), em 2019, as
mulheres receberam 77,7% da re-
muneração dos homens. E, quan-
do a comparação é dentre os mai-
ores salários, por ocuparem car-
gos de liderança, a diferença fica
maior ainda, pois a remunera-

ção das mulheres cor-
responde a apenas
61,9% do dos homens.

Procurando cor-
rigir essa realidade,
em 2009, há mais de
uma década, foi pro-
posto 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 Câ-
mara 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 pre-
sidencial e daí enfrentou outro sé-
rio problema, que é um Presidente
misógino que não possui empa-
tia e nem compromisso em com-
bater desigualdades e injustiças.

O Presidente deu sinais de
que pretendia vetar o projeto, che-
gando a dizer numa daquelas
suas famigeradas “lives” sema-
nais que o projeto, imaginem, era
prejudicial para as mulheres.

Para não ocorrer o veto, foi
costurado um acordo, que foi a de-
volução do projeto de lei comple-
mentar para a Câmara de Depu-
tados, sob a justificativa de que o

texto aprovado no Senado era di-
ferente do original da Câmara.

No sistema bicameral brasi-
leiro, quando uma casa legislativa
altera o projeto com origem na
outra, antes de ser encaminhado
à sanção presidência, deve ser de-
volvido à casa de origem. Essa re-
gra é válida apenas quando a al-
teração 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 mé-
rito, 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 de-
veria pagar à empregada multa
correspondente a 5 (cinco) ve-
zes a diferença verificada, até
o limite de 5 (cinco) anos, en-
quanto o Senado foi acrescen-
tada a palavra “até” antes de
multa, ou seja, o texto passou pre-
ver multa de “até” cinco vezes.

A mudança não chega a ser
desprezível, pois pode representar

valores significativos, mas tam-
bém não altera o mérito da nor-
ma, que é a punição da empresa
que promove discriminação, fa-
zendo diferenciação salarial pela
simples diferença de gênero.

Mas, o pior nessa história é
que, apesar da alteração não che-
gar a ser de mérito, portanto, pres-
cindir de discussões acaloradas,
hoje, quase um ano depois, o pro-
jeto dorme em berço esplêndido.

Aliás, dizer um ano depois não
chega a ser correto, um ano de-
pois que o Presidente da Repúbli-
ca devolveu o projeto para a Câ-
mara, mas, lembremo-nos, o pro-
jeto original é de novembro de
2009, ou seja, são mais de 12 anos.

Nenhum direito das mulhe-
res é conquistado com facilidade,
nem mesmo o direito de receber
o mesmo salário dos homens.

Para concluir, já nos adi-
antamos nos cumprimentos a
todas as mulheres pelas cele-
brações do Dia Internacional
das Mulheres. Que venham
muitas conquistas, como essa
da equiparação salarial.

———
Max Pavanello, advogado,
vice-presidente do PDT
de Piracicaba, conselhei-
ro seccional da OABSP

Lei que prevê multa para diferença
salarial dorme em berço esplêndido

Novamente, cuidado vereadoras e vereadores!
Sergio Oliveira Moraes

Senhores e senhoras vereado-
ras e vereadores, retorno à
carga e à temática já por mim

debatida em artigo anterior e per-
gunto: não lhes parece que há con-
tradições 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 apre-
sentar abaixo duas abordagens
para demonstrar os motivos da
minha preocupação crescente.

A primeira delas se dá a par-
tir do olhar de um professor de
Física. Pensemos juntos: em prin-
cípio, uma premiação por algo
pressupõe um reconhecimento e
incentivo por um esforço que o
premiado fez, que o destacou en-
tre os demais “competidores”.
Algo que mostre que seu esforço
não foi em vão, que deve ser re-
conhecido 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. Afi-
nal, tornam-se competitivas tam-
bém as instituições de ensino e a
própria comunidade ao terem
seus jovens reconhecidos nacio-
nal e muitas vezes internacional-
mente. 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 princí-
pio, se alguém será homenagea-
do com o nome numa medalha
que recompensará os esforços
de outrem, esse alguém deve ter
um reconhecimento incontestá-
vel que permita não só ser ime-
diatamente reconhecida sua im-
portância 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 al-
guém que não estudou regular-
mente, que não incentivou os
próprios filhos a estudarem (de-
poimentos 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 es-
ses 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:
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 - As afirmações procedem, o
prêmio com o nome de tal home-
nageado 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? Lembre-
mos ainda que a Física, ao lado
da Matemática, por uma série
de problemas que não é o mo-
mento para detalhar, exigem
grande esforço e dedicação!

A intenção, aqui, não é ser
irônico. Afinal, a ironia está na
proposta de tal medalha – e pos-
so imaginar o senhor Olavo de
Carvalho, esteja onde estiver,
muito bravo com o paradoxo da
“homenagem” e, espero, senho-
ras e senhores vereadores e ve-
readoras, que, caso aprovem, te-
nham 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 contribuin-
te, alguém que irá ajudar a “pa-
gar a conta”, digamos assim.
Consultemos, então, o Regi-
mento Interno da Câmara Mu-

nicipal de Piracicaba, em seu
Artigo 160, Parágrafo V. Diz ele:

Art. 160. Os Projetos de De-
creto Legislativo destinam-se a re-
gular as matérias de exclusiva com-
petência da Câmara, sem a sanção
do Prefeito, e que tenham efeito
externo, notadamente nos casos de:

V - outorga de título de ci-
dadania honorária e outros aos
que tenham prestado relevan-
tes serviços à comunidade;

( h t t p s : / / w w w . c a m a r a
piracicaba.sp.gov.br/legmun/
Regimento_Interno.pdf, aces-
sado em 24/02/2022)

Senhoras vereadoras e senho-
res vereadores, não consigo en-
quadrar o senhor Olavo de Car-
valho como alguém que tenha pres-
tado “ relevantes serviços à comu-
nidade”. Não consigo, também,
generalizar um grupo de pessoas
que o consideram ao ponto de
homenageá-lo com o nome em
uma Medalha de Mérito Estu-
dantil, como “a comunidade”,
sob o aspecto quantitativo, evi-
dentemente. Então, associá-lo a
uma premiação me parece uma
clara contradição ao Parágrafo
V do Artigo 160 do Regimento
Interno desta Casa Legislativa.

S ã o  c o n t r a d i ç õ e s  d e -
mais  senhoras  e  senhores!
Cuidado,  muito  cuidado!

———
Sergio Oliveira Moraes,
professor doutor, docente
aposentado da Esalq/USP

Overpareting: a doentia relação dos pais com seus filhos
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Julie Lythcott-
Haims, ex-reitora
da Universidade

Stanford, cunhou o
termo “overparen-
ting” para referir-se ao
fenômeno moderno
da obsessão dos pais
em guiar e proteger
seus filhos. A acadê-
mica tem dissemina-
do suas análises por todos os
Estados Unidos, chamando a
atenção da sociedade america-
na para esse processo, que se-
gundo ela, “tem apodrecido a
mais nova geração de jovens”.

Acredito que a overparen-
ting ganhou contornos globais,
pois aqui em Piracicaba - no con-
texto no qual me encontro - iden-
tifico essa realidade de superpro-
teção dos pais em relação aos
seus filhos. Não é incomum ver-
mos 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 esta-
duais da nossa cidade,
discerni os efeitos cola-
terais 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 envol-

vidas na ajuda das tarefas domés-
ticas e 98% dos meninos de 16 anos
nunca arrumaram o próprio quar-
to mais de duas vezes no semestre.

Em outros tempos, meninas
e meninos da mesma idade as-
sumiam responsabilidades coti-
dianas em suas casas, e, em sua
grande maioria, pensavam em
arrumar um emprego e ter seu
próprio dinheiro. Hoje os adoles-
centes são languidos e irrespon-
sáveis. Isso se deve não somente
à constante presença da tecno-
logia em suas vidas, mas, sobre-
tudo, por conta da  intervenção
dos pais na vida dos seus filhos.

Segundo os estudos de Julie

Lythcott-Haims, a atitude super-
protetora dos pais em relação aos
filhos, gera adultos infantiliza-
dos. No Brasil essa geração de
"adultos crianças" é conhecida
como "geração canguru", com-
posta 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 tor-
nem apáticos, medrosos e irres-
ponsáveis. Infelizmente a tendên-
cia natural das coisas é o quadro

piorar. Assim como a ex-reitora
da Universidade Stanford, acre-
dito que os pais são chave na mo-
dificação dessa situação.  Por-
tanto, o meu apelo aos pais de
adolescentes é que não protejam
seus filhos. Deixe-os sofrer por
suas más decisões, para que des-
sa forma cresçam e aprendam a
se emancipar como futuros adul-
tos numa sociedade que implica
muitas demandas e decisões.
Imponha tarefas cotidianas aos
seus filhos. Isso introjeta neles
senso de responsabilidade e sen-
timentos de satisfação interior.

