
Piracicaba recebe neste final
de semana um grupo de 40 pa-
raquedistas mulheres que trei-
nam para quebrar os recordes
brasileiro e sul-americano de
formação em queda livre, em
competição agendada para no-
vembro de 2022, também em
Piracicaba. O público poderá
acompanhar os treinamentos
que começam pela manhã e
seguem até o final da tarde, no
hangar Azul do Céu Skydrive
Thru. Beatriz Ohno, uma das
paraquedistas, comentou que
a iniciativa é importante tam-
bém porque marca a presen-
ça feminina neste esporte que
tem os homens como maioria,
com apenas 10% dos atletas
ativos do sexo feminino. A13

EM BUSCA DE
NOVO RECORDE

Bandido de estimação

Aascensão da di-
reita beligeran-
 te criou o ter-

mo bandido de esti-
mação, mas como po-
demos definir? Seri-
am bandidos pessoas
assim como o ex-pre-
feito Barjas Negri
(PSDB), condenado
por assinar contratos?

Ou bandido mesmo é o
vereador Laércio Trevisan
Júnior PL), que sacou uma
arma para seu próprio elei-
tor que lhe contrariou?

O primeiro foi achincalhado
pelo segundo, mas, na escala da
"bandidagem", quem seria o mais
bandido? O que comete erro ad-
ministrativo? Ou aquele que é
condenado por crime tipifica-
do no Código Penal? Impon-
do inclusive grave ameaça?

Seria cômica, se não fosse
trágica, essa hipocrisia. Ainda
mais de um servidor público,

que, em tese, defende
a lei. Mas, na práti-
ca, o vereador (que
não é profissão) ten-
ta manipular a Polí-
cia Civil para intimi-
dar quem lhe é con-
trário.  O maior
exemplo: a voz de pri-
são dada a Walter
Koch! Ou ainda o

Boletim de Ocorrência que fez
alegando que eu o persigo!

Vereador Trevisan Júnior, o
que lhe falta, além de caráter,
hombridade e lealdade, é vergo-
nha na cara mesmo, algo que seu
pai tinha de sobra e sua existên-
cia macula a cada dia a memória
dele! Recebo, sempre, as mais
dignas e emocionantes referên-
cias ao senhor seu pai.

Saia, pois, da vida públi-
ca, senhor vereador Laércio
Trevisan Júnior. Seja coeren-
te, renuncie! Ou será o mais
novo bandido de estimação?

———
Francys Almeida, advo-
gado, vice-presidente
do PCdoB Piracicaba,
membro do Conselho
do Fundeb e Evangelis-
ta Convencionado da
Assembleia de Deus-
Ministério de Madurei-
ra (e-mail: evfrancys@
hotmail.com, telefone
celular (19) 9.88506304)
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Divulgação

BRIGA
Está declarada a briga políti-

ca entre o vereador Laércio Trevi-
san Junior (PL) e militante parti-
dário Francys Almeida (PCdoB). A
semana política movimenta-se em
torno de ambos. Francys informa
que recebeu intimação da Delega-
cia de Polícia, e que Walter Koch
também. Walter é do Movimen-
to Contra Corrupção na cidade.
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Servidor do Semae relata casos
de furto de água em condomínios
Oitiva realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara de Piracicaba
aconteceu na manhã de quinta-feira (3) e ouviu três servidores da autarquia

Um servidor de carreira do
Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto) relatou aos membros da
CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito), instaurada na Câma-
ra Municipal de PIracicaba para

apurar possíveis irregularidades
na autarquia, as ocorrências de
furtos de água praticados por
condomínios de luxo e por lotea-
mentos irregulares na zona rural.
A oitiva, realizada durante a ma-

nhã de quinta-feira (3), ouviu três
servidores da autarquia que têm
pelo menos 30 anos de serviços
prestados. No caso dos condomí-
nios regularizados, o servidor ci-
tou o caso de um condomínio de

luxo que não tinha cumprido a
determinação do Semae de cons-
truir uma nova rede de água no
local e usava um caminhão pipa
para furtar água e abastecer o
condomínio. “Fui, encontrei e to-

mei as providências como funcio-
nário do Semae”, relatou. No caso
do condomínio de luxo, também
foi realizado um boletim de ocor-
rência e o responsável vai respon-
der por furto de água. A6

Guilherme Leite

EDUIR SCARPARI
Atendendo a uma solicitação da di-
reção da Escola Estadual “Profes-
sor Eduir Benedicto Scarpari”, no
bairro Jardim Alvorada, o vereador
Aldisa Vieira Marques, o Paraná
(Cidadania), solicita a construção
de um estacionamento em terreno
ao lado da unidade escolar. De
acordo com a diretora da institui-
ção, Leda Lacerda Zinsly, essas
melhorias estruturais são necessá-
rias para o bem-estar dos alunos.
"Nós temos toda essa área verde
livre ao lado da escola onde poderia
ser feito um bolsão de estaciona-
mento, o que auxiliaria para que as
crianças descessem com seguran-
ça para entrar na escola", disse.  A4
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Dramas da emigração: as viuvinhas da Madeira
Armando A.

dos Santos

Aexpressão “dra-
mas da emi-
 gração”, cons-

tante do título deste
artigo, pode causar al-
guma estranheza a
alguns leitores. Sem-
pre se falou, aqui no
Brasil, da imigração
(com “i” inicial), assim como
sempre se falou, em Portugal,
de emigração (com “e” inicial).
Isso porque tradicionalmente o
Brasil sempre esteve aberto aos
que vinham de fora e Portugal
sempre foi um país pouco popu-
loso, mas grande exportador de
recursos humanos. “Deus deu
a Portugal um berço pequenino
para nascer, mas o mundo in-
teiro para morrer”, dizia-se.

O Brasil não era exportador,
mas importador de recursos hu-
manos, desde que aqui aporta-
ram os primeiros portugueses,
com Cabral ou talvez ainda an-
tes dele. Somente nos últimos
anos é que se vem manifestan-
do uma tendência emigratória
em nosso país, que tem levado
muitos brasileiros a procurarem
melhores condições de vida em
outras partes do mundo. E cu-
riosamente, por um movimento
contrário, Portugal se vem tor-
nando, nos últimos anos, um
país aberto à imigração, acolhen-
do numerosos estrangeiros que
para lá se dirigem: muitos bra-
sileiros, mas também proveni-
entes da Europa do Leste e de
outras partes do mundo. Já há
muitos ucranianos em Portugal,
é de se prever que agora, depois
da agressão russa à Ucrânia,
acorram muitos mais refugia-
dos à acolhedora Lusitânia.

Não é dos neo-emigrantes
ou neo-imigrantes da atualida-
de que pretendo tratar neste
artigo, mas dos dramas que
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nossos avós e bisavós,
europeus, enfrenta-
ram quando se dirigi-
ram ao Brasil, ou a
outras nações dispos-
tas a acolhê-los.

Era clássico o so-
nho do português po-
bre, que recebia notí-
cias de algum parente
que havia enriquecido
no Brasil, ou na Ar-

gentina, ou na África do Sul ou,
ainda, no Canadá. Imaginava-se
que, nesses países, tudo era fá-
cil. Que neles crescia a “árvore
das patacas”, como se costuma-
va dizer. Os enriquecidos que
voltavam, a passeio, a suas al-
deias de origem, estadeando
opulência e por vezes ali constru-
indo casas ricas de bom gosto
muito duvidoso, contribuíam po-
derosamente para alimentar essa
miragem. No romance “A mor-
gadinha dos canaviais”, de Júlio
Diniz, é bem representado per-
sonagem Eusébio Seabra, um
desses enriquecidos no Brasil,
que retornou a Portugal e passou
a querer dominar politicamente a
aldeia de onde havia saído, 30 ou
40 anos antes, apenas com a rou-
pa do corpo. Já os emigrantes “de
torna-viagem”, ou seja, os que ha-
viam fracassado no estrangeiro e
retornavam humilhados a seus
locais de origem, ainda mais po-
bres do que tinham sido no pas-
sado, esses existiam, sim, mas não
eram muito comentados. Eles pró-
prios, envergonhados, não gosta-
vam de falar de suas desventu-
ras e frustrações em terras estra-
nhas. E os demais também pre-
feriam não conversar sobre
isso, pois é sempre mais agradá-
vel um sonho agradável do que
a recordação de um pesadelo.

Gostaria de focalizar hoje um
aspecto real, mas pouco lembra-
do, de um drama de ordem pesso-
al, mas tão frequente que até se
tornou folclórico: a figura sim-

pática e trágica das “viuvinhas
da Madeira”. Quem eram elas?

A Ilha da Madeira sempre foi
grande exportadora de recursos
humanos. Inicialmente para os
Açores, depois para o Brasil, tam-
bém para outras partes do antigo
império colonial luso; Ao longo do
século XX, inúmeros madeirenses
foram tentar a sorte na África do
Sul, na Austrália, no Canadá, nos
Estados Unidos ou na Venezuela.
Eram jovens que partiam, na es-
perança de enriquecerem e mais
tarde voltarem. Alguns partiam
deixando alguma “conversada”,
ou seja, uma jovem com a qual já
havia combinado futuramente se
casar. Mas muitos preferiam ca-
sar antes de partir – alvitre pre-
ferido pelas próprias moças. Ca-
savam-se então, com todos os ri-
tos, na igreja mais próxima, vi-
viam juntos alguns dias e logo,
no primeiro navio disponível, o
rapaz partia, deixando chorosa
a moça, por vezes já grávida.

Seguiam-se depois os anos, os
lustros e as décadas, sem que a
pobre moça recebesse qualquer
notícia do marido. Muitos deles
eram camponeses iletrados, nem
sabiam escrever algumas linhas.
Às vezes, chegavam boas novas: o
rapaz informava que já estava bem
instalado e remetia dinheiro, para
a esposa ir ao seu encontro. Mas às
vezes não chegavam essas notícias.
Os anos iam passando e a moça se
tornava velha, sempre à espera de
um marido distante que talvez nem
mais estivesse vivo. Fidelíssimas à
memória do marido distante, não

se envolviam com namoricos e
eram geralmente respeitadas por
toda a gente. Foi assim que se
constituiu a figura típica das “viu-
vinhas”, incorporada às tradi-
ções e ao folclore da Madeira.

Até hoje, ainda é comum ma-
deirenses ou descendentes de ma-
deirenses ricos, nos Estados Uni-
dos ou no Canadá, colocarem
anúncios em jornais da Ilha da
Madeira, à procura de possíveis
noivas. Tão grande era a estima e
a respeitabilidade da mulher ma-
deirense, fiel ao marido mesmo
em meio ao maior dos dramas
existenciais, que esses ricos, quan-
do desejam casar, é a uma madei-
rense que aspiram ter como noi-
va. Vi muitas dezenas desses
anúncios em jornais do Funchal,
capital da Ilha da Madeira.

Devido à diáspora madei-
rense, todos nós, que nos orgu-
lhamos de levar sangue madei-
rense nas veias, temos parentes
no mundo inteiro. Fiz há tempos
um teste de DNA e meus dados
genéticos ficaram registrados,
com autorização minha, em um
imenso banco de dados. Perio-
dicamente, recebo circulares da
empresa que fez o teste, colo-
cando-me em contato com pes-
soas dos mais diversos países
que, pelo seu DNA, são prova-
velmente meus primos em 4º ou
5º ou 6º grau. Ainda recente-
mente descobri uma prima re-
lativamente próxima na Fran-
ça, de cuja existência nem sus-
peitava. Foi não pequena alegria!

———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filo-
sofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da Histó-
ria e dos Institutos
Históricos e Geográfi-
cos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

Solidariedade às vítimas
em Petrópolis/RJ

Paiva Netto

Desde dezembro
 de 2021, diver-
sas regiões bra-

sileiras têm sido casti-
gadas por fortes chu-
vas, provocando en-
chentes e deslizamen-
tos de terra, que re-
sultaram em centenas
de falecimentos de Irmãs e Ir-
mãos do nosso país, sendo ago-
ra gravemente afetada a cidade
de Petrópolis/RJ. É um momen-
to sensível para todos, em espe-
cial para milhares de famílias que
lidam com a dor e o sofrimento
pelo repentino retorno de entes
queridos e amigos ao Plano Es-
piritual, além dos incalculáveis
prejuízos materiais. Esperamos
que todas as providências no
âmbito público sejam tomadas,
a fim de que se possa amenizar o
infortúnio de tantas famílias e
evitar tragédias como as que te-
mos assistido. Rogo a Jesus, o
Divino Pastor, que ampare os
corações, porquanto Ele mesmo
intercede por nós junto ao Pai
Celestial e prometeu, em Seu
Evangelho, consoante Mateus,
21:22 e 17:20: “Tudo aquilo que
pedirdes na prece, crede que ha-
veis de receber e vos será conce-
dido. Se tiverdes Fé do tamanho
de um grão de mostarda, direis
a este monte: Sai daqui, lança-te
ao mar, e assim acontecerá.
Nada vos será impossível”.

Confiemos plenamente na
Excelsa Misericórdia e na Im-
prescindível Compaixão do
Cristo! Aos que nos antecede-
ram à Grande Pátria Espiritu-
al nosso pedido contrito é que
sejam socorridos pelas Falan-
ges Benditas que bondosamen-
te acolhem os que lá chegam.

A Legião da Boa Vontade,
sempre presente onde o povo
precisa, com sua incansável
campanha SOS Calamidades, já
entregou mais de 110 toneladas

em doações para os Es-
tados da Bahia, Minas
Gerais,  Goiás,  São
Paulo e Rio de Janei-
ro. Ela tem pronta-
mente agido em parce-
ria com a Defesa Civil,
alcançando comuni-
dades em locais de di-
fícil acesso. Agradece-
mos a todos os que

têm contribuído para as ativi-
dades de assistência humanitá-
ria da LBV. Nossa gratidão

igualmente aos inúmeros veícu-
los de comunicação que divul-
garam as ações emergenciais,
ajudando a formar essa Corren-
te Ecumênica de Solidariedade
em prol dos que mais necessitam.

A Religião de Deus, do Cris-
to e do Espírito Santo, por in-
termédio de seus pregadores,
embaixadores e Cristãos do
Novo Mandamento, tem levado
o conforto espiritual às Almas
combalidas, fortalecendo a Fé e
a Esperança em dias melhores.

Aprendamos com Jesus a
Sua Parábola do Bom Samarita-
no — em que o Sábio dos Milêni-
os exalta aquele que serve com
desprendimento de credo, cultu-
ra, etnia e classe social — e não
meçamos esforços para dirimir o
infortúnio do nosso próximo.
Fraternalmente a todos recomen-
do: quem quiser diminuir a sua
própria dor ajude os que sofrem.

———
José de Paiva Netto,
Jornalista, radialista e
escritor. Email: paiva
netto@lbv.org.br. Site:
www.boavontade.com
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José Osmir
Bertazzoni

Nem tudo que re-
luz é ouro. Mui-
tas vezes, con-

sumimos um almoço ou
jantar sem pensar nos
bastidores, no trabalho
por trás dele, não ima-
ginamos sua complexi-
dade. E não apenas isso, os profis-
sionais que atuam em bares espe-
cializados e restaurantes também
fadigam, em vários níveis, resul-
tando em uma única palavra: es-
tresse. Os principais sintomas são:
insônia, ansiedade, tristeza, irri-
tabilidade e isolamento social, con-
forme emergiu do estudo "Psico-
lógico dos serviços de restauran-
tes, bares, hotéis e hospitalidades",
promovido pelo “Confederación
Latinoamerica de Trabajadores”,
fundando-se em informações dos
Sindicatos em Hotéis e Restauran-
tes e Hospitalidades das principais
capitais latino-americanas e cen-
tros turísticos gastronômicos, como
São Paulo (BR), as pesquisas en-
globam os maiores sindicatos da
américa latina. Objetivo: explorar
os desconfortos vividos por aque-
les que optaram por se envolver na
cozinha como profissão e que fo-
ram ampliados com a pandemia,
em meio à confusão e incerteza.

Basta pensar em um dos sin-
tomas mais relatados, a saber a
"criticidade do sono", em 54,45%
dos casos, aumentando no últi-
mo ano. No campo psíquico, os
estados ansiosos também se agra-
varam entre os cozinheiros
(40,54% contra 32,43% antes da
chegada do coronavírus), triste-
za (38,73%, antes era 35,13%) e
tendência a se isolar (34,90%,
antes 32,20%). A percepção gene-
ralizada de quão agitado, intenso
e exigente era o trabalho e, no caso
dos donos de restaurantes, tam-
bém a preocupação com o susten-
to, acentuaram-se no momento
da emergência sanitária, trazen-
do para o colapso os problemas
existentes mesmo no pré-Covid.
Nomeadamente as relacionadas
com a rotatividade de pessoal, a
procura de equilíbrio entre tra-
balho e vida privada, horas e car-
gas de trabalho. Somando-se a
isso a dificuldade para encontrar
colaboradores "competentes ou já
treinados" e os problemas relaci-

onados à situação atu-
al. Como a dificuldade
de fazer cumprir as re-
gras, por exemplo, por
meio do controle sani-
tário: obrigação viven-
ciada como causa de
desentendimentos e
atritos com os clientes,
percebida como muito
mais exigente e agressi-

va no pós-pandemia do que antes.

Objetivando reagir e bem res-
ponder ao momento extremo, os
representantes da análise exami-
nada (cozinheiros e donos de res-
taurante de toda a américa-lati-
na, 78% representados por ho-
mens, principalmente entre 30 e
67 anos) não recorreram à ajuda
de profissionais de saúde (psicó-
logos e psiquiatras) ou fizeram uso
de psicotrópicos. Durante os fecha-
mentos, a maioria, 78%, discutiu
com seus colegas e 80% tiveram
tempo para pensar em todas as
alternativas possíveis para conse-
guir manter o negócio. E, ainda
que muitos tenham sido obriga-
dos a encerrar definitivamente, no
que diz respeito às escolhas futu-
ras, mais de 98% dos inquiridos
afirmaram querer continuar. O
problema do estresse revelou-se
ainda mais central, desde um mo-
mento que muitas empresas do
ramo se viram obrigadas a gerir
enormes dificuldades ditadas
pela incerteza do futuro e encer-
ramentos forçados, que levaram
várias empresas a optar por não
reabrir, algumas definitivamente.

A solução no Brasil foi o que é
mais forte do nosso povo, criativi-
dade, apelar pelas novas tecnolo-
gias e se manter atuando mesmo
diante da pandemia da Covid-19 e
da crise econômica que assola nos-
so país. Considerando, finalmen-
te, que nós brasileiros, diferente de
outros povos, aprendemos a viver
nas dificuldades e não desistir ja-
mais dos objetivos pretendidos.

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

Nem tudo que reluz é ouro

teção Judicial, uma medida pro-
tetiva contra o agressor. E  da
mesma forma incrementar a ação
do judiciário no trabalho pela
agilização dos processos e puni-
ção devida, por exemplo, de acor-
do com a Lei Maria da Penha.