Antes que me questionem
com qual experiência estou escre-
vendo 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 pesqui-
sador do Laboratório de
Política, Comporta-
mento e Mídia da Fun-
dação São Paulo/PUC-SP
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Cram realiza conscientização para
combate à violência contra mulher
Atividades são programadas pelo Cram ao longo de março, o “Mês da Mulher”

Merli Diniz

Nosso 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 judiciá-
rio. Outras vezes, leis são editadas
e descaradamente descumpridas.
Temos até um dito que já se tor-
nou popular, de que há “leis que
pegam e outras que não pegam”.

Felizmente há “as que pe-
gam”. E dentre elas a lei 8078/
90, mais conhecida como Códi-
go de Defesa do Consumidor, que
veio a modificar essencialmente
as relações de consumo, estabe-
lecendo novos padrões de con-
duta entre fornecedor e consu-
midor, com previsão de penalida-
des ante seu descumprimento.

O consumidor an-
tes tão vulnerável nas
relações consumeristas,
agarrou-se à nova rea-
lidade, oportunidade
rara em nosso país, de
se defender dos des-
mandos a que era en-
tão submetido, ante a
voracidade do merca-
do de bens e serviços,

por inexistência de lei específica.
Trinta anos depois de promul-

gado o Código de Defesa do Con-
sumidor, temos uma outra reali-
dade social. Podemos percebê-la na
atuação da população na busca da
proteção aos seus direitos, conju-
gada à significativa parcela de for-
necedores, obedientes aos princí-
pios da lei que mais se difundiu
em nosso país. Apesar do grande
sucesso alcançado, a população
ainda encontra resquícios de
posturas antiquadas e equivoca-
das de segmentos cristalizados na
antiga cultura de desrespeito ao
cumprimento das leis, que feliz-

O CDC atingiuO CDC atingiuO CDC atingiuO CDC atingiuO CDC atingiu
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Código de Defesa do Consumidor: práxis e cidadania

mente está aos poucos se diluin-
do na memória coletiva nacional.

Faz-se necessário salientar,
que com a globalização, ocorre-
ram inovações mercadológicas
facilitadoras do consumo, como
o fácil acesso ao comércio mun-
dial e virtual, onde novos para-
digmas de relações se instituí-
ram e consequentemente, novos
desafios se impuseram à popu-
lação e aos órgão responsáveis
pela tutela desses direitos.

Nessa caminhada de dificul-
dades e vitórias dos órgãos de
defesa e do consumidor, alinha-
dos na busca ao respeito e cum-
primento dessa importante prer-
rogativa do dia a dia dos cida-
dãos, devemos comemorar com
júbilo, o que a Constituição Fe-
deral de 1988, nos presenteou.

O CDC atingiu os cidadãos
de todas as camadas sociais, que
dele se valem para serem respei-
tados enquanto consumidores de
bens e serviços. São trinta anos
de existência, bem vividos e apro-
veitados pela nossa sociedade.
Portanto, vamos usufruir da fes-
ta de democracia a nós ofereci-
da, exercitando nossa cidadania
de forma plena e consciente.

Todavia, apesar do avan-
ço proporcionado, precisamos
permanecer atentos, pois ain-
da existem em nossa cultura,
ranços da antiga prática de
desrespeito aos nossos direi-
tos. Época danosa ao cidadão,
onde teoricamente, a única via
possível de receber justiça, era
a de reclamar ao Bispo.

E para ser bastante origi-
nal, feliz aniversário ao Código
de Defesa do Consumidor.

———
Merli Diniz, professora e
advogada especialista em
direito do consumidor

Dorgival Henrique

AEscola é antes de
tudo um espaço
  público voltado

à produção do conhe-
cimento, ao exercício
da liberdade e da ci-
dadania. Como tal não
pode ser gerida por
princípios de gestão
que cultuam a eficiência utilita-
rista e a racionalidade instru-
mental, próprios das organiza-
ções 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 esco-
las cívico militares, que tentam
impor um modelo baseado na dis-
ciplina produtivista, transforman-
do educandos em peças a serem
moldadas e educadores em “ges-
tores” em busca de resultados.

Vale observar que as orga-
nizações industriais, que realiza-
ram o processo de produção em
grande escala, assumiram os
princípios dos engenheiros que
inauguraram o movimento au-
todenominado de Administração
Científica e conseguiram êxito
com a criação do homem-máqui-
na e a gestão fundamentada em
princípios da organização militar.

Esse sistema de fabricação,
também conhecido como fordis-
mo, foi substituído a partir da
década de 70 do século passado
pelo toyotismo, sistema de acu-
mulação flexível que elimina o
desperdício, estoques e prima
pela qualidade do produto.

Tanto o fordismo quanto o
toyotismo e até mesmo o escra-
vismo estão presentes nos dias
atuais, mas esses modelos de or-
ganizações de trabalho não de-
vem ser transplantados para a
escola, onde a produção de co-
nhecimento e liberdade crítica
são fundamentais, seja para
aprendizagem ou para constru-
ção da cidadania.

Se os princípios administra-
tivos da Organização Militar,
tais como: unidade de coman-
do, unidade de direção, discipli-
na, ordem, obediência entre ou-
tros foram essenciais para or-
ganizar 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 Consti-
tuição Federal e pela LDB (Lei
de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional), que estabelece:

Art. 14. Os sistemas de ensi-
no definirão as normas de ges-
tão democrática do ensino públi-
co na educação básica, de acor-
do com as suas peculiaridades e
conforme os seguintes princípios:

I – participação dos profis-
sionais da educação na elabo-

ração do projeto peda-
gógico da escola;

II - participação das
comunidades escolar e
local em conselhos esco-
lares ou equivalentes.

O projeto das esco-
las cívico-militares, ins-
tituídas pelo Decreto
10.004, de 04 de setem-
bro de 2019, materiali-

za o desejo de Bolsonaro que pre-
gou, em sua campanha, a ilusão
de uma escola sem partido, sem
a discussão da sexualidade.

A lógica de construção de
Projetos Políticos Pedagógicos,
necessários à gestão das Escolas,
é a lógica da participação demo-
crática, enquanto a lógica da ges-
tão militar é da padronização de
processos de trabalho e da obedi-
ência ao superior hierárquico.

Como conviver projetos
políticos pedagógicos com ges-
tão da unidade de comando e
da obediência, sem discussões,
sem manifestações de discor-
dâncias, do exercício crítico e
da pluralidade metodológica?

Com racionalidades diferen-
ciadas, a lógica instrumental e
hierárquica da gestão militar
tende a burocratizar a dimensão
dos projetos políticos pedagógi-
cos. A administração militar ten-
de a cultivar a burocracia, não
admitir os conflitos e puni-los por
considera-los disfuncionais.

Em oposição à gestão mili-
tar, temos que avançar no pa-
radigma da administração par-
ticipativa, com a mediação de-
mocrática, visando à conver-
gência da liberdade e equida-
de, orientando a construção de
um futuro que assegure quali-
dade de vida aos ecossistemas.

Somente a vivência democrá-
tica, nos diferentes espaços soci-
ais, conseguirá levar à democrati-
zação da sociedade e essa demo-
cracia se consolida como práti-
ca social cotidiana, criando no-
vas oportunidades e inovações.

A Administração Escolar Par-
ticipativa realizada por profissio-
nais da educação é necessária para
afetar o poder de decisão e des-
mistificar a hipocrisia que vive-
mos e assistimos nos dias atuais.

O espaço escolar não é um
espaço de produção de merca-
dorias, mas de emancipação
do pesadelo que vivemos.

———
Dorgival Henrique, di-
retor-presidente do
Ipedd – Instituto Pira-
cicabano de Estudos e
Defesa da Democracia
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Escola não é um espaço de
produção de mercadorias

O mês de março será marca-
do por diversas ações em home-
nagem ao Dia Internacional da
Mulher, comemorado no dia 8. As
atividades programadas pelo Cram
(Centro de Referência de Atendi-
mento à Mulher) tiveram início na
quarta-feira, 2, e seguem até o dia
30/03, em vários bairros da cida-
de. O objetivo é levar informações
referentes ao combate à violência
contra a mulher, como identifi-
car situações de violência, suas
fases, a quebra do ciclo e os meca-
nismos de combate por meio da
rede de apoio, direitos legais, supe-
ração e protagonismo da mulher.

Os encontros serão nortea-
dos por uma roda de conversa
com apresentação de vídeo sobres
as violações e entrega de materi-
ais informativos; as atividades
serão conduzidas pela equipe do
Cram, dos Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência Social), Equi-
pe Volante e também técnicas da
Secretaria Municipal de Saúde.

A programação será realiza-
da em unidades de Cras, Crabs
(Centro de Referência de Aten-
ção Básica), PSFs (Programas
Saúde da Família), Case (Centro
de Atendimento Socioeducativo),
Centros Comunitários, Condo-
mínio Vida Nova II e Anhumas.

No dia 08/03, as mulheres
acompanhadas pelo Cram par-
ticiparão de sessão de cinema,
com o filme Olhos Grandes, que
conta a história da norte-ame-
ricana Margaret Keane, pintora
e defensora das causas feminis-
tas em um período em que o re-
conhecimento de um trabalho
feminino era difícil. Após a exi-
bição, haverá roda de conversa.