Mas é preciso mais. São ne-
cessárias políticas que contribu-
am para que a mulher conquis-
te, cada vez mais, sua indepen-
dência financeira. Pois não são
poucos os casos em que a mu-
lher precisa voltar a viver sob o
teto do seu agressor por falta de
alternativa para criar os seus fi-
lhos. Programas de capacitação
profissional dirigido às mulhe-
res e de concessão de crédito
para aquelas que quiserem em-
preender. Pois muito da vio-
lência contra elas se funda por
essa dependência da renda.

E isso só se conquistará,
claro, com o aumento da parti-
cipação da mulher na política e
nos espaços de decisão – priva-
dos e públicos. Pois enquanto
os espaços de poder estiverem
concentrados nas mãos dos ho-
mens mais lentamente se farão
as mudanças necessárias. E
essa tem que ser uma luta per-
manente, de homens e mulheres.

Por fim, gostaríamos de
destacar que por mais que tenha
empatia, por mais compromissos
que carregue em suas atitudes,
por mais engajado que seja, o
lugar de fala de um homem não
lhe permite refletir na plenitude
exigida pelas questões apresen-
tadas neste pequeno texto e que
afetam diariamente as mulheres.
Por isso, decidimos escrevê-lo a
quatro mãos. Pois falar do dia a
dia das mulheres exige, sem dú-
vidas, um olhar feminino.

———
Paloma Libanio, supe-
rintendente do Hospi-
tal de Clínicas de Ma-
rília, e Vinicius Cama-
rinha, deputado esta-
dual e líder do gover-
no na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo

Paloma Libanio
Vinicius Camarinha

Aviolência contra as mulhe-
res é uma das tristes mar-
 cas da sociedade atual. Fí-

sica, sexual ou psicológica, a vio-
lência atinge milhões de mulheres
todos os anos no Brasil inteiro.
Seja em casa, no trabalho ou na
rua. Por maridos e companheiros,
conhecidos ou desconhecidos. In-
dependente da classe social a que
a mulher pertence, lá está presen-
te uma realidade de violência.

Durante a pandemia do Co-
ronavírus essa realidade, infe-
lizmente, foi potencializada. Os
casos de violência – em especial
a doméstica, e de feminicídio
cresceram significativamente.

E por que isso acontece?
Parece ser lógico que a coisi-

ficação da mulher, nesses casos,
é fruto de uma sociedade patri-
arcal que busca insistentemente
delegar à mulher um papel su-
balterno em seu tecido social.
Uma sociedade que carrega como
conteúdo de discurso a infame
lógica de que a mulher existe
para parir e servir ao homem.

Por isso, acreditamos que
transformar esta realidade pas-
sa muito por mudarmos o com-
portamento dos indivíduos que
compõem essa sociedade. Mu-
danças que vêm acontecendo, a
passos lentos é verdade, muito
por conta do movimento de mu-
lheres que denunciam e que fa-
zem acontecer a mudança.

Está na construção de um
senso de igualdade entre os gê-
neros, o centro da transforma-
ção que desejamos. Onde a sua
posição na tabela dos sexos não
seja argumento de imposição de
sobre a outra pessoa. E isso é
uma construção cotidiana. Um
processo em que mulheres e ho-
mens, que tenham clareza do
seu papel nesse movimento, de-
vam se dar as mãos para rom-
per as cortinas do machismo.

Mas além das atitudes das
pessoas, individual e coletiva-
mente, há a necessidade de im-
plementação de políticas públi-
cas que contribuam para que
cheguemos, o mais rápido pos-
sível, ao tipo ideal de sociedade
igualitária. Na questão da segu-
rança, por exemplo, potenci-
alizar o trabalho das Delegacias
da Mulher. Incentivar iniciativas
como a do Estado de São Paulo,
que lançou aplicativo que aciona
a PM para as mulheres com pro-
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o sentido que norteia
muita gente. Ele está
nas mentes, formulan-
do planos, está nas
emoções, nas ideologi-
as que castram a lógi-
ca, destroem a razão e
cegam a sensibilidade.
Porque toda ideologia
que aprisiona e res-
tringe é maligna, pois
tira a liberdade e a ca-

pacidade de refletir abertamente
sobre a vida e de mudar se ne-
cessário, afinal, a mudança é di-
vina e a estagnação, diabólica.

Hoje vejo satã solto, como
afirmava o livro. Cavalgando ale-
gremente nas asas de toda mal-
dade, indiferença, desrespeito, na
intransigência de quem tem po-
der, na subserviência de quem
serve, na arrogância, na altivez,
na presunção, mas especialmente
na violência e na morte. Ele não
está no inferno, agora frequenta
tranquilamente nossas ruas, pa-
lácios, casas, reuniões, onde tem
voz e vez em muitas decisões, in-
fluenciando, aconselhando, des-
torcendo, mentindo, inventando,
agredindo e desonrando. Ele
está nos tiros, frequenta igrejas
e diz amém para muitas orações.

Mesmo assim, diante da
nuvem malévola que paira so-
bre o mundo em suas guerras e
dores, sinto Deus ainda acredi-
tando em nós, esperando a cons-
ciência fluir para que, como seres
realmente humanos possamos
bem alto dizer através de nossos
atos, posturas e pensamentos:
“Arreda-te de mim, satanás”!

———
Reverendo Nilson da
Silva Júnior, pastor e
p r o f e s s o r .  E - m a i l :
revnilsonjr@gmail.com.

Rev. Nilson
da Silva Jr.

Esse era o tema de
um dos mais fa-
 mosos livros de

minha adolescência no
meio evangélico. Escri-
to por Nick Cruz, relata
o testemunho dramáti-
co de sua infância e ju-
ventude onde descreve
aquilo que diz serem ações do pró-
prio satanás. Era nesse clima que
também me amedrontava, que
praticava minha fé, tremendo di-
ante de qualquer acontecimento
que não pudesse ser rapidamente
explicado. Desde um barulho na
madrugada até alguma discor-
dância de fatos, logo me vinha à
mente que o tinhoso poderia estar
por traz daquilo que não dava
certo. Eu acreditava na existên-
cia de um monstro de calda e
chifre, com a aparência mais te-
nebrosa possível, com o semblan-
te horroroso que lembrava um
bicho deformado em rosto hu-
mano. Aliás, ainda é assim que
muita gente imagina o inimigo
de nossas almas, um ente apavo-
rante, de fala grossa, fétido e ex-
tremamente aterrorizante.

Na juventude comecei a dis-
cernir melhor a imagem do dia-
bo. Entendi que se tratava se um
“ser” bem mais sutil, totalmente
despreocupado em causar medo.
Antes disso, seria a pessoa mais
amistosa e agradável, alguém ele-
gante e perfumado, inteligente,
astuto, capaz de chamar a aten-
ção de qualquer pessoa e até atraí-
la com muita perspicácia e con-
quistar com toda a facilidade
quem bem quisesse. Reparei que
o coisa-ruim é muito mais que
uma criatura, antes disso, é um
sentimento, uma influência, um
comportamento. Ele tem o poder
de se tornar anseio, sentido, ra-
zão e emoção das pessoas. Des-
materializa-se para invadir idei-
as, pensamentos; materializa-se
em mãos alheias para executar,
forçar e exercer poder. O diabo é
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Será que faltam áreas
em distritos industriais

em Piracicaba?
Barjas Negri

Um integrante da
administração
municipal, não

identificado por uma
matéria em um jornal
da cidade, induziu a
repórter a estampar
uma manchete de que
“falta de área em dis-
tritos industriais faz com que 34
empresas desistirem de montar
seus negócios em Piracicaba”. O
fato não corresponde à realidade.

Há 10 anos, o poder Exe-
cutivo tem estimulado o setor
privado a implantar distritos
industriais para atrair novas
empresas de pequeno e médio
portes para Piracicaba ou auxi-
liar na transferência de suas
instalações de áreas centrais
com problemas, seja para am-
pliação ou de ordem ambiental.

Para quem conhece pouco a
cidade ou tem dificuldades de
analisar mais profundamente
essa questão, provavelmente não
sabe que a área do Distrito In-
dustrial Uninoroeste, por exem-
plo, onde se localizam a C. J. do
Brasil e a Lallemand Soluções Bi-
ológicas, possui área ampla e
disponível para parcerias priva-
das para ampliação do distrito.
Esse distrito tem infraestrutura:
redes de água, gás, energia elétri-
ca e fibra ótica e acesso asfaltado.
Isso é necessário e está disponível
para novos empreendimentos.
Agora, o setor privado tem que
investir e comercializar os lotes.

Em área contígua ao Uni-
norte I, praticamente todo ocu-
pado, o setor privado implan-
tou o Uninorte II, com toda in-
fraestrutura necessária para
novas indústrias. São 113 lotes
em área de 136 mil m2 disponí-
veis para investimento. No local
já tem 12 empresas em operação
e muito lotes ainda vazios.

No Parque São Jorge, por
exemplo, foi implantado o Distri-
to AlphaNorth em área industri-
al de 106 mil m2, como 249 pe-
quenos lotes, que podem ser agru-
pados. Neste distrito já estão ins-
taladas 40 empresas, tem 8 pré-
dios para locação e 16 empresas
estão construindo suas sedes. Há
ainda estudos aprovados da via-
bilidade da implantação do Al-
phaNorth 2 em área contígua.

Perto do Unileste e a Rodo-
via Luiz de Queiroz, no antigo
Anel Viário, está instalado o Cen-
tro Logístico de Piracicaba (CLP),
com 68 mil m2 de construção
para locação. No CLP já estão 7
empresas, sendo que a última foi
instalada em 2020: a AGC Vidros
do Brasil, que em apenas 45 dias
montou seus equipamentos, em-
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pregando 56 trabalha-
dores e passou a forne-
cedor vidros para o
Parque Automotivo.

Em nossa gestão
como prefeito, uma
parceria entre a Sem-
dec (Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvi-
mento Econômico) e o
Semae viabilizou uma

área de 46 m2 que era utilizada
pela Estação de Tratamento de
Esgoto do Uninorte. Depois de
muito trabalho e planejamento
ficou disponível em função do
Semae e da Águas do Mirante
terem assumido o serviço de cap-
tação e tratamento de esgoto.

Pena que essa área só tenha
sido descoberta apenas recente-
mente pela Semdectur (Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo),
aproveitando todos estudos e aná-
lises desenvolvidos pela nossa par-
ceria com a Adinorte (Associação
das Empresas do Distrito Indus-
trial Uninorte de Piracicaba),
que concordaram em passar a
responsabilidade do tratamen-
to do esgoto ao Semae/Águas do
Mirante. Isso não foi por acaso,
pois permite o atendimento en-
tre 10 a 20 novas empresas, de-
pendendo do seu tamanho.

Assim, áreas para indústri-
as novas em Piracicaba existem.
O mercado é que vai determinar
o seu valor, pois são particula-
res. A intenção da Prefeitura em
relação a essa área do Semae era
sua comercialização, para capi-
talizar recursos para novos in-
vestimentos da autarquia na re-
dução das perdas físicas d´água.

Por último, não é demais lem-
brar que no Unileste há muitos
lotes vagos e na estrada da Ceasa
há uma área adquirida e paga com
recursos da Prefeitura para a im-
plantação do Distrito Industrial
Unisul. Basta, agora, viabilizar
a sua infraestrutura com recur-
sos próprios, de financiamento
ou até de parcerias para criar
vários lotes. Um ano da atual ad-
ministração já se passou e vamos
ver se isso se concretiza em 2022.

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

No meu artigo da
semana passa-
da ressaltei no

seu final: “Que os an-
jos nos amparem neste
final de semana”. Aqui
para nós as comemora-
ções carnavalescas não
aconteceram nas ruas,
mas o município lotou seus hotéis
e pontos turísticos, assim como
também aconteceu em Águas de
São Pedro. Eles protegeram es-
ses dois municípios como entes
especiais que se preocupam com
todos. A minha maior preocupa-
ção era mais para com o cenário
internacional, especialmente com
a Rússia, que na minha intuição
já estava pronta para iniciar
uma guerra, onde seu mandatá-
rio Putin, não deixaria de apro-
veitar da pandemia mundial da
covid/19, para a qual o mundo
todo estava mais ainda preocupa-
do, com o aparecimento da sua
cepa ‘Omicron’ que se alastrava em
velocidade espantosa, repentina-
mente, em quase todo o mundo.

Conhecendo da fragilidade
dos seus antigos vizinhos da en-
tão URSS – União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, não perdeu
a oportunidade de invadir a Ucrâ-
nia, na tentativa de engrossar no-
vamente seu poderio territorial e
bélico para dominar o mundo. In-
felizmente, esse mandatário, dá
início a uma guerra, não necessá-
ria e sem motivos justificáveis.
Além da pandemia Covid/19, da
cepa Omicron, das catástrofes cli-

máticas, agora também
uma guerra que pode
ser mundial e atômica.
‘Tudo numa mesma
hora’. Quem mais so-
frerá com tudo isso
acontecendo numa
mesma hora? Não res-
ta a menor dúvida de
que serão primeiramen-
te as populações menos

preparadas, menos poderosas fi-
nanceiramente, menos tecnica-
mente aparelhadas. Esse manda-
tário Putin não é um telepata –
não vê e não sente nada além do
seu umbigo – é um bruto que não
tem qualquer lapidação; um dés-
pota que se veste na pele do car-
neiro para poder passar pelo re-
banho. Ele está muito longe, ain-
da, de pertencer a uma humani-
dade que possa fazer parte de
qualquer organismo telepático.

Esqueceu-se de que o regente
do universo, segue o tempo da
natureza e não o tempo do relógio,
da máquina, dos mísseis que ul-
trapassam a velocidade do som e
até a da luz. Estamos transpassan-
do de uma era para outra – da era
de peixes para a era de aquário.
Peixes é um signo sensível e os sob
ele nascidos são extremamente
sensíveis aos pensamentos dos
outros e absorvem inconsciente-
mente as ideias e a perspectivas
mental das pessoas que o cercam.
Já Aquário é um signo da frater-
nidade, cujo símbolo do aquário
derrama força vital e energia espi-
ritual sobre a humanidade.

Somos: o resultado do nosso
passado; das nossas modificações

promovidas pelo nosso viver; do
nosso caráter; do nosso modo de
ser e pensar; do que decidimos fa-
zer; do que acontece e do que faze-
mos acontecer. Por isso decidas:
não se deixe envolver pela deses-
perança, abrace o caminho do
amor pois ele é o caminho do bem
que a todos contempla. Veja como
lá na Ucrânia o seu povo está sen-
do subjugado pelo exército russo e
o presidente ucraniano Zelenski
juntando-se a seu povo, deu mos-
tra de que vai à luta pedindo con-
vocação dos homens ucranianos e
dos que estão do lado do bem que
lhes ajude a cessar essa guerra e
se retirem do país. Os países vizi-
nhos abrem suas portas para fa-
cilitar a migração de idosos, mu-
lheres e crianças numa real de-
monstração de fraternidade, que
nos dá uma comoção tamanha
que lacrimejam nossos olhos.
Como pode alguém (presidente
Putin) ser um ser tão insensível,
frio, desumano? O que o povo
ucraniano fez para ele? Teremos
sim que vencer, a menos que não
tenhamos anjos suficientes para
dar uma mão. Até mesmo a Chi-
na, amiga da Rússia, indicou
nesse 1º de março, insatisfação
com o comportamento da Rússia.

Aqui em nossa região, no
presente momento volto a insis-

tir em nos apegarmos aos cuida-
dos com o nosso solo, especial-
mente na parte serrana, na pro-
teção da nossa água potável, na
arborização da nossa serra e
suas bases, na instalação de me-
didores dos níveis pluviométri-
cos, direção e velocidade dos ven-
tos, assoreamento dos nossos
rios, riachos e córregos, especi-
almente os que atravessam a par-
te central dos municípios, para
que não sejamos pegos de sur-
presas pelos desarranjos do cli-
ma. Vamos trabalhar para que o
turismo seja um orgulho para
nossos municípios cuja beleza
natural é a sua conservação.

Ainda vamos ter surpresas
com as “aguas de março” e isso,
talvez na semana entrante ainda.
O calor elevado nos traz ventos
quentes. O difícil é que não pos-
suímos elementos para determi-
na se de norte, sul, leste ou oeste.
Tudo depende da temperatura
reinante no Oceano Atlântico,
nossa maior costa marítima e em
especial dos efeitos dos seus ven-
tos serem carregados de nuvens
pesadas de alta altitude que po-
dem alcançar o nosso município,
passando por cima da nossa ca-
pital paulista. Março é final das
chuvas do verão onde normal-
mente elas vêm acompanhadas de
trovões, raios e ventos fortes, po-
dendo até cair pedras de gelo.

———
Aldo Nunes, contabilis-
ta, advogado e Agente
Fiscal de rendas apo-
sentado. E-mail: audus
consultoria@gmail.com

Tudo numa mesma hora

direitos mínimos como:
acesso à políticas de se-
gurança debatidas com
seus representantes,
como seguro de vida,
ataque e roubos. Asse-
gurem também com-
partilhamento de ava-
liações e notas entre as
plataformas e a utiliza-
ção de dados para a

proteção dos profissionais para
evitar acidentes de trabalho.
Além disso, que o setor público
garanta formação e profissiona-
lização contínua para que os
trabalhadores possam ir além do
que a busca pela sobrevivência.

Alguns setores são contrá-
rios a Projetos de Lei com esse
conteúdo porque sustentam
que tais propostas burocrati-
zam ou são intervenções do Es-
tado na inovação da nova eco-
nomia. Só que esses setores es-
quecem do principal agente eco-
nômico de uma nação: o povo.

Alexandre Padilha

Em 2019, antes da
pandemia da Co-
 vid-19, apresen-

tei na Câmara dos De-
putados o Projeto de
Lei 5756/19, com foco
em garantir direitos
aos milhares de traba-
lhadores que atuam
nos aplicativos de mobilidade,
entregas e serviços de nosso país.

Existe certa falácia de que
assegurar direitos a esses tra-
balhadores é reduzir a capaci-
dade de inovação dos mais di-
versos setores da nossa socieda-
de. Acredito que não existe di-
cotomia entre crescimento, ino-
vação, disruptividade, garantia de
equidade e olhar pelo próximo.

Em meu Projeto de Lei, bus-
co com que empresas detentoras
dos aplicativos de mobilidade -
entrega de produtos e serviços -
ofereçam a seus trabalhadores
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Direitos e inovação aos trabalhadores de aplicativos

Essa proposta busca cons-
truir a lógica: inovação para os
usuários e para os trabalhado-
res desses serviços. Não podemos
apostar em inovação sem olhar
para a classe trabalhadora.

Um grande exemplo de que
inovação, direitos, segurança ju-
rídica e igualdade social podem
caminhar juntos foi a iniciativa
promovida pelo prefeito de Ara-
raquara, Edinho Silva, que lan-
çou o aplicativo "Bibi Mob" em
parceria com a cooperativa Tra-
balho e Economia Criativa e So-
lidária de Araraquara e que con-
seguiu reduzir de maneira signi-
ficativa os custos do repasse das
corridas as plataformas garan-
tindo que a maior parte do valor

pago - 95% - seja dos motoristas.
Nos aplicativos do mercado, o
repasse gira em torno de 60%.
Logo, como já ocorre em Arara-
quara, o trabalhador ganhará
mais renda, melhor segurança e
será menos explorado e, por con-
sequência, o usuário ganha com
melhor preço e serviço prestado.