O Centro de Referência e
Atendimento à Mulher, execu-
tado em parceria entre a Secre-
taria Municipal de Assistência e
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PCdoB de Piracicaba organiza
comemorações de centenário

Divulgação

Roda de conversa sobre violência doméstica no Jardim Esplanada

Desenvolvimento Social (Sma-
ds) e o Centro Regional de Re-
gistro e Atenção aos Maus Tra-
tos 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 traba-
lho desenvolvido pelo Cram es-
tão 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 for-
taleça sua autoestima e autonomia
para a tomada de decisões, por
meio de acompanhamento psicos-
social e orientação sociojurídica.

PROGRAMAÇÃO: 04/
03, às 14h - Roda de conversa
com a equipe técnica do Cram so-
bre 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: Vi-
olência Doméstica e Direitos Le-
gais. No Crab Vila Cristina; 07/
03, às 20h - Palestra sobre o Dia
Internacional da Mulher. Na Casa
da Amizade, avenida Comenda-
dor 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 Con-
tra a Mulher, tipos e ciclos”; 11/
03, às 13h30 - Roda de conver-
sa com a equipe técnica do Cram
sobre a temática “Violência Con-
tra a Mulher: como identificar,
rede de apoio municipal, atuação
do Cram”. No CRAB e PSF1 Má-
rio Dedini; 16/03, às 9h - Roda
de conversa com mulheres aten-
didas 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 aten-
didas pelo Cras Mário Dedini so-
bre 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 “Violên-
cia Contra a Mulher, tipos e ci-
clos”. No Centro Comunitário de
Artemis; 30/03, às 14h - Roda
de conversa com mulheres aten-
didas pelo Cras Piracicamirim
sobre a temática “Violência Con-
tra a Mulher, tipos e ciclos”.

O presidente do PCdoB Pira-
cicaba, o médico Vilson Dornelles,
o secretário de Cultura da legen-
da, Tony Azevedo, e o advogado
Sérgio Spenassatto, se reuniram
para organizar as comemorações
do centenário de fundação do Par-
tido 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 conta-
rá com várias atrações culturais,
com a presença das lideranças do
partido e da comunidade numa
festa participativa e democrática.

O advogado Sérgio Spenas-
satto ficou encarregado de
procurar o presidente da Câ-
mara Municipal, Gilmar Rot-
ta, buscando a realização de
uma sessão solene em homena-
gem ao centenário do partido.

Tony Azevedo, Vilson Dornelles e Sérgio Spenassatto

Divulgação
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Entidades são beneficiadas com recursos por meio de emenda
O deputado federal Miguel

Lombardi esteve em Iracemápo-
lis na tarde desta quarta-feira
formalizando a destinação de re-
cursos, por meio de emenda par-
lamentar, a três entidades de
Iracemápolis. São beneficiadas:
Associação de Reabilitação In-
fantil Limeirense (Aril de Irace-
mápolis), Associação Ágape Mis-
sões Urbanas e Lar São Vicente
de Paulo. Cada uma delas recebeu
R$ 50 mil para apoio nos atendi-
mentos que fazem à população.

“Fico honrado em dizer que
sou o parlamentar que mais des-
tina verba ao terceiro setor. Sei
que será uma ajuda, ainda mais
nesse período de pandemia em
que muitos não puderam reali-
zar 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 fo-
ram recebidos pela prefeita Nelita
Michel. As entidades foram indi-
cadas por vereadores: Braulio
Rosseti Júnior indicou os recur-
sos ao Lar São Vicente de Paulo,
Vitor Michel indicou à Associação
Àgape e Ralf Silva indicou a Aril.

Também compareceu o di-
retor de Asistência Social, Fa-
biano Ferreira de Sousa, a co-
ordenadora do CEAC, Laura
Salla e o responsável pelo ter-
ceiro 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

tudo que for possível. No tempo
certo, teremos importantes novi-
dades”, destaca a prefeita Nelita.

Os vereadores Vitor e Ralf
também destacaram o importan-
te trabalho realizado pelas enti-

dades beneficiadas e agradece-
ram ao deputado. O vereador
Bráulio não pode comparecer à
formalização por motivo de tra-
balho, mas enviou seu agradeci-
mento a Miguel Lombardi.

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

Divulgação
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Mundo está despreparado para os
impactos das mudanças climáticas
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 global-
mente. A implementação de me-
didas de adaptação, contudo,
ainda é insuficiente diante da
magnitude dos impactos das
mudanças climáticas que já têm
sido observados em todas as re-
giões 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 auto-
res do novo relatório do Painel
Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC), sobre
impactos, adaptação e vulnerabi-
lidade – WGII/AR6 –, lançado
nesta segunda-feira (28/02).

Entre os autores estão cinco
cientistas brasileiros, dos quais
quatro participaram da elabora-
ção do Sumário para os Tomado-
res 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 redu-
zir os riscos climáticos, mas que
estão mais associadas à mitiga-
ção, como a redução das emis-
sões de gases de efeito estufa”,
diz à Agência FAPESP Jean
Ometto, pesquisador do Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaci-
ais (Inpe) e autor-líder do capítu-
lo 12 e do capítulo especial sobre
florestas tropicais do relatório.

“As medidas de adapta-
ção, 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 nacio-
nais e locais, bem como as em-
presas e a sociedade civil, têm re-
conhecido a crescente necessida-
de de adaptação às mudanças
climáticas. Pelo menos 170 paí-
ses – entre eles o Brasil – e mui-
tas cidades, como São Paulo, in-
cluíram a adaptação em suas
políticas e processos de planeja-
mento relacionados ao clima.

O progresso nesse tema, no
entanto, tem sido desigual e há
grandes lacunas entre as me-
didas de adaptação tomadas e
as que são necessárias em mui-
tas regiões do mundo, especi-
almente em países com menor
renda. Essas lacunas são cau-
sadas pela falta de financia-
mento, 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 pri-
meiro reconhecer que os impac-
tos 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 po-
dem ter consequências não in-
tencionais ou efeitos colaterais,
causando mais malefícios do que
benefícios – chamadas de má
adaptação. Entre essas ações está

a construção de muros maríti-
mos, que podem proteger em cur-
to prazo áreas costeiras do avan-
ço do mar, mas podem destruir
durante as obras ecossistemas
inteiros, como recifes de coral.

“A má adaptação pode ser
evitada com planejamento e im-
plementação de ações de adapta-
ção flexíveis, multissetoriais, in-
clusivas 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 essen-
cial para reduzir danos, mas, para
ser eficaz, deve ser acompanhada
de reduções ambiciosas das emis-
sões de gases de efeito estufa uma
vez que, com o aumento do
aquecimento, a eficácia de mui-
tas opções de adaptação dimi-
nui 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 paí-
ses como o Brasil, também im-
põem limites de adaptação signi-
ficativos, resultando em impactos
inevitáveis para mulheres, jovens,
idosos, minorias étnicas e religio-
sas, além de povos indígenas e re-
fugiados, destacam os cientistas.

“A desigualdade, não só
socioeconômica, mas também
de acesso a serviços básicos
como água e saneamento, au-
menta a vulnerabilidade de
núcleos sociais. Sociedades
com altos níveis de desigualda-

de são menos resilientes às mu-
danças 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 paí-
ses com alta vulnerabilidade hu-
mana a mudanças climáticas.

Concentrações globais de alta
vulnerabilidade estão surgindo em
áreas transfronteiriças que abran-
gem mais de um país como resul-
tado de questões interligadas re-
lativas a saúde, pobreza, migra-
ção, conflito e desigualdade.

Desde 2008, mais de 20 mi-
lhões de pessoas em todo o mun-
do foram deslocadas anualmen-
te por condições extremas rela-
cionadas a eventos de clima,
sendo as tempestades e inunda-
ções as causas mais comuns.

“A diminuição da disponibi-
lidade de água e da capacidade
de cultivo agrícola em algumas re-
giões já tem induzido movimen-
tos migratórios em algumas regi-
ões do mundo”, afirma Ometto.

Globalmente, a exposição a
impactos causados pelo clima,
como ondas de calor, precipi-
tação extrema e tempestades,
em combinação com a rápida
urbanização e falta de plane-
jamento estão aumentando a
vulnerabilidade de populações
urbanas marginalizadas.

A pandemia de COVID-19
deverá aumentar as consequên-
cias adversas das mudanças cli-
máticas, uma vez que os impac-
tos financeiros levaram a uma
inversão nas prioridades e res-
tringiram a redução da vulnera-
bilidade, indica o relatório.
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Deputada Bebel cobra
da Artesp reparo nas
rodovias SP-304 e 308

Em documento dirigido à
presidência Artesp (Agência de
Transportes do Estado de São
Paulo Senhor), no início desta se-
mana, a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) solicita urgen-
te reparo nas rodovias estaduais
da região. De acordo com a de-
putada, tanto a SP-304, que liga
Piracicaba a São Pedro e a San-
ta Maria da Serra, assim como
a SP-308, entre Piracicaba a
Charqueada, precisam tanto de re-
paros como melhorias urgentes.