Essa experiência deve ser es-
palhada pelo país, aprimorada
ainda mais, com desenvolvimen-
to tecnológico, com mais direi-
tos e segurança para os traba-
lhadores e melhor serviço aos
usuários. Inovação não pode sig-
nificar ausência de direitos.

———
Alexandre Padilha é mé-
dico, professor universi-
tário e deputado federal
(PT-SP). Foi Ministro da
Coordenação Política de
Lula e da Saúde de Dil-
ma e Secretário de Saú-
de na gestão Fernando
Haddad na cidade de SP

Arquivo

O alferes José Caetano Rosa
foi importante personalidade
na história de Piracicaba no
século 19. Ele foi vereador de
1830 e 1832. Chegou a ser
presidente da Câmara de Ve-
readores. Foi também um dos
juízes ordinários nos primei-
ros anos de instalação do Po-
der Legislativo. Documentos
de 1822 a 1824 indicam que
José Caetano era proprietário
de um engenho de cana, com
duas dúzias de escravos e
uma produção aproximada de

ALFERES JOSÉ CAETANO
930 mil réis. O alferes era na-
tural de Portugal e faleceu em
9 de dezembro de 1871. São
raros os documentos que pos-
sam levar a uma biografia
mais extensa deste arruador
de Piracicaba, o qual delimitou
os quarteirões da cidade, cri-
ando-se o padrão de atual-
mente. Na foto, do IHGP, trecho
da rua Alferes José Caetano,
centro de Piracicaba, sem data
especificada. Veja mais no Ins-
tagram em @antigapíracicaba
(Edson Rontani Júnior)

No dia 8 de março, renovar nossa luta por
uma sociedade livre de machismo

e de coragem. Enfren-
tando perigos e amea-
ças, lideranças femini-
nas se levantam, resis-
tem, propagam sua voz
e sua luta por meio das
redes sociais, dos mei-
os de comunicação, em
todos os espaços onde
seja possível se manifes-
tar, denunciar e concla-

mar a humanidade a superar o
patriarcalismo e o discriminação.

Pertenço a uma categoria pro-
fissional formada por pelo menos
84% de mulheres. Sentimos e vi-
vemos no nosso cotidiano o pre-
conceito e o machismo estrutural
presente na nossa sociedade. Sa-
bemos, porém, que a educação
cumpre um papel fundamental
para a superação dessa cultura.
Não apenas a educação formal,
nas escolas, mas o processo edu-
cativo que perpassa nossa vida di-
ária, nos diferentes espaços de
convivência social, na família, nos
sindicatos, nos parlamentos, nas
instituições formais e informais.
Todo lugar e momento é uma opor-
tunidade para estabelecer outro

Professora Bebel

O 8 de março, Dia
 Internacional
da Mulher, sim-

boliza para todas as
mulheres do mundo a
luta por existência dig-
na, direitos, afirmação
de sua identidade e luta
contra preconceito,
machismo, misoginia, violência e
feminicídio que, lamentavelmen-
te, marcam a nossa existência.

Sim, houve incontáveis avan-
ços nos últimos cem anos. Mais
ainda nas décadas finais do sécu-
lo passado e início deste. Mas há
também retrocessos, frutos do
avanço de uma direita intolerante
e autoritária, não apenas no nos-
so país, mas em diversas partes
do mundo. Para não falar em cos-
tumes arcaicos enraizados em so-
ciedades patriarcais, que se refor-
çam em muitos país, com as vitó-
rias eleitorais ou militares de gru-
pos retrógados que querem per-
petuar situações de opressão e
subserviência das mulheres.

Há também exemplos de luta

tipo de relacionamento social ba-
seado no respeito e reconhecimen-
to mútuo e na valorização da vida.

Presido a APEOESP, uma
entidade que possui uma secre-
taria específica para assuntos
das mulheres. No meu manda-
to como deputada estadual, um
dos eixos de trabalho é a luta
em defesa dos direitos das mu-
lheres. Um de meus projetos
mais importantes é que institui o
Programa Rede Segura, de com-
bate à violência doméstica no Es-
tado. E há outros projetos de mi-
nha autoria que buscam assegu-
rar os direitos das mulheres.

Também sou Procuradora da
Mulher da ALESP, reeleita em
2021 para essa função, e nela pro-
curo estabelecer um diálogo com
todos os deputados e deputadas
sobre a necessidade de a Assem-
bleia Legislativa de São Paulo seja

Sim, houveSim, houveSim, houveSim, houveSim, houve
incontáveisincontáveisincontáveisincontáveisincontáveis
avanços nosavanços nosavanços nosavanços nosavanços nos
últimosúltimosúltimosúltimosúltimos
cem anoscem anoscem anoscem anoscem anos

protagonista do combate à violên-
cia contra as mulheres em todas as
suas formas, não somente quando
se trata de violência física. Por isso
nos posicionamentos firmemente
no recente caso de assédio sexual
em plenário, assim como nos ma-
nifestamos em outros casos de as-
sédio e violência durante ativida-
des ocorridas em espaços da Casa,
sejam presenciais ou virtuais.

O Dia Internacional da Mu-
lher é uma oportunidade para ce-
lebrar conquistas, lembrar e ho-
menagear todas as protagonis-
tas de nossas lutas ao longo do
tempo, mas é sobretudo uma
data para renovar nossa união e
nosso compromisso, homens e
mulheres que constroem uma so-
ciedade verdadeiramente demo-
crática, igualitária e justa, onde
não haja espaço para persegui-
ções, discriminações, preconceitos
e violência contra as mulheres.

———
Professora Bebel é de-
putada estadual pelo
PT, presidenta da Apeo-
esp e líder da banca-
da do PT na ALESP
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Pedofilia (III) - Parafilias

considerado, pois a longevidade
de qualquer relação é de exclusi-
va responsabilidade do casal.

Não tenho elementos para
afirmar se ela queria ou não o
fim. Se como você ela não dese-
jou isso, deve ter sofrido tam-
bém.

Mas sua angústia está no
presente, em iniciar novos ro-
mances. Surgem inseguranças
decorrentes dessa experiência, ao
mesmo tempo está mais amadu-
recido com as frustrações vivi-
das, mais atento às ciladas do
amor. O que seria imperdoável a
você mesmo é deixar que esse
relacionamento seja um referen-
cial. Cada pessoa é diferente, e a
cada nova chance você também
se modificou, cresceu.

Essas coisas acontecem com
todos, e temos que capitalizar
experiências. E há quem busque
caráter e amor no outro, por mais
que isso pareça estar longe.

Toda lei se pretende orga-
nizadora do laço social,
para por uma barra

quando o desejo do indiví-
duo, que não respeita normas
apenas busca satisfação, con-
traria o bem-estar coletivo.

Até pouco tempo a ho-
mossexualidade era conside-
rada doença, por contrariar
a moral da cultura, que é de-
terminada pelo contexto só-
cio histórico em que está in-
serida, portanto dinâmica.

Na pedofilia ocorrem desvi-
os da sexualidade envolvendo
um ser em desenvolvimento.
Enquadram-se nas parafilias
(perturbações constantes ou epi-
sódicas da sexualidade, expres-
sas por meio de fantasias ou
comportamentos que o próprio
pedófilo sente como excitantes).

As parafilias sexuais mais

Há quatro anos termi-
nei um relacionamento, eu
a amava, mas fiquei desem-
pregado e sua mãe começou
a fazer da minha vida um
inferno e o relacionamento
foi esfriando até se acabar.
Hoje trabalho em uma gran-
de empresa e temo me envol-
ver, pois acredito demais no
amor, sou cristão, comple-
tamente sincero, e não que-
ro isso de novo. Sei o peso
que a situação econômica
tem, mas existe quem pro-
cure o outro por seu cará-
ter ou por amor? Se existe,
ou está escondida ou não
mora na minha cidade.

Sérgio.

Terminar um relacionamen-
to nunca foi algo fácil, ainda mais
amando a pessoa. Deixar que
uma terceira pessoa se infiltre
entre você e ela também deve ser

INTERATIVO

comuns são: exibicionismo, feti-
chismo (uso de objetos), frotteu-
rismo (tocar em pessoa sem con-
sentimento), masoquismo, sa-
dismo, voyeurismo (observar
atividade sexual) e pedofilia.

Assim como em qualquer
parafilia, o pedófilo é uma
pessoa à espreita de situações
ou ambientes favorecedores.
Procuram trabalho onde a pe-
dofilia seja facilitada pelo
grande contato com crianças.

Esses desvios da sexualida-
de tendem a diminuir com ida-
des mais avançadas, mas as fan-
tasias podem surgir ainda na
infância ou princípio da adoles-
cência, mantendo-se acentuadas
na adolescência e fase adulta.

O tratamento tem se mos-
trado limitado, e a ‘castração
química’ é apenas uma conten-
ção social, não um tratamento.

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.

Use até 200 toques. Sigilo absoluto.

BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br

CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430

“É pena que a boca se cale ao dizer o mais íntimo”.
(Sigmund Freud)

CITAÇÃO!

Refletia como navios na noi-
te e rascunhei algumas pa-
 lavras não ditas. O ambi-

ente do pensar-sentir-agir traz
plena harmonia e bem-estar.
Tudo toca a Alma de forma níti-
da, profunda e elevada. Infini-
tas flores perfumam a Existên-
cia. Já não é mais possível ficar
indiferente aos ensinamentos do
Evangelho de Jesus Cristo. Dis-
tanciando das esferas inferiores,
a Alma conecta-se com as altas
manifestações da inteligência,
justiça e bondade divina. Os ru-
ídos pouco a pouco se enfraque-
cem e se extinguem por comple-
to. Surgem os ecos harmonio-
sos das sociedades Celestes. O
presente limiar das regiões feli-
zes reina com eterna claridade.
Paira a atmosfera de benevolên-
cia, serenidade e paz. Tudo é
perfeito e puro pelas mãos de
Deus. A linha do destino no
amplo estado abstrato, muitas
vezes é incompreensível. A co-
nexão com os antepassados
amplia as nossas esperanças.
Cada revelação Divina é fiel.
Evite a ruína da fé. A eternida-
de é um processo continuo da
Existência. A crença limitante do
sofrimento como punição de uma
Existência já não se sustenta mais.
O Ser pensante é realidade e a
Existência leva para o Além a
continuidade das suas Obras.

Amados e queridos leitores,
a faculdade psíquica rege o fun-
cionamento psicológico da Exis-
tência. Tal convicção absoluta
tem alcance filosófico e social de
considerável importância para
o futuro da Humanidade. Ela
estabelece com imparcialidade
as verdades imponentes e irre-
cusáveis. A inspiração se torna
mais evidente rumo a Intuição.
A inteligência é movimento re-
velador. Cada Alma obedece a
Ordem vinda do mais Alto.

Não temos outro juiz ou
algoz a não ser a nossa

própria consciência
Nada acontece ao acaso. Sua
ação é regulada de acordo com
o plano já traçado anteriormente
e submetido a um conselho in-
visível que preside à sua execu-
ção. Com Luz, as preces sobem e
descem infinitas inspirações. A
Alma é imortal. O nada não exis-
te, e nenhuma coisa pode ser
destruída e nenhuma individu-
alidade pode deixar de existir.
Não temos outro juiz ou algoz
no além-túmulo a não ser a nos-
sa própria consciência. Livre
dos obstáculos terrestres, sua
voz se eleva e evoca as lembran-
ças do passado. Livre da ilu-
são, a verdadeira Luz é anun-
ciada. Feliz e sábio será aquele
que, quando a morte chegar,
puder tirar de ti, somente a
vida terrena. Tudo no Tempo
de Deus. Estar encarnado é ter
Missão a cumprir. Ainda é pos-
sível resgatar, corrigir, aprender
e reconciliar. Somos Todos Um.

E vamos finalizando com as
maravilhosas reflexões dos gran-
des Mestres da humanidade.
Confúcio "Não faça aos outros o
que não quer que façam a você”
– Heráclito “Não se pode pisar
duas vezes no mesmo rio” –
Mahatma Gandhi "A força não
provém da capacidade física.
Provém de uma vontade indo-
mável" – Platão "Quem comete
uma injustiça é sempre mais in-
feliz que o injustiçado" e Cora
Coralina "Todos estamos matri-
culados na escola da vida, onde
o mestre é o tempo". E seguimos
vibrando e Orando pela paz mun-
dial. A razão necessita de muitas
evidencias para arriscar-se, o
coração necessita somente de um
raio de esperança. Muitas vezes,
sabedoria, é apenas calar e ob-
servar. E com a amada, querida
e estimada Alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

AAAAASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIASSISTÊNCIA     SOCIALSOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL

Prefeitura repassa mais
de R$ 2 mi para projetos
sociais via Fumdeca
Serão atendidas neste ano mais de 1.340 crianças e adolescentes e suas famílias

Mais de 1.340 crianças e ado-
lescentes e suas famílias serão be-
neficiados este ano com o repasse
de R$ 2.113.058,61 pela Prefeitu-
ra via Fundo Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescen-
te (Fumdeca). Os termos de par-
ceria entre Prefeitura e organiza-
ções da sociedade civil, já assina-
dos, garantem o desenvolvimen-
to de 17 projetos sociais aprova-
dos pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA). As doações fo-
ram realizadas por meio da desti-
nação do imposto de renda, so-
mando 117 doadores, sendo 96
pessoas físicas e 21 empresas.

Euclidia Fioravante, secretá-
ria municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social explica que
a destinação do IR para o Fum-
deca garante que o recurso seja
utilizado de forma efetiva no
município. “Contamos, em Piraci-
caba, com um conselho competen-
te que se atenta às ações necessári-
as na área da infância e, dessa for-
ma, analisa e direciona esses recur-
sos a projetos viáveis e legítimos
para a garantia dos direitos de
crianças e adolescentes”, disse.

Os projetos apresentados
pelas entidades e aprovados pelo
CMDCA atendem à promoção,
proteção e defesa de direitos ba-
seados em cultura, esportes e la-
zer; ações complementares ao
serviço de acolhimento e de me-
didas socioeducativas; enfren-
tamento da violência, explora-
ção e abuso sexual contra cri-
anças e adolescentes; estímulo
à autonomia de crianças e ado-
lescentes com deficiência.

De acordo com Mariana Lu-
ciano Gomes, presidente do
CMDCA, os projetos sociais con-
templados são analisados pela
Comissão de Avaliação de Proje-
tos, considerando sua justifica-
tiva, relevância, metas, indicado-
res, metodologia e outros crité-
rios que definem a aprovação.

Criado para  promover
ações que garantam os direitos
previstos no Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA), o
Fumdeca é composto por recur-
sos arrecadados por meio do
imposto de renda de pessoas
físicas e jurídicas e é adminis-
trado pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do

Adolescente, que delibera sobre
os recursos para o financiamen-
to de projetos às organizações
sociais voltadas a este público.

A parceria 2022 foi celebrada
com as entidades Associação Atlé-
tica Educando pelo Esporte; Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Au-
tistas de Piracicaba (Auma); As-
sociação Franciscana de Assistên-
cia Social Coração de Maria (Afas-
com); Associação Síndrome de
Down de Piracicaba – Espaço Pipa;
Casa do Amor Fraterno; Centro
de Reabilitação de Piracicaba; Cen-
tro Regional de Registros e Aten-
ção aos Maus Tratos na Infância
de Piracicaba (Crami); Dom Bos-
co São Mário; Fundação Jaime
Pereira (Funjape); Pastoral dos
Serviços da Caridade (Pasca).

COMO DESTINAR? - A
declaração do Imposto de Ren-
da 2022 (ano-base 2021) pode
ser apresentada até o dia 30 de
abril. Fazer a destinação e trans-
formar vidas no município é mui-
to fácil, e não custa nada. Toda
pessoa física que faz a declaração
no modelo completo pode desti-
nar até 6% do imposto devido ao
Fumdeca. O repasse é feito dire-
tamente na declaração, no pró-
prio sistema da Receita Federal.

O contribuinte pessoa jurí-
dica pode destinar até 1% do
imposto de renda devido. Estes
recursos contemplam projetos
que promovem educação, saú-
de, esporte, cultura, lazer e pro-
fissionalização para crianças e
adolescentes de Piracicaba.

Divulgação

Assinatura da parceria com a presidente do Crami, Márcia Teresa Negri
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Vereador pede a construção de
estacionamento ao lado de escola

O vereador Aldisa Vieira Mar-
ques, o Paraná (Cidadania), este-
ve nesta quinta-feira (3) na Escola
Estadual "Professor Eduir Bene-
dicto Scarppari", no Jardim Alvo-
rada. A visita atendeu à solicita-
ção da direção da unidade, que
reivindica melhorias na sinaliza-
ção da via de acesso à escola e tam-
bém a construção de um estacio-
namento no local. Também este-
ve presente Jean Borges, agente
de trânsito da Semuttran (Secre-
taria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transportes).

De acordo com a diretora da
instituição, Leda Lacerda Zinsly,
essas melhorias estruturais são
necessárias para o bem-estar dos
alunos. "Nós temos toda essa área
verde livre ao lado da escola onde
poderia ser feito um bolsão de es-
tacionamento, o que auxiliaria
para que as crianças descessem
com segurança para entrar na es-
cola. No entanto, dependemos que
a Prefeitura faça isso, pois não te-
mos essa autonomia", disse.

Em frente à escola estadual
funciona a Escola Municipal "Bru-
na Ferreira da Silva", de modo
que o único estacionamento exis-
tente no local é utilizado por pais
de alunos e pelo corpo docente
das duas unidades de ensino.

Renata Rodrigues é mãe de
dois alunos: um estuda na es-
cola estadual e o outro, na mu-

Guilherme Leite

Pedido foi encaminhado ao Executivo pelo vereador Paraná

nicipal. Para ela, a construção
do estacionamento amenizaria
o intenso fluxo de veículos. "No
horário de entrada e também
de saída dos alunos, o trânsito
aqui em frente da escola fica
quase impossível. Na semana
passada, meu marido bateu em
um outro carro e acabou que-
brando o retrovisor. Precisamos
muito deste estacionamento."

Com o objetivo de solucio-
nar esses problemas, Paraná
protocolou, no último dia 24, a
indicação 826/2022, em que so-
licita ao Executivo que sejam
feitos estudos visando à criação
do estacionamento. "Reivindica-
mos este estacionamento para
trazer melhorias necessárias.
Em época de chuva, esses pais
de alunos sofrem bastante para
buscar os seus filhos", enfatizou.

Jean Borges informou que as
reclamações no local são constan-
tes. "Por ser uma rua sem saída, a
quantidade de veículos que pas-
sam aqui acaba gerando uma aglo-
meração, inclusive na outra ave-
nida, o que é um risco", pontuou o
agente de trânsito da Semuttran.

Ainda segundo ele, será
necessário realizar no trecho
uma nova pintura nas faixas
da via, o rebaixamento da guia
e a troca para um lugar "mais
estratégico" da vaga exclusiva
para pessoas com deficiência.

“E“E“E“E“ENGUIÇOUNGUIÇOUNGUIÇOUNGUIÇOUNGUIÇOU”””””

AB Colinas leva teatro para
Rio das Pedras e Piracicaba

A AB Colinas, concessionária
do Programa de Concessões Ro-
doviárias do Estado de São Paulo,
apresenta a peça de teatro educa-
tiva “Enguiçou”, projeto da Cara-
vana do Circo Teatro Sem Lona
que tem patrocínio da AB Conces-
sões, grupo do qual faz parte.

O objetivo da peça é orien-
tar e ensinar as crianças de
maneira lúdica sobre as princi-
pais regras de trânsito e as me-
didas de segurança que devem
ser respeitadas por todos para
manter a integridade e não cau-
sar acidentes. O espetáculo vai
passar pelas cidades de Porto Fe-
liz, Rio das Pedras e Piracicaba.

Após apresentações na cida-
de de Porto Feliz, a caravana vai
para Rio das Pedras onde será
apresentada nos dias 6, 7 e 8. No
primeiro dia o espetáculo será aber-
to ao público e apresentado no Cen-
tro Educacional e Pedagógico “En-
genheiro Antônio Costa Galvão”,
às 16h. No dia 7 a peça será ence-
nada para os alunos da escola
municipal “Professora Maria
Apparecida de Aguiar Degaspari”,
às 9h e às 13h. Fechando as apre-
sentações na cidade, no dia 8 será
a vez dos estudantes da escola “Pro-
fessora Claudete Aparecida Guido-
lim Nicolai”, que vão poder assistir
ao espetáculo às 10h30 e às 13h.

Na cidade de Piracicaba a

peça “Enguiçou” será exibida nos
das 9, 10 e 12. No primeiro e no
segundo dia a apresentação é fe-
chada para os estudantes das es-
colas “João Oriane” e “Tomaz
Caetano C. Ripoli” às 8h45 e às
13h45. O local da apresentação
aberta ao público, marcada para
o dia 12, ainda não foi definido.

A PEÇA - A peça “Enguiçou”
é conduzida por um narrador
que introduz de forma lúdica as
leis de trânsito e as medidas de
segurança que devem ser respei-
tadas por todos para manter a
integridade e não causar aciden-
tes. Divertida e nada monótona,
a peça vai esmiuçando as princi-
pais regras de trânsito que de-
vem ser respeitadas tanto pelo
motorista quanto pelo pedestre.

Regras como atravessar as
ruas na faixa, respeitar os se-
máforos e sinalizações, aguar-
dar a passagem dos carros e só
então, atravessar as ruas. No
carro, usar cinto de segurança,
não dirigir usando o celular
nem alcoolizado, entre muitas
outras medidas de segurança.

A peça é educativa com o
objetivo de conscientizar pedes-
tres e motoristas a respeitarem
as leis de trânsito, estimular o
respeito mútuo e educar e ori-
entar as crianças como se com-
portarem nas ruas e avenidas.

EEEEESTSTSTSTSTADOADOADOADOADO

Câmara aprova convênio visando
recursos ao Patrulha Agrícola

O projeto de lei 270/21, de
autoria do Executivo, que au-
toriza Piracicaba a celebrar
convênio com o Governo do
Estado de São Paulo, por meio
da Secretaria Estadual de Agri-
cultura e Abastecimento e/ou
de instituição financeira ofici-
al, foi aprovado durante a 1ª
reunião ordinária de 2022, re-

alizada nesta quinta-feira (3),
on-line, pelo Sistema de Delibe-
ração Remota. A aprovação do
convênio visa o recebimento de
recursos financeiros proveni-
entes de Emenda Parlamentar,
que serão destinados à aquisi-
ção de trator e implementos
agrícolas para o Programa Pa-
trulha Agrícola do município.
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Professora Bebel promove,
hoje, encontro regional
Evento no salão de eventos do Lar dos Velhinhos de Piracicaba, das 10 às 14 horas,
visa debater o planejamento e diretrizes a serem desenvolvidas pela deputada

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) promove neste
sábado, 05 de março, encontro re-
gional para apresentar a apoiado-
res e lideranças de Piracicaba e re-
gião o trabalho desenvolvido ao
longo destes quase três anos de
mandato na Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo. Denominado
de “I Encontro de pré-campa-
nha”, o evento, que acontece no
salão de eventos do Lar dos Ve-
lhinhos de Piracicaba, das 10 às
14 horas, visa também debater o
planejamento e diretrizes a serem
desenvolvidas pela deputada
Professora Bebel na região mar-
cro-Campinas e Macro-Mogiana,
inclusive visando a pré-campaha
da reeleição do seu mandato.

Nas eleições de outubro de
2018, a Professora Bebel, que pre-
side a Apeoesp, o maior sindicato
de professores da América Latina,
foi eleita deputada estadual pelo
Partido dos Trabalhadores (PT),
com 87.169 votos, assumindo seu
mandato na Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo em 15
de março de 2019, onde tem atua-
ção destacada, inclusive liderado
diversas lutas em defesa da edu-
cação pública de qualidade, assim
como dos professores e servidores
estaduais, contra privatizações e
pelos direitos dos segmentos mais
vulneráveis da população. Lutou
bravamente pela criação do novo
Fundeb, que garante mais recur-
sos para a melhoria da educação
pública, assim como pela vacina-
ção dos profissionais da educação
em função da pandemia e pela
suspensão das aulas presenciais
nas escolas, que garantiu que o
número de mortes pela convid-19
no Estado não fosse maior ainda.

Nesses três anos de manda-
to, apresentou mais de 80 pro-
posituras, em defesa da demo-
cracia e do estado de bem-estar

social, dos direitos sociais e cole-
tivos, em defesa do funcionalis-
mo público paulista e dos servi-
ços públicos de qualidade, dos gru-
pos sociais oprimidos e do desen-
volvimento de Piracicaba e região,
como o que torna Piracicaba Mu-
nicípio de Interesse Turístico, que
garantirá, se aprovado, uma ver-
ba anual de R$ 700 mil para que a
cidade invista no desenvolvimen-
to do turismo, gerando, assim,
mais emprego e desenvolvimento.

Além disso, seu mandato po-
pular faz enfrentamento diário às
políticas do governador João Do-
ria (PSDB), pela melhoria perma-
nente da saúde, do transporte, da
segurança pública, enfim, na de-
fesa do fortalecimento do Estado
para servir a população que mais
precisa. Tanto que liderou a pres-
são que levou o governador do
Estado a desistir de extinguir fun-
dações e autarquias, como a Fun-
dação para o Remédio Popular
(FURP), a Fundação Oncocentro
(FOSP), o Instituto de Medicina
Social e de Criminologia (IMESC)
e a Fundação Instituto terras
(Itesp), assim como o Instituto
Butantan, responsável pela coor-
denação de vacinação de imuni-
zação à covid-19 no Estado.

Toda esta liderança fez com
que Bebel também fosse eleita pe-
los seus pares para ser a líder da
bancada do PT, a segunda maior
da Alesp, composta por 10 depu-
tados estaduais, e eleita e releeita
Procuradora da Mulher na As-
sembleia Legislativa de São Paulo.
Já presidiu a Comissão de Educa-
ção e Cultura, e atualmente é
membro, assim como  integra as
Comissões de Defesa e dos Direi-
tos da Mulher;  de Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Informação;
a de Administração Pública e Re-
lações do Trabalho e a de Saúde.

Para a Região Metropolitana
de Piracicaba (RMP) já conseguiu
mais de R$ 8 milhões em recursos
para beneficiar a população, atra-

vés de emendas parlamentares
apresentada pelo seu mandato
popular ao orçamento estadual,
assim como de articulações com
deputados federais do seu parti-
do. Os recursos são destinados às
áreas de saúde, educação, desen-
volvimento social e defesa civil,
todos pleiteados por prefeituras e
entidades junto à deputada Be-
bel, visando melhorar a qualida-
de do atendimento à população.

A deputada estadual Profes-
sora Bebel também foi a única
parlamentar da Região Metropo-
litana de Piracicaba que votou
contra o projeto de lei 529, de
autoria do governador João Do-
ria, que provocaram reajustes no
ICMS em diversos produtos que
afetam diretamente o consumi-
dor, desde  hortifrutigranjeiros
até no comércio de veículos usa-

dos, além de extinguir a isenção
do IPVA para pessoas com ne-
cessidades especiais, assim como
foi a única que se colocou contrá-
ria a instalações de praças de pe-
dágios na região, por encarecer
ainda mais a vida da população.

Bebel diz que o encontro
deste sábado é justamente para
apresentar um pouco deste tra-
balho desenvolvido e dialogar
com militantes do partido, apoi-
adores e lideranças da região
novas ações do seu mandato. “A
nossa finalidade é prestar con-
tas e também abrir diálogo visan-
do traçar novas diretrizes, tanto
para mais este ano de mandato
que temos, assim como para tra-
çar novas estratégias em defesa
da população de toda região me-
tropolitana de Piracicaba, assim
como do nosso Estado”, completa.

Divulgação

A deputada Professora Bebel que começa a se preparar
para a campanha de reeleição que acontece neste ano

ação criminosa, a Lei
14.132/2021 embutiu o
artigo 147-A no Código
Penal, tipificando o ato
de perseguição, o
‘’stalking’’. Quando o le-
gislador expressou na lei
que a perseguição pode-
ria ocorrer por qualquer
meio, claramente se pre-
ocupou em evitar a con-

duta tanto de forma pessoal, quanto
na modalidade digital. Portanto, a
perseguição virtual, que, por
exemplo, ocorre com a perturba-
ção constante em redes sociais,
também pode configurar o delito.

Tecnicamente o ato de per-
seguir para que seja caracteriza-
do uma conduta criminosa, deve
ser vinculada as seguintes mo-
dalidades abaixo elencadas: -
Ameaçar a integridade física ou
psicológica; - Restringir a capa-
cidade de locomoção; e - De qual-
quer forma, incomodar ou per-
turbar a liberdade e privacidade.

Não obstante, é necessário
também que esta prática seja rei-
terada. Para entender melhor,
exemplifico: Sabe quando você blo-
queia aquela pessoa que está te
importunando via instagram, e

Wanderson Dourado

Com a revolução
digital, a socieda-
de passou a uti-

lizar as redes sociais di-
ariamente e, assim,
uma grande exposição
da vida pessoal tornou-
se inevitável. E com essa
maior exteriorização do
cotidiano, muitas pessoas passa-
ram a sofrer golpes e ser vítimas
de crimes como, por exemplo, o
stalking. Derivado do inglês, a pa-
lavra stalk que significa "perse-
guir", "aproximar-se silenciosa-
mente", "atacar", o stalking é a
prática de atos que um determi-
nado sujeito comete invadindo a
intimidade da vítima, coagindo,
perturbando e ameaçando a sua
liberdade, ao ponto de exercer so-
bre esta influência emocional.

O criminoso, chamado de
stalker, age de forma diversa,
seja presencialmente ou através
dos meios virtuais, de forma re-
petitiva e insistente, seja por pre-
senças nos locais frequentadas
pela vítima, por ligações telefôni-
cas, mensagens e outros meios.

Com o objetivo de coibir essa

O criminoso,O criminoso,O criminoso,O criminoso,O criminoso,
chamado dechamado dechamado dechamado dechamado de
stalkstalkstalkstalkstalkererererer, age, age, age, age, age
de formade formade formade formade forma
diversa, sejadiversa, sejadiversa, sejadiversa, sejadiversa, seja
presencialmentepresencialmentepresencialmentepresencialmentepresencialmente
ou através dosou através dosou através dosou através dosou através dos
meios virtuaismeios virtuaismeios virtuaismeios virtuaismeios virtuais

"Stalking’’: perseguição nas redes sociais é crime

logo esta mesma pessoa cria uma
outra conta fake para continuar
fazendo-lhe ameaças ou de qual-
quer forma, incomodando? Está
prática já corrobora para o crime.

A pena é de reclusão de seis
meses a dois anos, além da multa.
No caso de haver violência, o pa-
rágrafo segundo da lei determina
a aplicação do preceito secundá-
rio sem prejuízo da pena corres-
pondente à violência. É infração
penal de menor potencial ofensi-
vo, cabendo transação penal e
suspensão condicional do proces-
so, salvo se houver violência do-
méstica ou familiar contra a mu-
lher (art. 41 da Lei 11.340/2006).

Recentemente, a Secretaria de
Segurança Pública de São Paulo
registrou ao menos 43 denúncias
por dia de stalking desde que a

prática de perseguir pessoas virou
crime em todo o país, em abril do
ano passado. Dados do Estado,
mostram que os boletins de ocor-
rência registrados em menos de
doze meses já chegam a 13.397.

O caminho para evitar este
aborrecimento e uma futura si-
tuação mais grave é, primeira-
mente, juntar todas as provas do
ocorrido a fim de comprovar o
ato delituoso, sem esquecer que
para caracterização do crime deve
haver mais de uma conduta.

Vale informar que o inquéri-
to só evolui para ação penal me-
diante representação da vítima.
Ou seja, é importante que quem
sofra esse tipo de perseguição
constante procure as autoridades
policiais. Desta forma, após o re-
gistro da ocorrência, o ofendi-
do(a) deverá comparecer a dele-
gacia em que realizou o boletim
para representá-lo até o período
decadencial de seis meses. A nova
lei foi importante e representou uma
evolução em nossa legislação penal.

Wanderson Dourado,
advogado criminalista
do escritório Guimarães
e Gallucci Advogados
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Lagoas do município terão projeto para recuperação
Propostas para a recupera-

ção de lagoas em Ártemis e no
Lago Azul, de autoria do verea-
dor Josef Borges (Solidarieda-
de), foram apresentadas duran-
te a 1ª reunião ordinária deste
ano, realizada nesta quinta-fei-
ra (3), on-line, pelo Sistema de
Deliberação Remota (SDR).

O vereador afirmou que a
recuperação da lagoa do Itai-
çaba já está adiantada". Dois
terços dela já estão limpos e es-

tamos começando o refloresta-
mento", afirmou. Ele disse ain-
da que para no Lago Azul, há
uma busca por parceiros. "São
duas lagoas e são muito impor-
tantes, podem abastecer uma
grande população, de mais de
15 mil habitantes", afirmou.

Segundo ele, além da parte
hídrica ela também serve para
lazer. "Tem um projeto de pista
de caminhada ecológica. A mai-
oria das pistas é com piso de ci-

mento, mas uma pista com ser-
ragem, com restos de poda de
árvores, protege as articulações
das pessoas que fazem caminha-
das. Estamos fazendo testes
para observarmos se dá certo e
depois implementar", afirmou.

ESPORTES -  Josef Bor-
ges também falou de projetos
esportivos. "Estou com um
projeto de corridas nos bair-
ros, corridas de 3 km para le-
varmos às periferias e desco-

brirmos novos talentos. Que-
remos fazer isso também com ou-
tros esportes, mas vamos come-
çar com o atletismo", afirmou.

Ele disse também que tem
um projeto maior, de corrida nos
bairros históricos da cidade.
"Além de uma corrida de 5 km,
queremos também falar desses
bairros, das culturas destes bair-
ros, como por exemplo Ártemis,
Santana, Santa Olímpia, Enge-
nho e Santa Rosa", concluiu.
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Pague Menos passa
a vender autoteste

A Pague Menos começa a
receber os autotestes de covid-
19 a partir desta quinta-feira, 3
de março, e até o dia 11 estarão
disponíveis para a venda nas
lojas da rede e também nos ca-
nais digitais: o site e o aplicati-
vo da rede de farmácias. O au-
toteste é um dispositivo para
diagnóstico in vitro que fornece
resultado orientativo, porém não
conclusivo para o diagnóstico,
realizado por usuário leigo.

O autoteste de covid-19 for-
necido pela Eco Diagnóstica e co-
mercializado pela Pague Menos
será vendido por R$ 69,90. A rede
de farmácias atua em parceria com
o fabricante, por meio de imagens
e vídeos explicativos e também de
capacitação de seus colaborado-
res, a fim de orientar seus clien-
tes no correto manuseio dos au-
totestes de covid-19. Eventuais es-
clarecimentos também poderão
ser obtidos pelo SAC Farma:
0800 275 1313. A Pague Menos
ainda disponibiliza aos clientes a
opção de fazer o autoteste no Cli-
nic Farma, a um custo de R$ 9,90
pelo serviço de assistência farma-
cêutica, sem a emissão de laudo –
para os clientes Sempre Bem
Ouro, o serviço será gratuito.

O autoteste pode ser realiza-
do em duas situações: para pes-
soas com sintomas gripais, do 1º
ao 7º dia do início dos sintomas;
e para indivíduos sem sintomas,

a partir do 5º dia de contato com
o paciente infectado com covid-
19. De acordo com a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), este tipo de teste não
deve ser feito para definição de
diagnóstico, pacientes com gra-
ves sintomas, comprovação de
exame negativo em viagens inter-
nacionais e afastamento laboral.

Para realizá-lo, é preciso la-
var bem as mãos com água e sa-
bão, assoar previamente o nariz,
verificar o conteúdo do kit de au-
toteste, ler a bula e guia por com-
pleto, e retirar o lacre da solução
diluente e colocá-lo no orifício de
suporte, contido no canto superi-
or direito da embalagem. Em se-
guida, deve inserir o swab (uma
espécie de cotonete, de uso indivi-
dual) até 1,5 cm na narina (até
atingir a curva), girar pelo menos
10 vezes, e repetir o mesmo proce-
dimento na outra narina, enfiar o
swab na solução diluente e girar,
remover o swab pressionando as
laterais do tubo, tirar o swab da
solução diluente e descartá-lo,
apertar a tampa filtro no tubo,
abrir o sachê do dispositivo do tes-
te, aplicar quatro gotas nesse dis-
positivo e aguardar 15 minutos
pelo resultado. Ao descartar o tes-
te, os componentes devem ser co-
locados em um saco descartável
(para evitar que outras pessoas
entrem em contato com o dispo-
sitivo usado), em lixo comum.

Nos dias 6 e 7 de outubro de
2022, acontecerá a 4ª edição do
Esalqshow. O evento reunirá na
Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em
Piracicaba, representantes da
academia, setor produtivo e go-
verno para debater a cadeia
produtiva da cana-de-açúcar.

Com a proposta de gerar co-
nhecimento e ampliar o debate so-
bre inovação, tecnologia, produti-
vidade, mercado e políticas públi-
cas em temas relacionados ao se-
tor por meio de debates, exposições
e eventos para conexão de diferen-
tes atores, impulsionando relacio-
namentos e a troca de informa-
ções sobre novos produtos, servi-
ços, tendências de mercado, futu-
ros desafios e novas tecnologias.