No ofício, a deputada Be-
bel diz que cabe, sim, à Artesp
cobrar da empresa concessioná-
ria, no caso a Eixo, para que
proceda melhorias no asfalto da
referida rodovia, que se encon-
tra com muitos buracos, em

Divulgação

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

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 manu-
tenção, 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 rodo-
vias estejam sempre em perfeita
ordem. “Felizmente, passei hoje
pela rodovia e já presenciei equi-
pes atuando no recapeamento da
rodovia, mas entendo que esse
serviço de tapa-buracos precisa
ser permanente e realizado em
todos os seus trechos”, ressalta.
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Campos Machado apresenta
projeto para “Abril Laranja”

O deputado Campos Macha-
do apresentou um Projeto de Lei
(PL), que institui o Abril Laran-
ja no Estado de São Paulo.  A
iniciativa visa trabalhar a cons-
cientização e a prevenção con-
tra a ocorrência de amputações
de pessoas que são vítimas.

O PL foi concretizado após
reunião com Marcos da Costa, ex-
presidente por dois mandatos da
OAB-SP. O intuito de conscienti-
zar e prevenir a ocorrência de am-
putações vem por conta de que, a
grande maioria das amputações

de membros ocorre em portado-
res de Diabetes descontrolada, ví-
timas de acidentes de carros e de
motocicletas, assim como em ra-
zão de acidentes de trabalho, to-
das situações que poderiam ser
evitadas, se houvesse conscienti-
zação de seus efetivos riscos.

A ideia é que as iniciativas
do Abril Laranja possam contar
com a contribuição da iniciati-
va privada, através de entida-
des civis, organizações sociais,
profissionais ou científicas,
para viabilizar sua realização.
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Obras na Estação da Paulista
reforçam bem-estar e lazer

A pedido do vereador Laer-
cio Trevisan Jr. (PL), o Semae (ser-
viço municipal de Água e Esgo-
to), através da Concessionária Mi-
rante, realizou o serviço de im-
plantação de uma nova rede de
esgoto no sanitário localizado no
Parque da Estação da Paulista.

Ocorre que o sanitário públi-
co, situado entre o prédio princi-
pal da Estação e o Armazém da
Cultura “Maria Dirce de Almeida
Camargo” estava interditado des-
de 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 exten-
são e de difícil localização, optou-
se pela implantação de uma nova
rede de esgoto, ligada na avenida

Dr. Paulo de Moraes, junto ao
bolsão de estacionamento ali exis-
tente, 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 Es-
tação da Paulista, serviço este soli-
citado 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 solici-
tações. 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 exercí-
cios físicos, proporcionando a
população, maior qualidade de
vida e bem-estar", destacou.

Assessoria parlamentar

A pedido do vereador Trevisan Jr., Estação da Paulista
recebe reparos na rede de esgoto e corte de mato
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Vereador visita Escola Cívico Militar e defende inserção de Piracicaba
Na manhã do último dia 25 o

vereador Fabricio Polezi (Patrio-
ta) foi a Pirassununga visitar a E
E Professor Paulo de Barros Fer-
raz, que faz parte do PECIM (Pro-
grama 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 mar-
cado por uma reunião com deta-
lhamento de todas as funções e
obrigações dos militares que atu-
am na escola. Todos os questio-
namentos e dúvidas frequentes
que pais de alunos enviaram ao
vereador puderam ser sanadas
com quem vive de perto o PECIM.

A diretora Alessandra Valé-
rio foi extremamente solícita e ex-
plicou detalhadamente o dia a dia
escolar junto a professores e alu-
nos, deixando claro ser uma entu-
siasta do PECIM. Também ressal-
tou: “hoje posso dividir toda aque-
la carga de responsabilidade dire-
tamente com os militares que me
ajudam a conduzir os mais de 600

alunos que estudam em nossa es-
cola. Ainda não completamos nem
um ano com essa parceria do PE-
CIM  e já possuímos uma longa
fila de espera por vaga", informou.

Diversos militares participa-
ram da reunião: Tenente Coronel
Wilson Vargas, da Força Aérea;
Sargento Mauricio Dias, do Exér-
cito; Suboficial da Marinha, San-
dro Quirino e o Coronel Esteves,
da Aeronáutica. Eles deixaram cla-
ro seus respectivos papéis dentro
do ambiente escolar, relataram
como agem nos diversos assun-
tos 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 extrema-
mente proveitosa e produtiva, Po-
lezi pôde percorrer toda a escola,
visitou as salas de aula, a sala de
reuniões feita com os pais, alu-
nos, professores e militares, pre-
senciou 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

com sua assessoria pôde cons-
tatar 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 dis-
se: “se eu lutava por uma Escola
Cívico Militar em nossa cidade,

saio daqui com as forças reno-
vadas de lutar ainda mais para
que o programa aconteça. A edu-
cação 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.

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

Assessoria parlamentar
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Inflação e pobreza são prioridades do brasileiro, diz pesquisa da CNI
A economia é o tema que mais

tira o sono da população atualmen-
te. Para 45% da população a prio-
ridade número 1 do governo deve
ser o combate à pobreza, 31% de-
fendem o aumento do salário-mí-
nimo e 28% anseiam pela queda
da inflação. É o que mostra a pes-
quisa Brasileiros e Pós-Pandemia,
realizada pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) enco-
mendada 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 com-
pra tomou o lugar de prioridades
mais tradicionais como saúde,
educação e segurança. O combate
à corrupção foi assinalado por 23%
dos respondentes, seguido por ge-
ração de empregos (21%). Apenas
um quinto dos brasileiros consi-

deram a educação prioridade,
18% elegeram o combate à pan-
demia e 12%, os serviços de saú-
de. O tema segurança e combate
à criminalidade recebeu a men-
ção de apenas 5% da população.

De acordo com o gerente-
executivo de Economia da CNI,
Mário Sérgio Telles, em pesqui-
sas semelhantes de anos anteri-
ores, a melhoria dos serviços de
saúde ocupou o primeiro lugar
entre 2014 e 2018. Em 2019, a
saúde apareceu em segundo lu-
gar. Em 2020, a educação ocu-
pou o topo do ranking, mas a
saúde estava entre os quatro pri-
meiros. Em 2021, emprego e saú-
de foram os mais assinalados.

“Nesse ano, prioridades li-
gadas à economia ocupam seis
das primeiras dez citações. Ocor-
re 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 trabalhan-
do está aumentando, mas em rit-
mo insuficiente para atender a
quantidade de pessoas procuran-
do trabalho, o que dá a sensação
de que o desemprego não recua.
Além disso, a previsão de cresci-
mento 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 desem-
prego 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, fo-
ram registrados 23 problemas.

Mas os problemas mudam
de intensidade conforme esco-
laridade, 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 sa-
lários-mínimos,  a  inf lação
também é um problema maior
do que o desemprego. A falta de
emprego é o maior problema
para a população com renda abai-
xo de cinco salários-mínimos.

No Sul, Norte e Centro-
Oeste, o custo de vida também
aparece em primeiro lugar. O
desemprego é o principal proble-
ma para a população que mora
no Sudeste e no Nordeste.
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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

A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) esteve visitan-
do e dialogando, na manhã de
ontem, 3, com professores da E.E.
Comendador Mário Dedini, no
bairro Algodoal. No encontro com
professores, onde esteve acompa-
nhada também pelo dirigente re-
gional de ensino, Fábio Negreiros,
Bebel buscou colocar a categoria
ao par da proposta do governador
de São Paulo, João Doria, que aca-
ba com a carreira do magistério.

No encontro, ainda, a depu-
tada e presidenta da Apeoesp apro-
veitou para defender a mobiliza-
ção da categoria para defender a
manutenção da carreira do ma-
gistério e pelo reajuste salarial de
33,2%, de acordo com o novo piso
nacional dos professores, para to-
dos os professores, inclusive para
que participem do “Dia Nacional
de Luta”, que acontece no próxi-
mo 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 manda-
to, queira criar uma nova carreira
para o professorado, que, na prá-
tica, irá acabar com o quinquê-
nio, sexta-parte, 13º salário, além
de dificultar futuros reajustes à
categoria, uma vez que os profes-
sores passarão a receber subsídio,
como ocorre com  quem ocupa car-
go eletivo, como é o caso de depu-
tados, 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 magisté-
rio, que assegura a todos os inte-
grantes do magistério o reajuste
de no mínimo 33,24%, assim como
segurança sanitária aos profissio-
nais da educação e pelo máximo
de 25 estudantes por sala de aula.
“Temos que pressionar para que
nossas reivindicações sejam aten-
didas  e, para isso, é preciso uma
ampla participação dos profissio-
nais da educação  nesta manifesta-
ção do dia 16 deste mês”, disse ela.

A deputada Bebel também

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

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 valori-
zação dos professores da catego-
ria “O”, que devem ser transfor-
mados 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 registra-
da”, disse, se dirigindo também
ao dirigente regional de ensino.