Polo da cadeia sucroenergéti-
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Esalq/USP reunirá academia,
setor produtivo e governo

ca, Piracicaba é a cidade ideal para
sediar o evento por reunir univer-
sidades, empresas, entidades, star-
tups, produtores rurais, profissi-
onais liberais, pesquisadores e es-
tudantes que desempenham ativi-
dades voltadas ao agronegócio.

Para aproveitar a beleza na-
tural e a versatilidade arquitetô-
nica do campus USP “Luiz de Quei-
roz”, a programação do evento
contemplará sessões orais e ativi-
dades expositivas em anfiteatros,
pavilhões, áreas externas de con-
vivência e também no Gramado em
frente ao Edifício Central, espaço
que já abrigou em décadas passa-
das exposições técnicas. Todas as
atividades serão gratuitas e al-
gumas delas contarão com trans-
missão on-line ao vivo. Informa-
ções: www.esalqshow.org.br .

Os requerimentos 133/22 e
134/22, de autoria do vereador
Laércio Trevisan Jr (PL), que soli-
cita informações ao Chefe do Exe-
cutivo sobre demandas encami-
nhadas à Sedema (Secretaria Mu-
nicipal de Defesa do Meio Ambi-
ente) e à Sema (Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abastecimen-
to) foram aprovados durante a 1ª
reunião ordinária de 2022, reali-
zada nesta quinta-feira (3), pelo
Sistema de Deliberação Remota.

Nos documentos, Trevisan
afirma que foram encaminhadas
"solicitações e demandas da po-
pulação às secretarias, que não
foram atendidas ou as respostas
encaminhadas à Câmara Muni-
cipal são “genéricas”, deixando
de citar, por exemplo, o prazo de
atendimento e execução da soli-
citação, sem nenhum tipo de jus-
tificativa e/ou argumento".

RRRRREQUERIMENTOSEQUERIMENTOSEQUERIMENTOSEQUERIMENTOSEQUERIMENTOS

Questionamentos sobre demandas
são encaminhados à Sedema e Sema

Em relação ao requerimen-
to 133/2022, destinado à Sede-
ma, Trevisan disse que são aten-
dimentos que têm que ser fei-
tos. "É papel do vereador cobrar
e governar junto com o Executi-
vo. Não adianta o vereador fi-
car igual caranguejo, não vai
para frente ou para trás, tem
que ter coerência", afirmou.

Já sobre o requerimento 134/
22, para a Sema, Trevisan justifi-
cou afirmando que "a secretaria  é
deficiente e deixa a desejar nos
atendimentos". "Precisa de um
planejamento remodelado para
atender as demais secretarias que
tem tratores, máquinas e equipa-
mentos, precisa de um direciona-
mento. Ficar atrás de horta, hor-
tinha para lá e para cá não vai
resolver a situação da população
da zona rural, que necessita tran-
sitar pela zona rural", relatou.
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Carvalho Recursos Humanos
terá voto de congratulações

O requerimento 132/22, do
vereador André Bandeira (PSDB),
que concede voto de congratula-
ções à Carvalho Recursos Huma-
nos pelos relevantes serviços pres-
tados em Piracicaba, foi aprovado
durante a 1ª reunião ordinária de
2022, realizada nesta quinta-feira
(3), on-line, pelo Sistema de Deli-
beração Remota. Fruto do empre-

endedorismo feminino, a Carva-
lho Recursos Humanos começou a
funcionar em São Paulo e, em 2018,
foi inaugurada a Carvalho RH em
Piracicaba. De acordo com o texto
da propositura, "a empresa é exce-
lente em tudo que se propõe a fa-
zer". "A excelência é colocada em
todos os seus processos de atendi-
mento e operacional", afirma.
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Servidor relata casos de furto
de água em condomínios
Oitiva realizada nesta quinta (3) ouviu três servidores de carreira da autarquia

Fabrice Desmonts

Para a vereadora Rai, presidente da CPI, a tarifa social
deve ser arcada pelo Tesouro porque a fonte de renda
e manutenção do Semae é a venda de água

Em depoimento à CPI (Co-
missão Parlamentar de Inquéri-
to) que apura possíveis irregula-
ridades no Semae (Serviço Muni-
cipal de Água e Esgoto), um ser-
vidor de carreira da autarquia
relatou aos membros da comis-
são ocorrências de furtos de água
praticados por condomínios de
luxo e por loteamentos irregula-
res na zona rural. A oitiva, reali-
zada durante a manhã desta quin-
ta-feira (3), ouviu três servidores
da autarquia que têm pelo menos
30 anos de serviços prestados.

De acordo com Antônio
Carlos Schiavon, que hoje ocu-
pa o cargo de chefe de divisão
de Gestão de Grandes Consumi-
dores, o furto de água dos lote-
amentos irregulares ocorre após
o Semae fazer a ligação onde
existe apenas uma residência no
terreno e, após esse serviço, são
construídos muros, colocado
um portão e ruas são abertas. O
servidor citou três condomíni-
os irregulares onde foi detecta-
do o furto de água e a medida
adotada pelo Semae foi chamar a
polícia, fazer uma perícia e regis-
trar um boletim de ocorrência no
nome de quem está a ligação.

No caso dos condomínios
regularizados, o servidor citou
o caso de um condomínio de
luxo que não tinha cumprido a
determinação do Semae de cons-
truir uma nova rede de água no
local e usava um caminhão pipa
para furtar água e abastecer o
condomínio. “Fui, encontrei e
tomei as providências como fun-
cionário do Semae”, relatou. No
caso do condomínio de luxo,
também foi realizado um boletim
de ocorrência e o responsável vai
responder por furto de água.

TRATAMENTO DA ÁGUA
– Na oitiva da CPI do Semae, tam-
bém foi ouvido o servidor José
Maria Sanglade Marchiori, ex-
chefe do Departamento de Trata-
mento de Água. Ele tirou as dúvi-
das da comissão sobre como é rea-
lizado o tratamento da água cap-
tada dos rios Corumbataí e Pira-
cicaba, dos poços artesianos lo-
calizados nos distritos de Tanqui-
nho e Tupi e de uma nascente no
distrito de Ibitiruna. Ele declarou
à CPI que o sistema de tratamen-
to de água do Semae “é um dos
mais modernos do Brasil”.

A servidora Elaine Contieiro
Ribeiro, atual diretora do Depar-
tamento de Tratamento de Água,
também foi ouvida na oitiva da
manhã desta quinta-feira (3).
Questionada sobre as isenções con-
cedidas pelo Semae a instituições,
ela afirmou que mesmo que todos
pagassem, a tarifa de água não
seria mais barata. “A energia elé-
trica é cara, os insumos são carís-
simos, tratar água é caro e é um
produto que tem que ser valori-
zado, independentemente se tiver
tarifa social, o valor da água ti-
nha que ser muito maior”, decla-
rou.  A diretora também foi ques-
tionada sobre uma possível revi-
são desse modelo e informou que
a “questão está sendo trabalhada
e está “sendo feita a discussão”.

Para a vereadora Rai de
Almeida (PT), presidente da
CPI, a tarifa social deve ser
arcada pelo Tesouro porque a
fonte de renda e manutenção
do Semae é a venda de água.

FISCALIZAÇÃO – Além
das ocorrências der furto de água,
o servidor Antônio Carlos Schia-
von informou aos membros da
comissão que o Semae tem o con-

trole da quantidade das redes de
água e esgoto existentes em Pira-
cicaba e que se presume que se o
esgoto é coletado, também é tra-
tado. Ele relatou que na última
vez que teve acesso a esse sistema
de controle, em 2016, o percentu-
al de esgoto coletado era de 98%.

O servidor atribuiu deficiên-
cia na fiscalização das estações
de tratamento de esgoto geridos
pela empresa Mirante, que possui
uma Parceria Público-Privada
(PPP) com o município, devido à
falta de funcionários no Semae.

O vereador Anilton Rissato
(Patriota), relator da CPI, consi-
derou uma “falha grave” a falta de
funcionários para atuar na fiscali-
zação das atividades da Mirante.
“Apesar de não ser um problema
iniciado na gestão atual, eu não
vejo interesse do Semae em fazer
essa contratação para que haja fis-
calização apropriada”, declarou.

Para Thiago Ribeiro (PSC),

membro da CPI, os três depoi-
mentos foram importantes. “O
Carlinhos (Antônio Carlos Schia-
von) está há 37 anos dentro da
autarquia e passou por diversos
cargos e departamentos dentro
do Semae. Ele explicou nas oiti-
vas de hoje o que competia a ele
dentro da legalidade de cada cargo
que ele ocupou, dentro do trabalho
interno e o trabalho externo que
ele fazia nas ruas nesses 37 anos
de casa”, destacou o vereador.

A vereadora Rai de Almeida
pontuou que foi constatado em
diversas oitivas que os servido-
res do Semae, que possuem “ex-
pertise” em todo tratamento de
esgoto e procedimentos internos
não foram ouvidos ou consulta-
dos sobre a necessidade da PPP.
“Vários depoimentos tem perme-
ado a opinião como servidores e
também como cidadãos”, afir-
mou. A próxima oitiva está agen-
dada para esta segunda-feira (7).
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Legislativo aprova cessão
de prédio no centro para
4ª Companhia da PM

quenas reservas flores-
tais ou preservar uma
grande área provida
de cobertura vegetal.

Depois de mais de
quinze anos de pesqui-
sa, em 2003, Lovejoy
concluiu que uma úni-
ca e grande área é mais
ecológica do que áreas
pequenas num projeto

sério de proteção de ecossistemas.
Para ele, “o resultado da pesquisa
de campo mostrou que, onde uma
floresta se fragmenta em uma área
de 100 hectares, metade das aves
estaria extinta em quinze anos.
Acho que este artigo é o mais vali-
oso entre os mais de seiscentos que
publiquei até agora”, ele afirmou.

Isso mostra o aparente equí-
voco de se criar “reserva flores-
tal”, uma espécie de cogumelo
que, isolado, não garante corre-
dores ecológicos para desloca-
mento da fauna. A tragédia é que,
a cada subdivisão de área, des-
trói-se um pouco mais de verde.

Percorrer o Brasil de avião é
um exercício melancólico. Vastas
áreas desmatadas. Aquilo que já
foi uma possante mata é agora o
marrom da terra árida. Ainda re-
centemente fui a São Luis, no Ma-
ranhão, e constatei a extensão da
tragédia que vai desertificar o país.

Não é diferente em São Pau-
lo. O plantio da monocultura da
cana-de-açúcar acabou com a

José Renato Nalini

Enquanto dendro-
clastas vendem
 saúde e a utili-

zam para exterminar o
futuro, a morte levou
Thomas Lovejoy, o bió-
logo que mais amou a
Amazônia e que pro-
curou defendê-la da
extinção por cinco décadas. For-
mado em biologia pela Univer-
sidade de Yale, desde 1965 pas-
sou a frequentar a floresta ama-
zônica. Envolveu celebridades e
políticos do mundo inteiro, so-
bretudo dos Estados Unidos,
para se interessarem por esse ver-
dadeiro patrimônio universal.

Encantou-se com aquilo que
– pasmem! – era praticamente
inexplorado. Conforme narrou o
repórter Fabiano Maisonnave, “na
época a bacia amazônica era, em
sua maior parte, uma floresta vir-
gem. Era um sonho para qualquer
biólogo porque havia apenas uma
estrada em toda a região, que ti-
nha uma população de três mi-
lhões de pessoas”. Isso foi dito
quando recebeu, em 2012, o prê-
mio Blue Planet, considerado o
Nobel do meio ambiente.

Foi o criador da Dinâmica
Biológica de Fragmentos Flores-
tais – BDFFP, na sigla em inglês.
Incentivou o debate sobre a con-
veniência de criação de muitas pe-
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Cegueira ou teimosia?

vocação de minifúndios paulis-
ta, em que os sítios eram verda-
deiras autarquias. Empurrou os
sitiantes para a periferia das
grandes cidades e hoje, o deses-
tímulo pelo arrendamento de
terras para canaviais deixa os
antigos arrendatários em situa-
ção de prática miserabilidade.

Os canaviais que restam di-
videm seus espaços com a prolife-
ração de presídios. O Estado de
São Paulo é o maior encarcera-
dor brasileiro: tem mais de tre-
zentos mil presos. A significativa
redução do verde explica as tempes-
tades de areia, típicas dos desertos
como o Saara, que ocorreram no
ano passado em solo paulista.

A contribuição de Lovejoy
também se diversificou ao gra-
duar mais de trezentos mestres
e doutores, cerca de mil e qui-
nhentos assistentes de pesquisa,
além de centenas de alunos rei-
nados em campo. Catalogou mi-
lhares de espécies, dezenas das
quais novas para a ciência.

Foi Thomas Lovejoy, cari-
nhosamente chamado de Tom
para quem teve o privilégio de
com ele conviver, que criou con-

dições para que jovens pesqui-
sadores, estudantes interessa-
dos em ecologia, tivessem aces-
so direto à Amazônia, da qual
muito se fala e pouco se conhe-
ce. Ele foi um desses construto-
res de pontes, que estabeleceu
relações, divulgou suas pesqui-
sas, devotou-se, amorosamente,
à preservação da última grande
floresta tropical do planeta.

Que essa inspiração traga no-
vamente à discussão a necessida-
de urgente de se criar enormes
espaços florestais, que poderiam
ser criados mediante efetiva res-
ponsabilização dos infratores am-
bientais, que restam impunes e
riem da legislação ecológica ins-
taurada num Brasil que legisla,
mas não cumpre a própria lei.

A imensa maioria das san-
ções pecuniárias prescreve, por-
que o Estado, em suas várias ex-
teriorizações, não consegue co-
brá-las em cinco anos. É um
acinte, um escárnio, um debo-
che. Não enxergar isso é ceguei-
ra ou teimosia do governo? Tal-
vez ambas, ainda embaladas por
inequívoca dose de má-fé. Pobre
Brasil que um dia já foi verde.

———
José Renato Nalini, rei-
tor da Uniregistral, do-
cente da pós-graduação
da Uninove e presiden-
te da Academia Paulista
de Letras – 2021-2022
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Vereador critica pichação
de patrimônio público

Durante a 1ª reunião ordiná-
ria de 2022, nesta quinta-feira (3),
o vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL) criticou a pichação do Portal
do Engenho e falou da necessi-
dade de solicitar novas câmeras
de monitoramento e da criação
da guarda civil turística "para
patrulhar toda essa questão".

Em sua fala, Trevisan Jr.
também relatou demandas de
manutenção e conserto no PSF

(Programa Saúde da Família)
Monte Alegre e deu destaque às
obras de revitalização do Mirante.
"Fiz requerimentos reivindicando
melhorias naquela região", disse.

Ele destacou a importância
da terceirização dos espaços do
Mirante para geração de empre-
gos no setor gastronômico e deu
o exemplo dos foods trucks no
Engenho Central que, segundo o
vereador, está um sucesso.

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou por unanimidade,
em primeira discussão, na sessão
desta quinta-feira (3), o projeto de
lei 8/2022, de autoria do Poder
Executivo, que autoriza a cessão
de uso de um imóvel de proprie-
dade da Prefeitura de Piracicaba
para instalação da sede da 4ª
Companhia da Polícia Militar. O
prédio fica na rua Tiradentes, nº
502, na região central da cidade,
e estava desocupado desde que
foi desativado o serviço de aten-
dimento odontológico da Prefei-
tura que funcionava no local.

Apesar do placar unânime na
votação, a discussão do projeto
gerou debate entre os parlamen-
tares. A vereadora Rai de Almeida
(PT) defendeu que o imóvel deve-
ria ser utilizado para a instalação
do Centro Pop (Centro de Referên-
cia Especializado para População
em Situação de Rua), da Smads
(Secretaria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento Social).
Ela defendeu que o atual espaço
de funcionamento do serviço
está em situação precária e não
pode ser reformado por ser alu-
gado. A parlamentar sugeriu ain-
da que o Governo do Estado dis-
ponibilizasse um dos imóveis que
possui na cidade para implanta-
ção da sede da Companhia da PM.

O vereador Laércio Trevisan
(PL), que solicitou a inversão da
pauta para votação do projeto
com prioridade, rebateu o dis-
curso da vereadora. Ele argu-
mentou que a atual sede da
Companhia não comporta mais
o efetivo e que a região central
necessita de atendimento na
área da segurança pública.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) explicou que cada Com-
panhia possui uma área de
abrangência e que o Governo do
Estado não dispõe de um imóvel
que comporte a estrutura neces-
sária na área que é atendida. Pelo
projeto, a reforma do prédio será
custeada pelo orçamento estadu-
al e a 4ª Companhia terá a ces-
são de uso do imóvel pelo prazo
de 20 anos. Após a discussão, o
projeto acabou aprovado por to-
dos os vereadores presentes.

VETOS ACATADOS – A

sessão desta quinta-feira tam-
bém foi marcada por dois vetos
do Poder Executivo a projetos de
lei complementar que concediam
isenção de IPTU (Imposto Predi-
al Territorial Urbano). Os dois
vetos tinham que ser votados
obrigatoriamente, sob pena de
“trancar a pauta” caso não fos-
sem apreciados, já que havia
vencido o período de tramitação.

O PLC 14/2021, de autoria do
vereador Wagner Alexandre de
Oliveira (Cidadania), autorizava
o benefício para os imóveis que
desenvolvem a atividade de psi-
cultura na área urbana. O pró-
prio autor do projeto se manifes-
tou para que o veto fosse acata-
do. Ele justificou que entrou em
entendimento com o Poder Exe-
cutivo, que se comprometeu a en-
caminhar para a Câmara outro
projeto da mesma natureza. O
placar foi de 18 votos favoráveis
ao veto e quatro contrários.

O segundo veto tratava do
PLC 18/2021, de autoria do ve-
reador Rerlison Teixeira de Re-
zende (PSDB), que autorizava a
isenção de IPTU para as áreas
onde funcionam estacionamen-
tos de igrejas e entidades assis-
tenciais. Da mesma forma, o pró-
prio autor encaminhou para que o
veto fosse acatado. A justificativa
é que já teria sido aprovada legis-
lação federal nesse sentido. Com
16 votos favoráveis e três contrá-
rios, o veto também foi acatado.

Ao todo, foram aprovadas 39
proposituras na sessão desta quin-
ta-feira, que foi a primeira em rito
ordinário de 2022. Após o fim do
recesso, em fevereiro, as reuniões
legislativas realizadas foram ex-
traordinárias, com início às 17h
das segundas-feiras, em sistema
remoto por determinação de Ato
da Presidência para evitar a dis-
seminação da Covid-19. Para este
mês de março, as sessões volta-
ram a ser ordinárias, às segundas
e quintas-feiras, com início às
19h30, mas continuam a ser reali-
zadas remotamente, com a presen-
ça no plenário apenas do presiden-
te da Casa, vereador Gilmar Rotta
(Cidadania), e os demais vereado-
res participando através do SDR
(Sistema de Deliberação Remota).