Professora Bebel diz que é preciso muita mobilização
para barrar mais este ataque ao magistério estadual
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Coletivo propõe debate público
sobre as Religiões de Terreiro

BBBBBAAAAATMANTMANTMANTMANTMAN

Robert Pattinson encarna a nova versão do Homem-Morcego
Cercado de grandes expec-

tativas dos fãs do Homem-Mor-
cego, 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 Ro-
bert Pattinson, famoso pela saga
vampiresca "Crepúsculo". Com
cópias dubladas e legendadas, o
filme pode ser visto em seis das
sete salas do complexo de cine-
ma do Shopping Piracicaba.

THE BATMAN --  Com qua-
se três horas de duração, esta nova
versão do Cavaleiro das Trevas
chega aos cinemas carregada de
elogios da maioria da crítica espe-
cializada mundial. Com uma abor-
dagem  diferente e mais sombria
em relação aos filmes anteriores
do herói, o longa traz a assinatu-
ra 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 escri-
ta pelo próprio Reeves em parce-
ria com o roteirista  Peter Craig.
Quando o sádico serial killer Cha-
rada começa a assassinar  figu-
ras políticas importantes de Go-
tham City, Batman é forçado a
investigar a corrupção oculta da
cidade. À medida que surgem
evidências e as ações do crimino-
so 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 ver-
são, 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 Go-
tham City e seu alter ego, o bilio-
nário recluso Bruce Wayne.
Completam o elenco central Zoe
Kravitz (Mulher Gato), Colin
Farrell (Pinguim), Paul Dano
(Charada), John Turturro (Car-
mine Falcone) e Jeffrey Wright
(comissário James Gordon).

ROBERT PATTINSON --
Depois de Michael Keaton, Val Kil-
mer, 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 te-
lonas pela primeira vez.  Pattin-
son, atualmente com 35 anos,
adquiriu fama internacional ao
interpretar o vampiro Edward
Cullen nas cinco adaptações ci-
nematográficas da saga adoles-
cente "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. Atu-
almente é um dos atores mais
bem pagos de Hollywood e, até
2020, sua fortuna era estimada
em 100 milhões de dólares.

Pattinson como Batman e Zoe Kravitz como Mulher-Gato roubam
a cena no novo e elogiadíssimo filme do Cavaleiro das Trevas
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Pattinson, com Kristen Stewart, ganhou projeção internacional
ao protagonizar a saga adolescente Crepúsculo  em cinco filmes

Com o intuito de debater po-
líticas para as Religiões de Ter-
reiro, refletir sobre seus proble-
mas e fomentar condições para
que uma audiência pública sobre
Políticas Públicas para Religiões
de Terreiro possa acontecer na
Câmara Municipal, acontece nes-
te sábado, dia 5, a partir das 15h,
no Templo de Umbanda União
dos Orixás, um encontro que
reunirá autoridades religiosas,
representantes do Poder Legis-
lativo, pesquisadores, pratican-
tes e simpatizantes das variadas
matizes religiosas da tradição de
terreiro de Piracicaba e região.

Fruto das discussões que
aconteceram no dia 8 de dezem-
bro de 2021 – dia de Oxum – na
sede do Sindicato dos Trabalha-
dores Municipais de Piracicaba
(quando importantes lideranças de
terreiros de Piracicaba e região
foram acolhidas pela vereadora
Rai de Almeida (PT), pelo Babalo-
rixá Eduardo de Oxumarê, por Pai
André Toledo e pelo professor Ade-
lino 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 manei-
ra democrática é necessário que a
comunidade pertencente às Reli-
giões de Terreiro participe desse
debate, opine e contribua para a
confecção do documento a ser
apresentado ao plenário da Câma-
ra. Para tanto, os organizadores
estão convidando a todos e todas
para que compareçam à reunião

Divulgação

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

do próximo sábado. “É muito im-
portante que o povo das Religi-
ões de Terreiro de Piracicaba, es-
pecialmente seu líderes e autori-
dades religiosas, estejam conos-
co nesse encontro e contribuam
para que possamos produzir um
documento robusto e bem fun-
damentado a ser apresentado ao
Legislativo”, afirma um dos orga-
nizadores desse encontro, o Baba-
lorixá Pai Eduardo de Oxumarê.

Integrando também a organi-
zação desse coletivo, a vereadora
Rai de Almeida vem auxiliando
nas discussões sobre políticas pú-
blicas para as Religiões de Terrei-
ro e contribuindo para que essas
religiões e seus praticantes, em Pi-
racicaba, tenham representação
junto ao Legislativo. “Não sou pra-
ticante de nenhuma dessas religi-
ões. Mas venho aprendendo mui-
to sobre a beleza, a história e a
importância delas em nossa cul-
tura. Mais do que isso, entendo
também que é necessário lutarmos
para que as Religiões de Terreiro
não sofram o preconceito que so-
frem, e possam também serem
ouvidas e atendidas pelos repre-
sentantes do povo e pelo Executi-
vo”, comenta a vereadora Rai.

Aberto a todos os que qui-
serem contribuir com esse de-
bate, o encontro deste sábado
marca também um novo mo-
mento na trajetória que envolve
a luta pelo combate ao precon-
ceito 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 Ave-
nida Edne Rontani Basset, 1877,
Água Branca – Piracicaba.
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Provas estão de volta
ao processo seletivo

Depois de dois anos, os can-
didatos a ingressar nas Escolas
Técnicas (Etecs) e Faculdades de
Tecnologia (Fatecs) estaduais no
segundo semestre deste ano vol-
tarão a fazer prova de seleção pre-
sencialmente. Os exames haviam
sido substituídos pela análise de
histórico escolar no segundo se-
mestre de 2020, respeitando as
medidas de distanciamento social
recomendadas pelo Governo do
Estado de São Paulo e autorida-
des sanitárias, a fim de controlar
a disseminação da Covid-19.

A volta das provas foi consi-
derada apropriada pelo Centro
Paula Souza (CPS) levando-se em
conta o alto índice de pessoas imu-
nizadas e a redução do número de
casos de infectados. Segundo da-
dos 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 segun-
do semestre de 2021 ofereceu
18.160 vagas para 86 cursos de
graduação tecnológica das Fa-
tecs, distribuídas em todas as
regiões do Estado. No Vestibu-
linho foram oferecidas 45.986
vagas para o Ensino Técnico
(presencial, semipresencial e on-
line) e Especialização Técnica, des-
tinadas 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 pre-
feituras do interior e da Capital
(aulas nos CEUs) e com a Secre-
taria estadual da Educação.

Mais informações sobre a
avaliação para ingresso nas Etecs
e Fatecs serão divulgadas em bre-
ve no site e nas redes do CPS.

No mais novo episódio do
podcast “Estação Esalq”, o jor-
nalista Caio Albuquerque conver-
sa com o professor Gabriel Sar-
riés, do departamento de Ciênci-
as Exatas Esalq e com a jornalis-
ta Claudia Assencio. Sarriés é um
dos coordenadores do grupo que
desenvolve na Esalq estudos re-
lacionados à Inteligência Artifi-
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Estação Esalq aborda
“Inteligência Artificial”

cial, Ciência de Dados e Robóti-
ca Aplicada. A jornalista Clau-
dia Assencio integra o grupo e
aplica ciência de dados ao traba-
lho jornalístico. Informações so-
bre o grupo e cronograma de ati-
vidades a serem desenvolvidas
em 2022 pode ser acessadas
aqui: https://empregabil-compe-
titiv-usp-gabriel.blogspot.com/ .
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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, fir-
maram um contrato de parceria
público-privada (PPP), por meio da
Mirante, para universalizar o ser-
viço de saneamento básico no
município. Dois anos depois, a
meta foi cumprida. A universali-
zação trouxe benefícios sociais,
como a redução dos problemas de
saúde e a melhora da qualidade
de vida, além de ganhos econômi-
cos para os cidadãos atendidos.

Atualmente, cerca de 400
mil pessoas são beneficiadas
pela estratégia de universaliza-
ção dos serviços em Piracicaba.
A cidade ocupa a primeira posi-
ção, ao lado dos municípios pau-
listas de São Caetano do Sul e
Rio Claro, nos índices de aten-
dimento total de esgoto do Bra-
sil, 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 mu-
nícipio também é referência no
Ranking de Saneamento da As-
sociação Brasileira de Engenha-
ria Sanitária e Ambiental (ABES).

Os benefícios com a univer-
salização do esgotamento sani-
tário em Piracicaba, de forma
acelerada, são reflexos da par-
ceria entre os setores público e

Universalização traz benefícios econômicos e sociais para a cidade

Divulgação

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 servi-
ços de saneamento são muitos, em
especial, a diminuição dos casos
de doenças de veiculação hídrica
que provocam internações por do-
enças como diarreia, cólera e lep-
tospirose e, consequentemente, re-
dução dos gastos com a saúde”.

Um estudo elaborado pelo
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES) mostra que aproximadamen-
te 65% das internações hospitala-
res de crianças de até dez anos são
decorrentes de problemas relacio-
nados à falta de saneamento bási-
co, como a dificuldade do acesso à
água tratada e aos serviços de co-
leta e tratamento de esgoto.

Silvia destaca que os ganhos
vão além da saúde, pois “Pessoas
mais saudáveis têm aproveitamen-
to melhor na escola e no trabalho.
Na sala de aula, por exemplo, me-
nores que vivem onde não há sa-
neamento apresentam 18% a me-
nos no rendimento e a reprova-
ção de quem tem acesso às estru-
turas adequadas é 44,2% menor
do que aqueles que não têm aces-
so. Estes dados fazem parte da
pesquisa desenvolvida pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV)”.

Tudo isso também reflete nos
cofres públicos. Ainda segundo o

BNDES, a falta de saneamento
gera relevantes custos sociais em
razão dos montantes gastos com
o tratamento de doenças infecci-
osas e parasitárias, e também dos
custos relativos à falta de pesso-
as ao trabalho, a perda de pro-
dutividade e a degradação do
meio ambiente, por exemplo. De
acordo com Organização Mun-
dial da Saúde (2008), a cada
dólar investido em saneamento,
há um retorno de nove dólares
para a economia de um país.

ACELERAÇÃO - No mu-
nicípio de Piracicaba, o rápido
avanço alcançado através da
PPP, permitiu o desenvolvimen-
to das atividades, com foco em
metas de investimentos, efici-
ência operacional e com ações

socioeconômicas que benefici-
am a população, não somente
com seus serviços prestados.

Silvia finaliza destacando que
“Essas parcerias também ajudam
a acelerar o alcance de metas lo-
cais, nacionais e compromissos
internacionais pela universaliza-
ção da água e a coleta e tratamen-
to de esgoto. “Temos compromis-
sos com o cidadão, mas também
com iniciativas voltadas ao tema,
como o Plano Nacional de Sanea-
mento Básico (PLANSAB) e os
Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) – especificamente o
que propõe levar água potável e sa-
neamento básico a todos até 2030
– firmado pelo Brasil com a Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU)”, relata a presidente.

O secretário da educação do
Estado de São Paulo Rossilei So-
ares, apresentou, nesta quarta-
feira, 2, os resultados do Siste-
ma de Avaliação de Rendimento
Escolar do Estado de São Paulo
(Saresp) de 2021. Os dados da
avaliação confirmam as perdas
irreparáveis causadas pela pan-
demia 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 es-
tadual. Em média, todos os ciclos
apresentaram queda em compara-
ção à última prova realizada em
2019 e na série histórica. As pon-
tuações obtidas são classificadas
em quatro etapas de proficiência -
Avançado; Adequado; Básico;
Abaixo do básico - que se ade-
quam 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, se-
gundo a Seduc-SP, pois a última
avaliação foi aplicada em 2014 e
com o currículo anterior; portan-
to, não há comparabilidade.

Em LP, a variação negativa
da 3ª série do ensino médio, no
comparativo com a última avali-
ação, em 2019, foi de 4,1%, sain-
do de 274,5 para 263,1, mesmo
cenário obtido em 2013. Quatro
em cada 10 estudantes apresen-
taram 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 com-
ponentes curriculares, o retroces-
so de aprendizagem foi mais evi-
dente 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 seme-
lhantes a 2012 e 2013, respectiva-
mente. Por outro lado, este grupo
apresentou os dois maiores índi-
ces em conhecimento avançado,
com 15,8% em LP e 9,9% em Ma-
temática, em comparação a 2019,
quando estavam no adequado.

O 9º ano apresentou per-
das de 3,3% em Língua Por-
tuguesa, 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%, respecti-
vamente, no nível básico.

Na prática, os resultados
apontam que em língua portugue-
sa, o aluno que está no 5º ano apre-
senta a mesma proficiência de um
estudante do 3º ano do ensino
fundamental, no nível adequado.
No 9º ano, a média do conheci-
mento se encontra no básico, o que
seria adequado para o 7º ano. Já
o aluno da 3ª série do ensino mé-
dio saiu da escola com proficiên-
cia 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 es-
tudante do 2º ano. O aluno do
9º ano possui conhecimento ade-
quado para o 5º ano. Na da últi-
ma série do ensino médio, o es-
tudante saiu da escola com de-
fasagem 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 estadu-
al, sendo que os resultados de
redação e socioemocionais
ainda serão disponibilizados.
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Em matemática, estudantes têm
o pior desempenho em 11 anos

“Ajudo pessoas a se conhe-
cerem e a entenderem melhor
outras pessoas”. É assim que o
pastor Nivaldo Nassiff resume
seu trabalho em seu site
www.nivaldonassiff.com. A con-
vite do Simespi, Nassiff faz pa-
lestra gratuita sobre o tema Me-
lhoria, Mudança e Transforma-
ção, no próximo dia 8, das
18h30 às 20h30, no auditório
da sede do sindicato patronal.

PhD e mestre em aconse-
lhamento clínico, Nassiff capa-
cita e potencializa pessoas cuja
atividade profissional exige alto
rendimento por meio da análise
dos seus traços de personalida-
de e comunicação, aumentando
seus resultados e melhorando
seu relacionamento no ambien-
te corporativo. Ele auxilia pes-
soas no seu autoconhecimento e
no conhecimento das pessoas ao
seu redor, seja em casa, na esco-
la ou no ambiente de trabalho.

Nivaldo Nassiff é autor dos
livros Se Ele Entrar Lá em Casa,
Sorrir Outra Vez, Filhos Especi-
ais Geram Pais Especiais e Rafa
– Um Anjo Morou Lá em Casa.
e Teólogo e pastor, vive nos Es-
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Melhoria, mudança e
transformação são temas
de palestra no Simespi

Divulgação

Teólogo Nivaldo Nassiff faz
palestra no próximo dia 8

tados Unidos, onde fez bacha-
relado, 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 Si-
mespi fica na Rua Almirante
Barroso, 150, Bairro dos Ale-
mães. Os inscritos podem levar
um quilo de alimento não-pere-
cível para doação. Mais infor-
mações pelo telefone 3417-8600.

A Polícia Federal cumpriu,
nesta semana, em Nova Odessa
um Mandado de Busca e Apre-
ensão expedido pela 1ª Vara Fe-
deral de Americana, diante de
elementos de prova de posse e
compartilhamento de fotos e ví-
deos 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
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PF cumpre mandado
de busca e apreensão

ausência de compartilhamen-
to 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 con-
denado, 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 com-
partilhamentos dos arquivos.

CAFÉ COM PROSA
Max Pavanelli e o ex-prefeito
Barjas Negri em encontro des-
proposital em uma padaria de
Piracicaba. Ambos tinham
compromisso e entre um bate-
papo e outro, sentaram pra tro-
car uma ideia rápida. Barjas

disse que o PDT deve ficar pró-
ximo 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.

Divulgação

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes
(Semuttran), reforçou, entre os dias
18 e 28/02, a sinalização horizon-
tal em 17 vias de seis bairros. O ser-
viço é realizado em ruas e avenidas
com grande fluxo de veículos e pró-
ximas a escolas, para garantir mai-
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Dezessete vias recebem reforço de sinalização
or segurança e fluidez do trânsito.

A Semuttran pode ser acio-
nada 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 servi-
ços gerais (solicitações de sina-

A Emdhap (Empresa Munici-
pal de Desenvolvimento Habitaci-
onal de Piracicaba) está com ins-
crições abertas para vagas de es-
tágio para serviço social e profissi-
onal de TI. Os interessados devem
enviar currículo até dia 7/3 no e-
mail estagio@emdhap.sp.gov.br.
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Emdhap abre vagas para
assistência social e TI

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

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, tem vagas para
agendamento da vacina contra
Covid-19 para todos os grupos,
seja 1ª, 2ª doses ou doses adicio-
nais (3ª e 4ª doses). As vagas estão
disponíveis no site VacinaPira (ht-
tps://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 toma-
ram a 1ª dose da CoronaVac/
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VacinaPira tem vagas para todos os grupos
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 adicio-
nal da Janssen clique AQUI”.

3 ª  D O S E  –  H á  v a g a s
para agendar a 3ª dose (dose
adicional) de pessoas com 18
anos ou mais que tomaram a
2ª dose há, pelo menos, qua-
tro meses; de pessoas com 18
anos ou mais com alto grau
de imunossupressão que to-
maram a 2ª dose ou dose úni-
ca há, pelo menos, 28 dias; e
para adolescentes (12 a 17
anos) com alto grau de imu-
nossupressão que tomaram a
2ª dose há, pelo menos, oito sema-
nas. 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 toma-
ram a 3ª dose (1ª dose adicio-
nal) há, pelo menos, quatro me-
ses também podem agendar a
4ª dose (2ª dose adicional). O
botão para esse agendamento
no VacinaPira é o “Para agen-
dar 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.

lizações horizontais, verticais,
vagas, semáforo, radar, defen-
sa metálica, guia rebaixada, etc).