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Atendimento para pessoas trans motiva requerimento
O requerimento 155/2022, que

solicita informações ao Executivo
sobre o atendimento no serviço
ambulatorial para pessoas trans,
foi aprovado pelos vereadores, em
regime de urgência, durante a 1ª
reunião ordinária de 2022, realiza-
da na noite desta quinta-feira (3).

De autoria da vereadora Sil-
via Morales (PV), do Mandato
Coletivo A Cidade é Sua, o reque-
rimento pede que o chefe do Exe-
cutivo informe, através de órgão
competente, a quantidade de pes-
soas trans cadastradas junto ao
serviço ambulatorial de atenção

especializada no processo transe-
xualizador e se elas estão receben-
do acompanhamento médico es-
pecializado. Ela também questio-
na como é realizado o protocolo
de acompanhamento do trata-
mento hormonal e se os profissi-
onais de saúde que atuam neste
serviço ambulatorial possuem
treinamento para tornar o aten-
dimento mais humanizado.

De acordo com a vereadora,
o serviço ambulatorial de atenção
especializada no processo transe-
xualizador foi instituído no Siste-
ma Único de Saúde por meio da

Portaria n° 2.803, de 19 de novem-
bro de 2013 e da Portaria n° 457/
SAS/MS, de 19 de agosto de 2008.
No texto da moção, ela destaca que
a implementação do Processo
Transexualizador no SUS regu-
lamenta os procedimentos para
readequação de gênero, confor-
me assegurado pela Política Naci-
onal de Saúde Integrada LGBT+.

“Segundo informações dos
usuários do serviço, desde meados
de 2021 não há médico psiquiatra,
que é responsável por emitir um dos
3 laudos exigidos para cirurgia de
transgenitalização pelo SUS, de

acordo com a Portaria n° 2.803/
2013”, afirmou a vereadora que
também relatou estar recebendo
muitas reclamações acerca da qua-
lidade do atendimento no serviço
ambulatorial para pessoas trans,
bem como sobre a falta de médicos
especializados e a dificuldade de
agendamento das consultas.

Informações sobre o tempo de
espera para consulta com
psicóloga(o) e se a prefeitura re-
cebe algum repasse de verba esta-
dual e/ou federal para a implan-
tação e manutenção desse servi-
ço também foram solicitadas.
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Vereador Trevisan Jr. pede
informações à Semuttran

O requerimento 135/22, do
vereador Laércio Trevisan Jú-
nior (PL), que solicita informa-
ções ao chefe do Executivo so-
bre demandas encaminhadas à
Semuttran (Secretaria Munici-
pal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes), foi
aprovado durante a 1ª reunião
ordinária deste ano, realizada nes-
ta quinta-feira (3), on-line, pelo
Sistema de Deliberação Remota.

De acordo com o documen-
to, foram encaminhadas inúme-
ras solicitações e demandas da
população à secretaria, que não
foram atendidas. Além disso, o
texto afirma que as respostas en-
caminhadas à Câmara Munici-
pal são “genéricas, deixando de
citar, por exemplo, o prazo de
atendimento e execução da soli-
citação, sem nenhum tipo de jus-
tificativa e/ou argumento".

Desta forma, Trevisan ques-
tiona se a Semuttran já analisou:
o ofício 238/2021/als, que solicita

ampliação de horários da linha de
ônibus Tanquinho-501; o ofício
258/2021/als, que solicita amplia-
ção de horários da linha de ônibus
Bessy/TCI-406a; a indicação 237/
22, que dispõe de melhorias na si-
nalização de trânsito e semafórica
na rotatória situada entre as ave-
nidas Rio Claro e Monsenhor Mar-
tinho Salgot, no bairro Areião; o
ofício 260/2021/als, que solicita ins-
talação de semáforo no cruzamen-
to da Rua Governador Pedro de
Toledo x Avenida dos Operários x
Avenida Brasil x Travessa Espa-
nha, no bairro Cidade Jardim; o
ofício 278/2021/als, que solicita a
implantação de lombada na Ave-
nida Dr. Cássio Pascoal Padova-
ni, nº 404, no bairro Morumbi; a
indicação 161/2022, que dispõe de
reparos em placa de sinalização
de trânsito “Área Escolar – 30
km/h”, localizada na Rua Alberto
Coury, no bairro de Tanquinho,
entre outros ofícios e indicações
relacionados no requerimento.
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Centro Infantil retoma atividades
com agenda do ano completa
O Ciet faz parte da estrutura de educação da Semuttran e recebe
duas turmas de alunos todos os dias, de segunda a sexta-feira

O retorno das atividades do
Centro Infantil de Educação no
Trânsito (Ciet) na quinta-feira, 3,
proporcionou um dia diferente
para os alunos das Escolas Mu-
nicipais Dra. Antonietta Rosali-
na da Cunha Losso Pedroso, da
Vila Monteiro, e Professora Flá-
via Pires Dário, do Bosques do Le-
nheiro. Essas foram as duas pri-
meiras escolas que visitaram o
Centro depois de dois anos com
as atividades suspensas devido à
pandemia, mas aproximadamen-
te outras 40 instituições já estão
agendadas para participar das
atividades até dezembro, lotando
a agenda do Centro. O Ciet faz
parte da estrutura de educação
da Secretaria Municipal de Mo-
bilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran) e rece-
be duas turmas de alunos todos
os dias, de segunda a sexta-feira.

Conforme explica Ricardo
Piton, chefe de Educação e Se-
gurança no Trânsito da Semut-
tran, o Ciet proporciona às cri-
anças uma vivência de trânsito
seguro com uma minicidade, que
conta com todas as sinalizações
presentes no cotidiano, como
faixa de pedestres, diversas pla-
cas, semáforos de automóveis e
de pedestres e um ponto de ôni-
bus. As crianças percorrem es-
sas vias na condição de pedes-
tres e de passageiros de mini bu-
ggys, recebendo orientações de
agentes de trânsito. “Temos aqui
toda a estrutura para, de forma
lúdica, ensinar sobre a seguran-
ça das crianças que estão nas
ruas no dia-a-dia”, conta Piton.

A secretária da Semuttran,
Jane Franco de Oliveira, e o se-
cretário de Educação, Bruno Ce-
sar Roza, acompanharam, no
período da tarde, as atividades
dos alunos da E.M. Professora
Flávia Pires Dário. Jane conta
que o retorno das atividades do
Ciet é motivo de alegria para a se-

Justino Lucente

Alunos da E.M. Profa. Flávia Pires Dário participaram das atividades do Ciet

cretaria, uma vez que o trabalho
realizado ali é o que considera o
mais gratificante da Semuttran.

“Aqui iniciamos, com os pe-
quenos, uma vivência do que é o
trânsito em um local seguro. É um
trabalho muito importante e que
surte muito resultado, porque eles
acabam sendo os fiscalizadores
dos próprios pais. Esse trabalho
inicia-se no Ciet e depois isso é le-
vado para casa. A criança já fica
com o conceito do trânsito segu-
ro”, avalia a titular da Semuttan.

Roza enfatiza ainda a impor-
tância do retorno das atividades
do Ciet junto ao retorno das au-
las presenciais. “O Ciet proporci-
ona às nossas crianças novas ex-
periências. Estamos recebendo
uma demanda de alunos que,
por muito tempo, ficou reprimi-
da, no seu contexto familiar, na
sua casa. E quando a escola tem
a possibilidade de sair, ter um
ambiente desse, arejado, com
sombra, é um passeio divertido,
mas também instrutivo”, comen-
ta o secretário de Educação.

Para possibilitar o retorno do
Ciet, cada aula tem a participa-
ção de, no máximo, 35 crianças, e
todas as atividades são realiza-
das ao ar livre, com uso de más-
cara e intensificação de higiene,
conforme estabelece decreto mu-
nicipal 19.023/22, devido à pan-
demia. O local também recebeu re-
vitalização das sinalizações e os
cinco mini buggys que serão usa-
dos nessa retomada são novos.

Após a aula no Ciet, o signifi-
cado de cada cor do semáforo já
está na ponta da língua do Arthur
Ferreira, de 5 anos, aluno da E.M.
Professora Flávia Pires Dário. “Ver-
melho, pare. Amarelo, espera. Ver-
de, vai”, explica. A parte preferi-
da das crianças, com certeza, é o
passeio no minibuggy, como foi
para o Henry Xavier, de 4 anos.

“É uma experiência total-
mente diferente para eles”, con-
ta a professora de educação in-
fantil da E.M. Professora Flávia
Pires Dário, Edneia Silva dos San-
tos Oliveira. “É um contexto bem
lúdico e bem demonstrativo. É

uma vivência que eles não têm no
nosso ambiente escolar e por isso
é muito positiva”, complementa.

A professora do Ciet, Eliane
Regina Cogo de Oliveira, conta
que está animada com o retor-
no e que a expectativa é grande
para receber os alunos em 2022,
depois de dois anos. “Estamos
animados com o retorno. Nosso
Centro tem um importante pa-
pel na conscientização do trân-
sito para as crianças”, afirma.

AGENDA – Com turmas
agendadas até para dezembro, a
agenda do Ciet já está lotada
duas semanas após a divulgação
da retomada das atividades. Mas
as escolas podem ainda contatar
a Semuttran para demonstrar
interesse em ficar na lista de es-
pera, pelo telefone (19) 3433-
0328, das 8h às 11h30 e das
12h30 às 16h. A ficha de cadas-
tro, termo de compromisso e mais
informações estão disponíveis no
site da Semuttran (http://
www.semuttran.piracicaba.
sp.gov.br/agendamento.aspx).

O vereador Gustavo Pom-
peo (Avante) utilizou os cinco
minutos regimentais durante
a 1ª reunião ordinária deste
ano, realizada nesta quinta-
feira (3), on-line, para fazer um
apelo, de paz no trânsito. O
pedido foi feito após Piracica-
ba registrar dois acidentes com
óbitos recentemente. "São mais
que números, são vidas, pais,
mães, amigos", lamentou.

Pompeo citou ato realizado
pelos motoboys nos locais dos
acidentes. "Nos dois casos, as ví-
timas não cometeram imprudên-
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Gustavo Pompeo faz apelo
e pede paz no trânsito

cia, foram terceiros que comete-
ram. Um foi atropelado por uma
moto que estava empinando e no
outro caso um carro passou no
“pare” e bateu na moto", afirmou.

Apesar do ato referido ser
"motociata", Pompeo afirmou
que o pedido é estendido a to-
dos no trânsito. "Eu sou moto-
boy, defendo a categoria, não
defendo irresponsabilidades.
Estamos de luto por estes e ou-
tros acidentes. Queremos que o
trânsito seja sinônimo de bem, que
as pessoas possam sair, trabalhar
e voltar para casa", concluiu.

O requerimento 136/22, de
autoria do vereador Laércio Tre-
visan Júnior (PL), que solicita in-
formações ao Executivo sobre de-
mandas encaminhadas à Semob
(Secretaria Municipal de Obras),
foi aprovado durante a 1ª reunião
ordinária deste ano, realizada nes-
ta quinta-feira (3), on-line, pelo
Sistema de Deliberação Remota.

De acordo com o documen-
to, foram encaminhadas inúme-
ras solicitações e demandas da
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Vereador questiona
Secretaria de Obras

população à Secretaria Munici-
pal de Obras, que não foram
atendidas ou as respostas enca-
minhadas à Câmara Municipal
são “genéricas, deixando de ci-
tar, por exemplo, o prazo de
atendimento e execução da so-
licitação, sem nenhum tipo de
justificativa e/ou argumento".

Desta forma, Trevisan Jr so-
licita que o Executivo responda aos
questionamentos do requerimen-
to no prazo não superior a 20 dias.

Recado das ruas sobre a de-
pendência do presidente Jair
Bolsonaro (PL) para o cha-
mado “Centrão” do Congres-
so Nacional. Vale lembrar
que, durante a campanha, o

CENTRÃO
então deputado federal dizia
que iria acabar com o “toma-
lá-dá-cá” nas negociações
políticas. Obviamente, não
cumpriu a promessa, e hoje é
ultra dependente do “Centrão”.

Divulgação

Edital de Fomento ela-
borado pelo Conselho
Municipal dos Direi-
tos da Criança e do
Adolescente (CMDCA).

Tais projetos serão
desenvolvidos por orga-
nizações da sociedade
civil devidamente regis-
tradas e fiscalizadas
pelo CMDCA visando à

promoção, proteção e defesa de
direitos por meio de atividades
culturais, esportivas, de lazer e
profissionalizantes; ações comple-
mentares ao serviço de acolhi-
mento e de medidas socioeduca-
tivas; enfrentamento da violên-
cia, exploração e abuso sexual con-
tra crianças e adolescentes, e es-
tímulo à autonomia de crianças e
adolescentes com deficiências.

Conforme previsto na Cons-
tituição Brasileira, especialmente
no artigo 227 “é dever da família,
da sociedade e do Estado assegu-
rar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberda-
de e à convivência familiar e co-
munitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligên-

Euclidia Fioravante

Responsabilidade
social pode ser
 definida como

o modo de pensar e agir
de forma ética nas rela-
ções. Embora esse ter-
mo esteja fortemente
relacionado a empre-
sas, a sua prática pode
também estar ligada a ações reali-
zadas por pessoas físicas ou jurí-
dicas, movidas pelo desejo de con-
tribuir com uma sociedade mais
justa. Isso quer dizer que qualquer
indivíduo pode e deve praticar
ações voluntárias pensando no
bem-estar comum e no próximo.

O simples ato de destinar o
imposto de renda devido ao Fun-
do Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente (Fumdeca)
é uma ação de responsabilidade
social que pode transformar a vida
de crianças e adolescentes em si-
tuação de vulnerabilidade social.

Considerando o ano base de
2021, 21 empresas e 96 pessoas
físicas destinaram o total de R$
2.113.058,61 que beneficiará
1.342 crianças e adolescentes e
suas famílias, em 17 projetos so-
ciais aprovados em processo de
chamamento público por meio de
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uma vida plena,uma vida plena,uma vida plena,uma vida plena,uma vida plena,
em condiçõesem condiçõesem condiçõesem condiçõesem condições
que garantamque garantamque garantamque garantamque garantam
sua dignidadesua dignidadesua dignidadesua dignidadesua dignidade

Responsabilidade social e um novo
destino de crianças e adolescentes

cia, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão”.

A necessidade de proporcio-
nar à criança uma proteção es-
pecial também foi anunciada na
Declaração dos Direitos da Cri-
ança adotada pela Assembleia
Geral da ONU em 1959 que di-
zia: “em virtude de sua falta de
maturidade física e mental, a cri-
ança necessita de proteção e cui-
dados especiais, inclusive a de-
vida proteção legal, tanto antes
quanto após seu nascimento”.

Vale ressaltar que, quando
falamos em proteção precisamos
pensar sobre as situações que afli-
gem e desprotegem as nossas cri-
anças, como por exemplo, a vio-
lência, a negligência, a exploração
e abuso sexual ou ainda, o traba-
lho infantil que pode ser perigoso
e tornar-se nocivo para a sua saú-
de e o desenvolvimento físico e
mental. A criança tem o direito de

desfrutar de uma vida plena, em
condições que garantam sua dig-
nidade e lhe assegurem a garan-
tia dos seus direitos e cidadania.

O poder público conta com o
apoio do Delegado da Receita Fe-
deral, Dr. Vitório Brunheroto, do
Sindicato dos Contabilistas (Sin-
cop), além da séria e competente
atuação do CMDCA e das Organi-
zações da Sociedade Civil, que du-
rante anos têm se esforçado para
conscientizar a sociedade sobre a
potencialidade de arrecadação do
Fumdeca que poderá ser usado
exclusivamente para o fortaleci-
mento do sistema de garantia de
direitos de crianças e adolescen-
tes do município de Piracicaba.

No próximo dia 7 de março
abre-se a oportunidade para que
cerca de 35 mil cidadãos piraci-
cabanos, que farão suas decla-
rações de imposto de renda pelo
modelo completo, pensem que
podem praticar a responsabilida-
de de agir para transformar vi-
das de crianças e adolescentes
garantindo-lhes um futuro mais
promissor. Isso não custa nada!

———
Euclidia Fioravante,
secretária municipal
de Assistência e De-
senvolvimento Social
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Vereador busca solução para transporte escolar
O vereador Anilton Rissato

(Patriota) continua em busca de
uma solução para a falta de trans-
porte escolar para estudantes que
moram nos bairros Parque Orlan-
da, Colina Verde, Jardim Maria
Helena e Jardim Três Marias e
que estudam na Escola Estadual
Professora Maria de Lourdes Sil-
veira Cosentino. A questão foi tra-

tada durante o discurso de 5 mi-
nutos regimentais, na sessão or-
dinária desta quinta-feira (3).

“Estive reunido com a Dire-
toria de Ensino e a gente está tra-
balhando para resolver a retira-
da dos ônibus”, relatou. “As cri-
anças tinham até algum tempo
atrás o transporte escolar forne-
cido pelo Estado e foi retirado.

São crianças de 10 e 11 anos de
idade que têm que se dirigir a pé
até a escola Maria de Lourdes”.
Ele explicou que a Diretoria de
Ensino está seguindo o que foi
definido pela legislação federal,
que obriga o fornecimento dos
ônibus apenas para os alunos
que residem a mais de dois qui-
lômetros de distância da escola.

A fala do vereador também
abordou a falta de alguns horá-
rios de ônibus do transporte co-
letivo. Ele lembrou que a redu-
ção das linhas aconteceu em
função da pandemia. “Todas as
empresas já voltaram, as esco-
las voltaram e os ônibus não
foram repostos. E a população
precisa desse serviço”, criticou.

O vereador Acácio Godoy
(PP) sugeriu o início de um am-
plo debate sobre as demandas
da população para projeção dos
planos para o futuro do muni-
cípio. Para isso, ele sugeriu a
realização do Fórum Piracica-
ba 2040, com o objetivo de pro-
gramar as políticas públicas
municipais para os próximos 20
anos. Ele abordou o tema du-
rante o discurso de cinco mi-
nutos regimentais, na 1ª reu-
nião ordinária deste ano, reali-
zada nesta quinta-feira (3).

“Quero convidar a sociedade
civil para promover o Fórum Pira-
cicaba 2040. Vamos reunir a soci-
edade para criar um plano pós-
Covid”, disse o parlamentar. “No
primeiro momento, vamos levan-
tar dados sobre nossa cidade. No
segundo momento queremos ou-
vir todos para planejar a cidade
que nós queremos e no final desse
fórum vamos debater para defi-

nirmos dentro da realidade que
nós temos a cidade que nós quere-
mos para os próximos 20 anos”.

Ele garantiu que vai dedicar
este ano à apresentação de resul-
tados do trabalho executado até o
momento no mandato para a po-
pulação. “Neste ano, o nosso man-
dato vai trabalhar com foco na
execução, na entrega porque pre-
cisamos entregar resultados para
a população”, disse o vereador.