BAIRROS E VIAS ATEN-
DIDAS - Areão - avenidas Rio
Claro; Santa Rosa; Pasteur; Pri-
mavera; Limeira; Primeiro de
Agosto e rua Santa Lídia; Matão
- rua Joaquim Prudêncio Ra-

mos; Monte Líbano - ruas Ma-
ria Guilhermina Lopes Fagun-
des; Thales Castanho de Andra-
de; 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.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555



A7
A Tribuna Piracicabana
Sexta-feira, 4 de março de 2022

TCE-SPTCE-SPTCE-SPTCE-SPTCE-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”

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba, presidida pelo vereador
Gilmar Rotta (Cidadania), justifi-
ca a rejeição de contas de 2019 –
em seu primeiro ano como chefe
do Legislativo – devido a “apon-
tamentos reiterados pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo
e que foram ignorados por gestões
anteriores”. Para sanar o proble-
ma, diz em nota encaminhada pelo
Departamento de Comunicação,
estão sendo adotadas “uma série
de medidas que visam a correção”.

Em decisão assinada pelo con-
selheiro do TCE-SP, Renato Mar-
tins 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 efe-
tivos (preenchidos a partir da rea-
lização 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 car-
gos de diretor de departamento,
assumidos por servidores efetivos
em função gratificada, e a espera-
da alteração na forma de provi-

Davi Negri

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

mento dos sete cargos do Setor
de Cerimonial, e que passarão a
ser efetivos, “remanesceu injus-
tificada a existência de 23 car-
gos de livre provimento não atre-
lados a nenhum vereador”.

A explicação do Departa-
mento de Comunicação da Câ-
mara é que, mesmo com a extin-
ção destes cargos, em 2019 não
foi possível preenchê-lo por con-
ta da decisão do governo federal
em proibir – motivado pela pan-
demia – a realização de concur-
sos públicos de maio de 2020 a
31 de dezembro de 2021, confor-
me a lei complementar 173/2020.
Atualmente, o Legislativo tem um
concurso, realizado via Funda-
ção Vunesp, para preenchimento
de sete vagas de cerimonialistas.

No mesmo texto do Legislati-
vo, o presidente Gilmar Rotta afir-
ma que não é possível analisar com
tranquilidade a rejeição das con-
tas, mas com cautela. Especialista
em gestão pública e convivendo
com o Legislativo por pelo menos
30 anos, o parlamentar não ig-
nora nos efeitos políticos das de-
cisões tomadas anteriormente
por gestões que o antecederam.

Segundo o presidente, que
está exercendo o segundo manda-
to na administração da Casa, as
primeiras providências tomadas
foi o de promover um amplo le-

vantamento quanto aos processos
em andamento. “Foram medidas
importantes para que a Câmara
deixasse o perfil de enfrentamen-
to dos órgãos fiscalizatórios, pro-
movendo abertura e participação
popular e se adequando às orien-
tações. Sabíamos do tamanho do
desafio e que todos os resquícios
de um período turbulento não se-
riam eliminados do dia para noi-
te, mas era preciso promover a
mudança e fizemos”, aponta.

Ano a ano, o Tribunal de Con-
tas emite orientações para as ges-
tões 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 ana-
lisado, pois nele estão reflexos
de decisões de anos anteriores.

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA C C C C CONVIDAONVIDAONVIDAONVIDAONVIDA

Programa destaca maracatu
e mudanças na Lei Rouanet

Guilherme Leite

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

Programa semanal de en-
trevistas, o Câmara Convida re-
cebe nesta sexta-feira (4), a par-
tir do meio-dia, os produtores
culturais Maicon Araki e Natá-
lia Puke, realizadores do proje-
to “Territórios férteis: o baque
das culturas periféricas”, desen-
volvido pelo grupo de maracatu
Baque Caipira de Piracicaba, o
projeto foi contemplado no Edital
Proac 31/2021 – Cidadania, Cul-
tura Negra, Urbana e Hip Hop.

“Territórios Férteis” é um
projeto que propõe o encontro en-
tre o Baque Caipira e outras ma-
nifestações culturais, como o Hip
Hop, a capoeira e a dança afro,
presentes em comunidades peri-
féricas da cidade. As ações, que
contemplam oficinas, apresenta-
ções, rodas de conversa, cortejos
e estudos em conjunto, têm o ob-
jetivo de possibilitar trocas de
saberes e criações que valorizem
a diversidade da cultura popu-
lar em diferentes territórios.

Professora de filosofia e de
história, Natália destaca o aspec-
to pedagógico da proposta, que
leva às comunidades mais caren-
tes uma expressão cultural que
se soma às outras influências, cri-
ando uma identidade cultural na

população. Já o músico Maicon
Araki, conhecido como “Mai-
cão”, destaca a possibilidade de
oferecer uma “ferramenta pode-
rosa”, como destaca, “para que
possa ver a arte para além do
que é oferecido na mídia”.

No segundo bloco, o progra-
ma recebe o também músico e
produtor Márcio Sartório, para
destacar as recentes mudanças
na Lei Rouanet. “É uma legisla-
ção que recebeu muitas críticas,
como a de ‘incentivar’ artistas
já consagrados, e o curioso é que
as alterações não irão solucio-
nar essa demanda, mas, ao con-
trário, vai dificultar mais para
quem é pequeno”, disse. Com
larga experiência em captação de
leis de incentivo, Sartório acres-
centa, no entanto, que é preciso
ter criatividade para usufruir
do que a lei ainda oferece.

O Câmara Convida é apresen-
tado 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 ain-
da no site oficial da Casa de Leis,
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

PPPPPROJETOROJETOROJETOROJETOROJETO

“Formando o Futuro” qualifica profissionais para o mercado
Divulgação

O projeto socioeducativo “For-
mando o Cidadão Digital” surge
para suprir as necessidades do
mercado, de profissionais qualifi-
cados, e dos jovens com um novo
campo de trabalho e uma nova
oportunidade. A formação socio-
educativa tem ênfase na imple-
mentação de um programa teó-
rico-prático, voltado à aquisição
de habilidades e competências
digitais, utilizando instrumentos
de tecnologia da informação.

O foco do projeto são jo-
vens, em situação de vulnera-
bilidade socioeconômica, que
serão habilitados a desempe-
nhar a função de programador
júnior  através de conteúdos e
todos os conhecimentos neces-
sários para exercer a profissão.

A Sociedade de São Vicente de
Paulo (SSVP) teve o papel de sele-
cionar os estudantes e também
será a sede do projeto, no endere-

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

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

A DIO não somente disponi-
biliza acesso gratuito a sua plata-
forma, estação que possui diver-
sos 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 pro-
jeto, 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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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 lo-
calizadas na microbacias do Ri-
beirão dos Marins, na zona ru-
ral de Piracicaba, terão 21 hec-
tares restaurados por meio do
programa Pagamento por Servi-
ços Ambientais (PSA), da Prefei-
tura 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 Ma-
nanciais 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 Per-
manente) e de Reserva Legal, sem
necessidade de contrapartida.

As ações terão início neste
mês de março, por meio da em-
presa vencedora da licitação, que
fará o preparo das áreas, a mar-
cação e o plantio de mudas de
espécies nativas nas proprieda-
des, além do cercamento em áre-
as com pastagem. O serviço tam-
bém contempla a manutenção da
área pela empresa por dois anos.

As propriedades seleciona-
das fazem parte do programa
PSA, da Sema, que realiza anu-
almente vistorias em proprieda-
des que atendem às práticas sus-
tentáveis para preservação das
bacias hidrográficas e remunera
os proprietários com um valor
correspondente ao atendimento
dos critérios do programa.

“A Sema tem trabalhado in-
tensamente para o restabeleci-
mento de ecossistemas degrada-
dos, 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 agrô-
noma da Sema responsável pelo

programa PSA, Evelise Moda, a
escolha das propriedades partici-
pantes 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 corredo-
res de biodiversidade”, explica.

A coordenação dos trabalhos

e suporte técnico aos proprietári-
os será feito pela Sema, e terá o
acompanhamento da UGP/PSA
(Unidade Gestora de Projetos),
composto por membros do Com-
der (Conselho Municipal de De-
senvolvimento Rural), Agência
PCJ, secretarias municipais (Sede-
ma, Semae, Ipplap, Sema), Cati/
CDRS (Coordenadoria de Desen-
volvimento Rural Sustentável) e
Afocapi (Associação dos Fornece-
dores de Cana de Piracicaba).

Mata ciliar no bairro rural Monte Branco

Thais Passos/SEMA
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FALECIMENTOS

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em vendas,
paco te  o f f i ce  e
referências – tra-
balho de segun-
da a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288

com Tadeu.

CAMAREIRA, COZINHEIRA, GAR-
ÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
------------------------------------------
SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
------------------------------------------
PINTOR: Residencial e comerci-
al, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tra-
tar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓ-
XIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, la-
vanderia, varanda e garagem co-
berta; Móveis planejados e acaba-
mento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
------------------------------------------
CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiá-
rio. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
------------------------------------------
APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ saca-
da. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tra-
tar fone (19) 99781-5464
------------------------------------------
VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
------------------------------------------
COMPRA-SE CASA — Valor bá-
sico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 9-
9895-5892, das 8 às 18 horas.
------------------------------------------
TROCO CASA no bairro São Cris-
tóvão em Rio das Pedras por chá-
cara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, gara-
gem com   para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bair-
ro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
------------------------------------------
VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadra-
do, sendo 3 quartos, 2 banheiros, co-
zinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
------------------------------------------
TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Con-
tato Elaine 19- 98216-9127 zap.
------------------------------------------
ALUGA-SE apartamento Praia Gran-
de, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

VENDE-SE carro Corolla 2005, gaso-
lina, super econômico, manual, com-
pleto, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
------------------------------------------
VENDE-SE chevrolet classic 2013
com 4 portas 15000+ assumir par-
celas - 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.
------------------------------------------

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

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

- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider ma-
nual ou com motor – R$ 700,00

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00

- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta - R$ 800,00

- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00

- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00

- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00

Vários outros cofres novos e usados.

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

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – ELETIVA

Esporte Clube Vera Cruz, CNPJ: 46.254.116/0001-58, com
sede administrativa à Rua: Tiradentes, 180 - Centro Piraci-
caba/SP CEP: 13.400-760, através de seu presidente Adria-
no Cardoso Figueiredo, em atendimento e com base no Es-
tatuto Social, convoca todos os associados a participarem
da Assembleia Geral para a escolha de Presidente, Vice Pre-
sidente, Conselho Fiscal Titular e Suplente e demais car-
gos, à realizar-se dia 18/03/2.022 (sexta-feira) em nossa sede
à Rua: Tiradentes nº 180 - Centro, Piracicaba/SP, CEP: 13400-
760 em Primeira Chamada às 18 horas e em Segunda Cha-
mada às 19 horas. A Assembleia seguirá os protocolos sa-
nitários e de combate à pandemia, causada pela Covid-19.

Adriano Cardoso Figueiredo
Presidente - EC Vera Cruz

SR. FRANCISCO BENITES ROS fa-
leceu anteontem, nesta cidade, con-
tava 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, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem às
10h00 no Cemitério Municipal da
Saudade, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. CLAUDIO PRUDENCIANO fa-
leceu anteontem, nesta cidade,
contava 63 anos, filho dos finados
Sr. Sebastião Prudenciano e da Sra.
Luzia Ferreira de Arantes Pruden-
ciano, deixa o filho: Guilherme Le-
andro Prudenciano. Deixa neto, ir-
mãos, cunhados, sobrinhos, de-
mais familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem, ten-
do 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 PEREI-
RA faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 75 anos, filha dos fina-
dos Sr. Jose Boscolo e da Sra. Mer-
cedes Gandelini Boscolo, era viúva
do Sr. Pedro Germano Pereira, dei-
xa os filhos: Ronaldo Aparecido
Pereira, casado com a Sra. Ana Li-
cerre Pereira; Roseli Aparecida Pe-

reira; Rogerio Jose Pereira, casado
com a Sra. Silvia Pereira e Rodimar
Aurelio Pereira, já falecido, deixan-
do viúva a Sra. Valeria Rodrigues.
Deixa netos, bisnetos, irmãos, cu-
nhados, sobrinhos, demais fami-
liares e amigos. Seu sepultamen-
to foi realizado ontem, tendo sai-
do 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, nes-
ta cidade, contava 72 anos, filha
dos finados Sr. Jose Malaquias e
da Sra. Orlanda Botelho Malaqui-
as, era casada com o Sr. Pedro Jose
da Silva. Deixa irmãos, cunhadas,
sobrinhas, demais familiares e ami-
gos. Seu sepultamento foi reali-
zado 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 San-
tiago; deixa o irmão Luiz Roberto
Santiago, casado com a Sra. Marcia
Antonia Maloso. Deixa demais famili-
ares e amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, às 16h00 no Ce-
mitério Araçá na cidade de São
Paulo – SP, em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
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, de-
mais parentes e amigos. O seu se-
pultamento deu-se ontem as 15:00
hs, saindo a urna mortuária do Ve-
lório da Saudade - Sala 02  para o
Cemitério da Saudade, onde foi
inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. REGINA DO ESPIRITO SAN-
TO DE BARROS DOS SANTOS fa-
leceu ontem na cidade de Charque-
ada, 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 Nu-
nes da Silva, ambos falecidos. Dei-
xa os filhos: Manoel Macario dos
Santos, Roberto Barros dos San-
tos, Francisco Assis dos Santos,
Leonete dos Santos Carvalho, Te-
resa dos Santos Andrade e Paulo
Cesar dos Santos. Deixa também
netos, bisnetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 14:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
Charqueada seguindo para o Cemite-
rio Municipal naquela localidade, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA. MARIA PENATTI BORTOLET-
TO faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba aos 96 anos de idade e
era viúva do Sr. Adolpho Bortoletto.
Era filha do Sr. José Penatti e da
Sra. Regina Setten, ambos faleci-
dos. Deixa filhos: Maria Ap. Borto-
letto 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 casa-
do com Marcia M. M. Bortoletto, Ma-
ria Ivete B. Vilalga casada com Fran-
cisco V. Mongelos, Maria Odete
Bortoletto e Sonia Maria Bortoleto
Palu casada com Carlos Eduardo

Palu. O seu sepultamento deu-se on-
tem as 16:00 hs, saindo a urna mor-
tuária 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. So-
nia Maria Degaspere Paganini.Era
filho dos finados Sr.Walter Paga-
nini e da Sra.Conceição Imenez
Paganini. Deixa os filhos:Claudia
Paganini Roberto casada com
Alexandre da Silva Roberto ,Ri-
cardo Paganini casado com Clau-
dia Viana e Fernanda Paganini
Mosardo casada com Daniel Lara
Mosardo ,deixa netos , demais pa-
rentes e amigos. O seu sepultamen-
to deu se ontem ás 15:00 hs sain-
do a urna mortuária do Velório Mu-
nicipal de São Pedro seguindo para
o Cemitério Parque São Pedro onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MIRIAM SANTIAGO ESPIRI-
TO SANTO faleceu ontem na cida-
de de Rio Claro/SP aos 84 anos era
viúva do Sr. Ventilino Espirito San-
to , filha da Sra. Maria Raolina San-
tiago. Deixa os filhos: Edson casa-
do com Hilda, José Carlos (faleci-
do), Djair casado com Marcia, Air-
ton, Benedita Luiza, Moisés casa-
do com Maria Aparecida, Daniel
casado com Maria Aparecida, Mar-
garete, Elias casado com Tatiane,
Eliana casada com Valdeir, Léia
casada com Márcio, Enéias casa-
do 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 - San-
ta Gertrudes/SP seguindo para  Cemi-
tério Municipal - Santa Gertrudes/
SP para referida necrópole, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

Venceu e convenceu
Olá alvinegros apostólicos

romanos, muito obrigado por
sua companhia semanal, nosso
espaço é democrático e sua opi-
nião é para nós, sempre foi e será
o mais importante. Gratidão pela
sua participação nas redes soci-
ais do “Passe de Letra”, assim
como diariamente na Rádio Di-
fusora AM 650. Após dez roda-
das até que enfim conseguimos
aqui fazer elogios verdadeiros e
com propriedade sobre o fute-
bol apresentado dentro de cam-
po. Na partida desta quarta-fei-
ra contra o São Caetano no Ba-
rão, o Nhô-Quim fez nos primei-
ros quarenta e cinco minutos
mais do que havia apresenta-
do até então na competição.

No empate sem gols contra
a Portuguesa no Canindé, até
teve certa consistência e propor-
cionou bons contra ataques
deixando em alguns momentos
a defesa da lusa de cabelo em
pé, mas ficou somente nisso,
pois sofreu uma pressão enor-
me do time rubro-verde e a tra-
ve em três oportunidades, mais
a estreia “fantástica” de Paulo
Vitor no gol, substituindo Be-
liato com uma entorse no joe-
lho foram os diferenciais e ga-
rantiram 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 indivi-
dualidade forçaram o erro e o
Nhô-Quim construiu o placar
em lances de bola parada e já no
apagar das luzes um gol de ca-
beça do atacante Michel (já ha-
via 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 construí-
da ainda no primeiro tempo deu

um alívio no torcedor e impren-
sa, trazendo esperança para a
sequência da competição. Mes-
mo que aos trancos e barrancos
o Nhô-Quim figurava na quar-
ta colocação da tabela com de-
zesseis pontos e o azulão apare-
cia na oitava colocação com
quinze pontos, a vitória daria
ao vencedor um salto na clas-
sificação e deixaria o adversá-
rio bem atrás na pontuação.

Com Paraiba, Ferreira e Ed-
nilson 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 con-
seguia trocar passes e Paulo Vi-
tor 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 ain-
da 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 pas-
sam para próxima fase e aí sim
inicia de verdade a luta pelo aces-
so. Lemense já neste sábado fora
de casa, Portuguesa Santista,
Taubaté e finalizando esta fase
classificatória contra o Primave-
ra no Barão são os compromis-
sos do alvinegro Piracicabano.

Se mantiver a pegada que
o time apresentou nesta última
apresentação, mais um detalhe
de estratégia e jogadas ensaia-
das principalmente em bolas
paradas, o XV pode surpreen-
der e figurar lá no final entre
os dois primeiros com o mere-
cimento de voltar à elite do fu-
tebol 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 realmen-
te 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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