Acácio Godoy lembrou que es-
tamos saindo do período de pan-
demia e que restaram demandas
em todas as áreas, como saúde,
educação, segurança, moradia,
trabalho e renda, sem deixar de
lado a cultura e esportes. “O foco
deve ser nos bairros. Prometi que
não seria um vereador apenas de
gabinete e que estaria indo às ruas,
terminais de ônibus, UPAs, unida-
des de ensino, bairros e comuni-
dades serão visitados, ampliando
o debate das demandas”, colocou.

FFFFFÓRUMÓRUMÓRUMÓRUMÓRUM

“Piracicaba 2040” busca
debater futuro da cidade
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Prefeitura concede 12% de reajuste salarial
Servidores receberam, ainda, vale-alimentação para R$ 500 e bolsa-auxílio para estagiários também teve atualização e chegou a R$ 700

O prefeito Thiago Silva con-
cedeu 12% de recomposição infla-
cionária na remuneração mensal
de todo o funcionalismo público e
aumentou em mais de 65% o vale-
alimentação, o que corresponde a
R$ 500 de benefício. A proposta
do chefe do Executivo foi aprova-
da pelo Sindicato dos Trabalha-
dores Municipais de Piracicaba e
Região e pela Câmara de Verea-
dores.  Além disso, a bolsa-auxí-
lio dos estagiários da prefeitura
passou de R$ 500 para R$ 700.

A recomposição inflacionária
de 12% é referente ao período de
abril de 2019 até dezembro de
2021, aplicando-se, inclusive, ao

salário do mês de fevereiro de 2022
e pagamento em março do ano
corrente. Com o reajuste, os servi-
dores que recebem o salário-míni-
mo, que atualmente está em R$
1.212, passam a ser remunerados
com R$ 1.357,44. Quanto ao vale-
alimentação, o valor atual é de R$
300, portanto, o reajuste consiste
em R$ R$ 200 a mais. Com as atu-
alizações, o valor mínimo que che-
ga por mês a um funcionário pú-
blico da prefeitura é de R$ 1.857.

Com o valor atual do vale-
alimentação, cerca de milhão
de reais podem ser injetados
na economia local do municí-
pio mensalmente, levando em

consideração que o quadro de
funcionários públicos munici-
pais é formado por aproxima-
damente 1000 servidores.

“Tem mais dinheiro chegan-
do à mão do cidadão, possibilitan-
do maior poder de compra e de-
senvolvimento da economia local,
valorizando, inclusive, os peque-
nos e médios comerciantes, que
oferecem seus produtos, por exem-
plo, nas padarias, quitandas. É
assim que o progresso caminha a
passos largos na nossa cidade, com
investimentos em todas as áreas”,
comentou o chefe do Executivo.

De acordo com o prefeito, o
servidor público é fundamental

para o desenvolvimento do mu-
nicípio e precisa ser valorizado.
“A missão da prefeitura é ofere-
cer serviços públicos municipais
eficazes, elevando a qualidade de
vida da comunidade local. Para
que isso aconteça, o servidor pú-
blico é peça essencial, por isso
não medimos esforços para pro-
porcionar melhorias a ele. Sabe-
mos e entendemos as dificulda-
des do dia a dia e estamos em
constantes estudos para verifi-
car a viabilidade de uma refor-
ma administrativa, tendo sem-
pre em mente a importância dos
nossos servidores, que compõem
a força da nossa cidade”, disse. Thiago Silva com vale-alimentação, que agora passa a ser de R$ 500

Divulgação
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Alex de Madureira se reúne
com diretores de escolas
Unidades pleiteiam a contratação de vice diretores e professores coordenadores
no ensino regular noturno para trabalharem nas escolas com sistema integral

Na tarde de quinta-feira, 3,
o deputado Alex de Madureira
recebeu em seu gabinete uma co-
mitiva formada por diretores de
escolas estaduais de Piracicaba
que estão pleiteando a contrata-
ção de vice diretores e professo-
res coordenadores no ensino re-
gular noturno para trabalharem
nas escolas que oferecem o Pro-
grama de Ensino Integral (PEI),
modelo de 9 horas, e também
Ensino Médio Regular Noturno.

“Como as escolas de tempo
integral estão tendo aulas em pe-
ríodo noturno, os diretores des-
sas instituições de ensino que-
rem colocar um professor coor-
denador nesse horário para cui-
dar das questões administrativas
e disciplinares uma vez que dire-
tor e vice-diretor estão ficando
juntos no período integral, não
havendo ninguém que responda
por essas questões durante a noi-
te”, explicou Alex de Madureira.

Participaram da reunião
Iara Morales Lisboa, superviso-
ra de Ensino da equipe de Su-
pervisão Piracicaba; e mais Val-

mir Alves de Azevedo, diretor
da EE Profa. Catharina Casale
Padovani;  Flávia Fernanda
Consentino Modolo, diretora da
EE Prof. Hélio Penteado de Cas-
tro; Donald Gevartosky Arruda,
diretor de EE Profa. Carolina
Mendes Thame; e Leda Maria
Lacerda Zinsly, diretora da EE
Prof. Eduir Benedicto Scarpari.

“Para que essa sobrecarga
não continue acontecendo, os
diretores dessas escolas monta-
ram um relatório sobre essa si-
tuação e estão pleiteando, junto
a Diretoria de Ensino de Piraci-
caba e a Secretaria de Estado da
Educação de São Paulo, a desig-
nação de gestores, com um pro-
fessor coordenador e um vice-
diretor, para as escolas estadu-
ais de Ensino Regular Noturno”,
informou Alex de Madureira.

Além dessas, também solici-
tou esses profissionais a Escola
Estadual Benedicto Evangelista,
além de outras de ensino notur-
no, como a EE Dr. Alfredo Car-
doso. “Achamos a solicitação
muito justa e já encaminhamos

Comitiva foi pleitear contratação de coordenadores para ensino noturno

Aldo Guimarães

o documento ao secretário de Es-
tado da Educação, Rossielli Soa-
res, para que o assunto seja ava-
liado com a maior urgência”,
afirmou o deputado estadual e
Coordenador de Projetos Parla-
mentares da Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo (Alesp).

O Dirigente Regional de

Ensino - Região de Piracicaba,
Fábio Augusto Negreiros, tam-
bém recebeu uma cópia do do-
cumento. “Tenho certeza que
este problema não esteja ocor-
rendo somente na Diretoria de
Ensino de Piracicaba, mas tam-
bém em outras regiões do Estado”,
completou Alex de Madureira.

AAAAAGRICULGRICULGRICULGRICULGRICULTURATURATURATURATURA

Sema faz manutenção em
estrada do bairro Conceição

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento), realizou nesta sema-
na, desde quarta-feira, 02/03, a
manutenção de cinco estradas
rurais de Piracicaba para melho-
rar a mobilidade dos morado-
res e o escoamento da produção
para abastecimento da cidade.

No bairro Conceição,  a
equipe esteve na estrada Vi-
cente Bellini (PIR 001/011L),
na qual aplicou lajão britado,
por meio da motoniveladora.
Um buraco aberto perto da
alça de acesso à rodovia Luiz
de Queiroz foi tapado pela
equipe com aplicação de agre-
gado reciclado para pavimen-
tos. Os serviços foram conclu-
ídos hoje, sexta-feira, 04/03.

Ainda nesta semana, o bair-
ro Monjolinho recebeu manuten-
ção em alguns pontos das estra-
das PIR 009S e na estrada co-
nhecida como Duzentos Réis
(PIR 007W), por meio da moto-
niveladora. Os serviços também
foram concluídos no dia 18/02.

Em Anhumas, a Sema ini-
ciou manutenções na semana
passada. Nesta quinta-feira, 03/
03, a equipe voltou à estrada
PIR 033W para continuar os
reparos nos pontos críticos e
continuará na semana que vem.

Foi realizada a limpeza e ma-
nutenção das bacias de contenção
de água no bairro Tanquinho e
reparos na estrada 010/260, no
bairro Passa Cinco, com aplica-
ção de lajão britado com a moto-
niveladora e rolo compactador.

Estrada Vicente Bellini recebeu lajão britado

Thaís Passos/Sema
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Associados recebem prêmios
do Sindicato dos Municipais
Sorteio do Prêmio de Natal tem caráter social, já que os filhos de sócios estudantes do
ensino fundamental I/II e médio recebem gratuitamente kits de materiais escolares

O tradicional sorteio do Prê-
mio de Natal realizado pelo Sindi-
cato dos Trabalhadores Munici-
pais de Piracicaba, São Pedro,
Águas de São Pedro, Saltinho e
Região é exclusivo aos associados
da entidade com sorteio de exce-
lentes prêmios pela Loteria Fede-
ral de Natal. Em dezembro de 2021
foram contemplados cinco associ-
ados que já receberam os prêmios.

A ganhadora da Moto Hon-
da 0km foi a servidora da Guar-
da Civil, Franciane Cristina
Aguiar e as TV’s LED Full HD
32” para Elisangela Janglossi
(Prefeitura de Piracicaba), José

Sidney Prata (IPPLAP de São
Pedro), Roberto Mariconi Neri
(Samu) e Pedro de Goes (Semae).

As entregas dos televisores
ocorreram no Sindicato de Piraci-
caba e em São Pedro no dia 07 de
fevereiro, mesmo dia em que inici-
aram as entregas dos Kits de mate-
riais escolares. A moto foi entregue
à ganhadora no dia 03 de março
na concessionária Aversa Moto.

Associada há quatro anos, a
ganhadora ficou muito grata pelo
prêmio. “É uma questão de sorte,
mas o importante é que o sorteio
acontece é que o prêmio é entre-
gue. Tudo muito bem-feito e regis-

A ganhadora da Moto Honda 0km foi a servidora da Guarda Civil, Franciane Cristina Aguiar e as TV’s LED Full HD 32” para Elisangela
Janglossi (Prefeitura de Piracicaba), José Sidney Prata (IPPLAP de São Pedro), Roberto Mariconi Neri (Samu) e Pedro de Goes (Semae)

trado, então vale a pena partici-
par”, disse a guarda civil Francia-
ne Cristina Aguiar que atua na
corporação há 13 anos. Atualmen-
te trabalha na equipe da Patrulha
Maria da Penha desde 2009. Pa-
ralelo ao funcionalismo, Franci-
ane possui um Ateliê de costura e
customização chamado “Zip Zag
Ateliê Piracicaba”, com artigos em
cetim como toucas e robes, tur-
bantes e máscaras africanas.

AÇÃO SOCIAL - O sorteio
do Prêmio de Natal, gratuito aos
associados, além de ser uma for-
ma de agradecer os sócios pelo for-
talecimento da categoria e frisar

sobre a gama de serviços dispo-
níveis pela entidade, ele ainda
tem caráter social, pois todos os
filhos de sócios estudantes do
ensino fundamental I/II e ensino
médio recebem gratuitamente
kits de materiais escolares. Este be-
nefício se estende aos associados
de Piracicaba, São Pedro, Águas
de São Pedro e Saltinho, que já
estão recebendo o benefício.

Os associados que já se ins-
creveram, podem retirar os
materiais até o dia 31 de mar-
ço, mediante comprovação de
matrícula do aluno. Informa-
ções, 3403- 1818 ou 99705-8280.

Fotos: Marília Ferreira
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Competi promove ações
contra trabalho infantil

A Comissão Municipal de Pre-
venção e Erradicação do Trabalho
Infantil e Trabalho Adolescente
Irregular (Competi) promove nos
próximos dias 07, 22 e 31/03, en-
contros para a discussão com os
profissionais da educação sobre a
prevenção, notificação e enfrenta-
mento ao trabalho infantil nos ter-
ritórios. A ação foi articulada pe-
los Cras (Centros de Referência
de Assistência e Desenvolvimen-
to Social) e Equipes Volantes do
Novo Horizonte e Vila Sônia.

Serão realizadas dinâmicas,
rodas de conversa e atividades di-
recionadas, com abordagem aos
direitos da criança e do adoles-
cente, às causas e consequências
do trabalho precoce e as formas
de enfrentamento ao trabalho in-
fantil existentes no município, de
forma a motivar a escuta ativa,
a identificação de casos e inser-
ção na rede de proteção do sis-
tema de garantia de direitos.

Ao todo serão realizados cin-
co encontros em cada uma das
escolas selecionadas. Para inici-
ar, no dia 07/03, o encontro acon-
tecerá das 14h às 16h, na Escola
Estadual Hélio Penteado de Cas-
tro; dia 22, na Escola Estadual
Felipe Cardoso e no dia 31, às
8h30 e também às 13h30, na Es-
cola Municipal Professora Eliza-
beth Consolmagno da Cruz.

“Essa ação tem a proposta
de alcançar as famílias desses
territórios, por meio das esco-
las. Elas têm papel fundamen-
tal como impulsionadores de
aprendizagem de direitos huma-
nos e valores trabalhados den-
tro da sala de aula”, explica Ro-
simeire Bueno Jorge, assistente
social e técnica de referência do
Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil no município.

Divulgação

Competi promoverá encontros para a discussão
com os profissionais da educação sobre a prevenção,
notificação e enfrentamento ao trabalho infantil

Além dessa ação, a comissão
tem atuado para reafirmar o flu-
xo de atendimento; também arti-
cular com a Diretoria Regional de
Assistência Social (Drads) para
mobilização junto aos municípios
que compõem a região metropoli-
tana de Piracicaba; realizar ações
e campanhas mobilizadoras con-
tra o Trabalho Infantil, em parce-
ria com toda a rede de serviços,
sistema de garantia de direitos,
Sesc, entre outros; atualizar o di-
agnóstico do trabalho infantil no
município de Piracicaba, realiza-
do em 2010/2020 e ainda, pro-
mover capacitação sobre o tra-
balho infantil, com os profissio-
nais da rede socioassistencial.

“É importante dizer que a
Competi está atenta aos agravos
sociais, consequência da pande-
mia, promovendo discussões e cri-
ando estratégias para potencializar
esse enfrentamento no âmbito
municipal. A ideia é, ainda esse
ano, expandir a ação para outros
territórios, em articulação com
as políticas setoriais”, ressalta.

A Competi é uma comissão
intersetorial de controle social,
articulada pelo Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA), que
tem entre as suas atribuições o
acompanhamento, controle e ava-
liação de políticas públicas, com
ênfase às diretrizes de prevenção,
atenção integral e promoção de
atividades de recomposição aos
agravos físicos e mentais advin-
dos das relações de trabalho.

Podem participar das reuni-
ões mensais da Competi todos os
atores da rede intersetorial e do
sistema de garantia de direitos
que atuam na prevenção e erra-
dicação do trabalho infantil. In-
formações pelo (19) 3434-0461.
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Obras interditarão alça
de acesso da SP 304

A alça de acesso localizada no
km 169 da SP 304 - Rodovia Ge-
raldo de Barros, que faz a ligação
com a rodovia Hermínio Petrin
(SP 308), em Piracicaba, ficará fe-
chada para o trânsito nesta segun-
da (7) e terça-feira (8).  O tráfego
de veículos no local será interrom-
pido das 8h às 17h, na segunda-
feira, e das 7h às 17h, na terça. A
interdição será necessária para que
equipes da Eixo SP Concessioná-
ria de Rodovias realizem obras
para a recuperação do pavimento.

Em razão disso, os motoris-
tas que estiverem trafegando pela

SP 304, no sentido Capital-Interi-
or, e precisarem acessar a SP 308
terão como alternativa o disposi-
tivo de retorno localizado no km
171. Em seguida, o motorista po-
derá acessar normalmente a Saí-
da 170 para a SP 308, sentido Bair-
ro Santa Teresinha e Charqueada.

O local estará devidamente
sinalizado e monitorado pelas
equipes da concessionária. A re-
comendação é que os usuários
mantenham atenção e respei-
tem a sinalização das obras. Em
caso de chuvas, os trabalhos
poderão ser reprogramados.

Divulgação

Tráfego de veículos no local será interrompido das 8h às 17h,
na segunda-feira (7), e das 7h às 17h, na terça-feira (8)

O combate à violência contra
a mulher é foco das ações realiza-
das pela Secretaria de Saúde, por
meio do Departamento de Aten-
ção Básica (DAB), para celebrar o
Dia Internacional da Mulher (8 de
março). As ações, que vão passar
por todas as unidades de saúde
(UBS, PSF e CRAB) da cidade, fo-
ram pensadas em parceria com o
Centro Especializado em Saúde da
Mulher (CESM), Diretoria Regio-
nal de Saúde (DRS-X) e institui-
ções de ensino parceiras, como a
Escola Grau Técnico com alunos
do curso técnico de enfermagem
e a Faculdade Anhembi-Morum-
bi, com os alunos de psicologia,
além de contar com apoio da Rede
de Atenção Psicossocial (RAPS)
e CRAM (Centro de Referência
de Atendimento à Mulher).

Entre as ações que acontecem
ao longo do mês, as principais se-
rão no dia 8 de março. No CRAB
Cecap (Centro de Referência da
Atenção Básica), pela manhã,
acontece caminhada e roda de
conversa sobre a cartilha de com-
bate à violência contra a mulher

SSSSSAÚDEAÚDEAÚDEAÚDEAÚDE

Secretaria promove atividades de combate à violência contra a mulher

Os interessados em parti-
cipar da roda de conversa on-
line "A Constituição Federal:
Título III - Da Organização do
Estado; Capítulo IV - Dos Mu-
nicípios" têm até o próximo
domingo (6) para realizar a
inscrição no site da Câmara.

O evento será promovido
pela Escola do Legislativo "An-
tonio Carlos Danelon – Totó
Danelon". Com direito a certifi-
cado de participação, o evento
acontecerá na terça-feira (8), das
14h às 16h. Para realizar a ins-
crição, basta clicar neste link.

Como público-alvo, a con-
versa pretende alcançar cida-
dãos interessados pela política
ou com aspirações a participar
dela. A roda discorrerá sobre os
três poderes: Executivo, Legis-
lativo e Judiciário. Entre os te-
mas que serão abordados estão:

a importância do Legislativo;
sua estrutura interna e direção;
comissões permanentes e atri-
buições; formas de proposituras;
e atribuições dos vereadores.

Como facilitadores, estarão
presentes o chefe de gabinete do
vereador Paulo Camolesi
(PDT), Antonio Oswaldo Storel,
que também foi vereador de
1997 a 2008, e Renato Travas-
sos, sociólogo e participante de
grupos de fé e política. A medi-
ação será do jornalista Rodrigo
Alves, chefe do Departamento
de Comunicação Social da Câ-
mara Municipal de Piracicaba.

A roda de conversa acon-
tecerá via plataforma Zoom,
com transmissão simultânea
pelo YouTube da Escola do Le-
gislativo. Os inscritos receberão o
link de acesso para a sala de reu-
nião por e-mail ou WhatsApp.
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Inscrições para palestra sobre
a Constituição vão até domingo

A trajetória profissional de
Cláudio Franchi, que há 35 anos
atua como fotógrafo, foi reconhe-
cida pela Câmara Municipal de
Piracicaba na noite desta quinta-
feira (3), com a aprovação da mo-
ção de aplausos 30/22, de autoria
do vereador Aldisa Vieira Mar-
ques (Cidadania), o "Paraná".

A propositura traz que Cláu-
dio, casado com Karla Franchi, é
pai de três filhos: Leonardo Felipe
Franchi, Helena Franchi e Laura
Franchi, e que "como poucos fotó-
grafos em nossa cidade, procura
acompanhar as tendências de mer-
cado atual, onde exerce fascínio
pela busca do belo, do raro e do
perfeito, e ao mesmo tempo, con-
segue retratar situações do cotidi-
ano com exímia sensibilidade".

O texto ainda destaca que
Cláudio Franchi é proprietário do
“Studio A Marketing Digital”, em-

HHHHHOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEM

Fotógrafo Cláudio Franchi
receberá moção de aplausos

presa dedicada à cobertura de
eventos, ensaios fotográficos e tra-
balhos editoriais, "possuindo um
portfólio com um conjunto de tra-
balho de imagens espetaculares".

A moção lembra também
que o homenageado trabalhou
como repórter fotográfico no
extinto jornal "O Diário", e que
hoje se destaca na elaboração de
"retratos e vídeos de grandes
celebridades eclesiásticas como
pastores e bispos evangélicos".

Cláudio também é lembrado
na propositura por exposições fo-
tográficas por ele realizadas, a
exemplo da “Qualidade de Vida
Transformando Vidas”, de 2010,
que retratou atletas com deficiên-
cia que participaram da Corrida
de São Silvestre, e que foi exibida
em diversos locais da cidade. A
entrega da honraria acontecerá em
data e local a serem definidos.

promovida pela Secretaria (link
cartilha virtual no site - http://
saude.piracicaba.sp.gov.br/cam-
panha/32896/). Esta ação terá
participação das equipes das
USFs Cecap e Eldorado 1 e 2.
No PSF São Francisco tem pa-
lestra com o tema Dor e Delícia
de ser Mulher, Autoestima, Di-
reitos das Mulheres e Violência,
seguida de roda de conversa.

Já no 1º de Maio acontece ati-
vidade física no Varejão do bairro
com educador físico e equipe de
saúde, também, com foco na cons-
cientização sobre a violência con-
tra a mulher. No PSF Chapadão I
tem passeata e roda de conversa
sobre o tema. Nesta mesma data,
com a ideia de ampliar a visibili-
dade ao tema, a coordenação do
CESM oferece café da manhã às
mulheres, às 9h, com a parceria
da Escola Grau Técnico e Gaya
Espaço de Beleza e Bem-Estar,
que vão promover ações positi-
vas e cursos rápidos de beleza fe-
minina, como automaquiagem,
além da entrega de brindes.

“É importante destacar que

essas ações também fazem parte
do movimento da rede de prote-
ção às mulheres vítimas de vio-
lência em Piracicaba, do qual vá-
rios órgãos públicos fazem parte,
além de movimentos populares fe-
ministas e ONGS de proteção às
mulheres. Essa rede é comanda-
da pelo Conselho Municipal das
Mulheres e pela Procuradoria Es-
pecial das Mulheres da Câmara de
Vereadores”, afirma Marcela Bu-
oro, coordenadora do CESM.

PROBLEMA DE TODOS
- De acordo com dados divulga-
dos pela DRS-X, em 2020 foram
notificados 2.626 casos de vio-
lência contra a mulher na região
de abrangência da Diretoria. Em
2016, quando os casos passaram
a ser registrados oficialmente
pela DRS, foram 1.372 notifica-
ções. Em ambos os períodos, a
maior parte dos casos são de
violência física e psicológica,
além de lesão autoprovocada.

Conforme explica Tatiana
Bonini, coordenadora de enfer-
magem do DAB, no Brasil e no
mundo, a violência que vitimiza

as mulheres se constitui em sé-
rio problema de saúde pública,
por ser uma das principais cau-
sas de morbidade e mortalidade
feminina. Ela ressalta que todo e
qualquer ato de violência contra
a mulher configura-se como vio-
lação de seus direitos, sendo ne-
cessário esforço da sociedade
para garantir a prevenção e seu
efetivo enfrentamento. “Especi-
ficamente no setor da saúde, as
instituições envolvidas na aten-
ção às pessoas em situação de vi-
olência devem assegurar cada
etapa do atendimento que for ne-
cessária. Isso inclui medidas de
prevenção, emergência, acompa-
nhamento, reabilitação, trata-
mento de eventuais agravos e
impactos resultantes da violên-
cia sobre a saúde física e psico-
lógica da mulher”, aponta.

A programação completa das
ações realizadas pela Secretaria de
Saúde está afixada nas unidades.
Para denunciar atos de violência
contra mulher basta ligar 180
(Central de Atendimento à Mu-
lher) ou para o Disque Saúde 136.
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Controle de qualidade assegura eficiência
Empresa Mirante conta com análises realizadas em laboratório acreditado, de acordo com os parâmetros da Resolução Conama 430/2011

Desde o início da operação da
Mirante em Piracicaba, em 2012,
o investimento em tecnologia é con-
tínuo, assim como os métodos ana-
líticos e os profissionais altamente
capacitados que atuam nos labo-
ratórios da unidade. O resultado
de todo esse cuidado é a qualida-
de do efluente tratado devolvido
ao meio ambiente, assegurada por
um controle rigoroso, estabelecido
de acordo com os parâmetros dos
principais órgãos de fiscalização.

Sob a gestão da área de Ope-
rações, a estrutura do sistema con-
ta com três laboratórios, distribu-
ídos nas estações de tratamento
de esgoto de grande porte: Bela
Vista, Ponte do Caixão e Piracica-
mirim, sendo o da última unida-
de, o maior e principal ponto de

condução das análises. Além das
análises em laboratório próprio, a
Mirante conta com análises reali-
zadas em laboratório acreditado,
de acordo com os parâmetros da
Resolução Conama 430/2011.

Atualmente, os investimen-
tos e melhorias realizadas confe-
rem ao sistema capacidade para
conduzir análises em diversos
segmentos, das mais simples às
mais complexas, que avaliam a
caracterização completa do esgo-
to - desde a chegada do esgoto à
estação, até a devolução do eflu-
ente tratado ao corpo hídrico. Men-
salmente, são realizadas aproxi-
madamente 1.200 análises do es-
goto coletado em pontos diversos,
distribuídos entre as estações de
tratamento e rios do município.

No portfólio de ensaios la-
boratoriais, a PPP contempla
avalição dos parâmetros: Condu-
tividade, Cor, Demanda Biológi-
ca de Oxigênio (DBO), Demanda
Química de Oxigênio (DQO), Fós-
foro Total, Nitrogênio Amonia-
cal, Nitrogênio Total, Tempera-
tura, Oxigênio Dissolvido, Ph,
Turbidez, Sólidos: Sedimentá-
veis, Totais, Suspensos, Surfac-
tantes, E. coli e Coliformes totais.

Além desses ensaios, as
equipes conduzem todos os pro-
cedimentos de coleta e análise,
para controle de processo das
unidades do sistema de coleta e
tratamento de esgoto de Piraci-
caba. Segundo a supervisora de
Operações, Amanda Miquelani,
a principal finalidade deste pro-

cesso é garantir que o esgoto
receba o tratamento e destina-
ção correta, para que retorne ao
meio ambiente em boas condi-
ções, sem causar qualquer tipo
de risco de contaminação.

“Temos como premissa de-
volver ao meio ambiente um
efluente tratado, com qualida-
de igual ou superior ao do cor-
po receptor (rio/ córregos) e,
desta forma, contribuir efeti-
vamente com a preservação da
natureza e dos recursos hídri-
cos. Para isso, estabelecemos
procedimentos rígidos de con-
trole, que nos dão condições de
obter um monitoramento mais
assertivo da efetividade do
tratamento realizado em cada
unidade”, explica Amanda.

Divulgação

Mirante devolve ao meio ambiente um efluente tratado, contribuindo
com a preservação da natureza e dos recursos hídricos
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Vereador questiona sobre
transferência de gatos

De autoria do vereador Pe-
dro Kawai (PSDB), a Câmara
aprovou o requerimento 161/22,
que solicita informações ao Exe-
cutivo, através de órgão compe-
tente, sobre captura e possibili-
dade de transferência de gatos
do Centro Cultural Nhô Serra.
A votação ocorreu em caráter de
urgência durante a 1ª reunião
ordinária, realizada nesta quin-
ta-feira (3), on-line, pelo Siste-
ma de Deliberação Remota.

Segundo o documento, Ka-
wai foi procurado por alguns
protetores de animais que fala-
ram sobre a possível transferên-
cia dos gatos ao cemitério da Sau-
dade, local que já possui um gran-
de número de animais, compro-
metendo a saúde dos mesmos.

Kawai questiona quem são os

responsáveis pela captura de ga-
tos abrigados no Centro Cultu-
ral Nhô Serra; quais foram as
justificativas para essa captura
e desde quando são realizadas;
quantos foram capturados e para
onde estão sendo transferidos;
em caso de não serem transferi-
dos para outro local, qual é o des-
tino e plano de ação da secreta-
ria competente, no que tange ao
cuidado e abrigo dos animais.

Solicita ainda cópia na ínte-
gra do Termo de Ajuste e Conduta
(TAC), celebrado com o Ministério
Público do Estado de São Paulo,
que determinou a transferência/
retirada dos animais (gatos) e có-
pia de todos os encaminhamentos
realizados pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo e do Po-
der Judiciário a respeito do tema.

CCCCCAAAAAOFOFOFOFOF

Requerimento questiona fechamento
de Centros de Artes de Ofícios
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Nova diretoria da cooperativa
de saúde será homenageada

De autoria do vereador Ary
Pedroso Jr. (Solidariedade), o
requerimento 143/2022, que
concede Voto de Congratulações
à nova Diretoria da Unimed Pi-
racicaba, foi aprovado na 1ª
reunião ordinária de 2022, na
noite desta quinta-feira (3).

A eleição para o mandato
2022/2026 ocorreu no dia 17 de
fevereiro, na sede da Acipi (Asso-
ciação Comercial e Industrial de
Piracicaba). Em Assembleia Geral,
foi reeleita a nova diretoria, presi-
dida por Carlos Joussef, que co-
mandará a Unimed Piracicaba até
2026. Além do diretor presidente
reeleito, compõem a Diretoria Exe-

cutiva da operadora os médicos
Juliano Padovani como Diretor
Administrativo, José Rogério Nico-
la como Diretor de Promoção à
Saúde, e João Paulo Mainardi como
Diretor Institucional, Integração e
Fomento ao Cooperativismo.

“Por adotar um modelo de
gestão sólido, transparente e
ousado nos últimos dez anos, a
presidência de Carlos Joussef
conquistou não apenas o respei-
to e reconhecimento de médicos
cooperados, colaboradores e be-
neficiários, mas também o reco-
nhecimento nacional de dirigen-
tes do sistema Unimed”, desta-
cou o vereador Ary Pedroso.
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Associação “Eclética” receberá homenagem do Legislativo
A Câmara Municipal de Pi-

racicaba aprovou durante a 1ª
reunião ordinária de 2022, rea-
lizada nesta quinta-feira (3), o
requerimento 139/2022, que
concede Voto de Congratulações
à Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Piracicaba e Re-
gião "Eclética" pelos seus 36
anos de funcionamento.

De autoria do presidente da
Câmara, vereador Gilmar Rot-
ta (Cidadania), a propositura
diz que a entidade "tem reali-

zado com maestria" diversos
programas educativos, cultu-
rais, recreativos, esportivos e
de lazer em geral, "proporcio-
nando cada vez mais a confra-
ternização e camaradagem en-
tre os associados e familiares".

Segundo a propositura, a
"Eclética" oferece serviços de sa-
lão de beleza, consultório médi-
co, consultório dentário, advo-
cacia previdenciária e civil, via-
gens e excursões, convênio para
consulta médica, fisioterapia se-

manal, fonoaudiologia, masso-
terapia, enfermaria, biblioteca,
convênios com ótica e lojas.

Além de destacar o caráter
cultural e recreativo da entida-
de, o requerimento também frisa
a participação da "Eclética" em
diversas lutas classistas e soci-
ais: "desde sua fundação, “Eclé-
tica” perfilou na vanguarda dos
movimentos de âmbito nacional,
somando-se a todos aqueles que
entraram na luta por uma políti-
ca salarial justa, por um salário

mínimo digno, uma Previdência
Social eficiente, pela garantia dos
direitos adquiridos de uma vida
melhor para todos", traz o tex-
to, que cita como exemplos a
participação da entidade na
Constituinte de 1988  e em di-
versas outras manifestações e
negociações históricas do país.

A homenagem será entre-
gue à atual Diretoria da enti-
dade, na pessoa de seu presi-
dente, José Jair Azzi, em data
e locais a serem definidos.

O suposto encerramento
das atividades dos Centros de
Artes de Ofícios (CAOF´s), lo-
calizados nos bairros Jaraguá,
Jardim Oriente e Parque Piraci-
caba, motivou o requerimento
138/2022, aprovado na noite des-
ta quinta-feira (3) durante a 1ª reu-
nião ordinária de 2022 da Câma-
ra Municipal de Piracicaba.

De autoria do vereador Pe-
dro Kawai (PSDB), a propositura
cita que os CAOF's são serviços
ofertados pela pela Secretaria Mu-

nicipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social (Smads) em par-
ceria com o Centro Social de As-
sistência e Cultura São José (Ce-
sac), e que têm "o objetivo de de-
senvolver habilidades, estimular
a criatividade e capacidade dos
seus usuários através de ativida-
des produtivas que contribuem
também para o desenvolvimento
socioeconômico, bem como o lazer,
prazer, raciocínio e melhora na qua-
lidade de vida dos participantes".

O requerimento diz ainda que

o público-alvo dos centros é majo-
ritariamente composto por benefi-
ciários de programas de transfe-
rência de renda, a exemplo do
"Ação Jovem", "Benefício de Pres-
tação Continuada" (BPC), "Bolsa
Família" e "Renda Cidadã".

Pedro Kawai pergunta ao Exe-
cutivo quando as atividades dos
Centros foram encerradas e o os
motivos para essa decisão. Ele tam-
bém pergunta, com o encerramen-
to das atividades, "qual destina-
ção será tomada para os prédios

que estavam instalados os
CAOF´s" e se eles serão utilizados
para outras atividade e, em caso
afirmativo, ele pergunta para quais.

O parlamentar também ques-
tiona "quais opções de atendimen-
tos serão disponibilizadas para o
público que frequentava os Centros
a partir de agora" e onde e quando
as mesmas serão retomadas. O
Executivo, após protocolo do reque-
rimento na Prefeitura, tem prazo
de 15 dias para responder aos ques-
tionamentos do parlamentar.

A escola José Francisco Al-
ves, na direção da professo-
ra Cláudia Montebello, ini-
ciou um projeto de ação vo-
luntária executado pelo artis-
ta Diógenes Moura com co-
laboração de Daniel Lemos
em parceria com a loja Pinta
Mundi, localizada na avenida
Rio das Pedras. "Foi de uma
enorme alegria como volun-
tário, ex-morador da comuni-
dade do bairro Vila Industrial
e tendo os meus sobrinhos

ESCOLA JOSÉ FRANCISCO ALVES
que estudam nesse ambien-
te escolar, voltar após 10
anos para renovar essa pa-
rede e escrever novas histó-
rias nas memórias dos alu-
nos e colaboradores", res-
saltou Diógenes. "A educa-
ção é fundamental e o princi-
pal caminho para a transfor-
mação social, ações assim
nos deixam felizes e realiza-
das como servidores públi-
cos de Piracicaba", comen-
tou Dila Cavalcante.
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Há 33 anos em Piracicaba,
Frias Neto será homenageada

A empresa piracicabana
Frias Neto Consultoria de Imó-
veis receberá Voto de Congra-
tulações pelos 5 bilhões de ati-
vos nos 33 anos de atividades
no Município de Piracicaba. O
requerimento 141/2022, de auto-
ria do vereador Thiago Ribeiro
(PSC), foi aprovado na 1ª reu-
nião ordinária de 2022, realiza-
da na noite desta quinta-feira (3).

No texto do requerimento,
o vereador destaca que a histó-
ria da empresa piracicabana
Frias Neto Consultoria de Imó-
veis é feita de muitas conquis-
tas e trabalho. “Sua trajetória
teve início em 1989, quando o

empresário e engenheiro Ânge-
lo Frias Neto enxergou em Piraci-
caba a oportunidade de empreen-
der, trazendo para este mercado
uma visão profissional e ética”.

De acordo com Thiago Ri-
beiro, a empresa passou por
muitas instabilidades, mas
nunca parou de trabalhar, as-
sim chegando aos 33 anos de
atividades.  “Na convenção
anual da Frias Neto Consulto-
ria Imobiliária, apresentou os
resultados dos últimos dois
anos da empresa, com 76% de
crescimento em Lançamentos e
uma administração de mais de R$
5 bilhões em ativos”, destacou.

AAAAANIMAISNIMAISNIMAISNIMAISNIMAIS

Vereadora relata avanços no
trabalho relacionado à causa

Durante a 1ª reunião ordi-
nária de 2022, nesta quinta-fei-
ra (3), a vereadora e protetora
dos animais, Alessandra Belluc-
ci (Republicanos) fez uma “rápi-
da prestação de contas” para
quem acompanha seu mandato.

De acordo com a vereadora,
“nossa cidade está caminhando
para um avanço muito grande”.
Ela informou que em breve Pira-
cicaba receberá emenda do de-
putado estadual Alex de Madu-
reira (PSD) para a aquisição de
um carro. “Acredito que em 40
dias o carro estará na rua e será

usado basicamente para preve-
nir e fazer averiguações de maus-
tratos aos animais e orientar e
educar a população”, disse.

Alessandra Bellucci anun-
ciou que provavelmente, já no
segundo semestre, Piracicaba
terá dois consultórios para
atendimento gratuito dos ani-
mais: um ambulante e um no
Centro de Controle de Zoono-
ses. “A gente acredita que nes-
te ano muita coisa já vai estar
acontecendo para a população
poder usufruir e ter cuidado
com os seus animais”, declarou.

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou na noite desta
quinta-feira (3) o requerimento
125/22, de autoria do vereador
Thiago Ribeiro (PSC), que conce-
de Voto de Congratulações à em-
presa "Candura", que atua no
ramo de produtos de limpeza.

O texto da propositura cita que
a empresa de nome fantasia "Can-
dura" é "genuinamente piracica-
bana", e que ela "iniciou suas ati-
vidades em 1977, no bairro da
Pauliceia", com foco na produção
de vassouras e embalagens plásti-
cas para produtos de limpeza.

Mais à frente, em 1981, a em-
presa ampliou sua atuação, e pas-

sou a produzir produtos de limpe-
za, com destaque destaque para
seu primeiro lançamento na área,
a água sanitária, "até hoje consi-
derada carro-chefe da empresa".

O requerimento também cita
que a empresa, em 1995, ampliou
suas instalações, transferindo-as
para o Distrito Industrial Uniles-
te. "Hoje a sede ocupa uma área
total de 22 mil metros quadrados,
sendo 11 mil metros quadrados de
área construída. É dali que saem,
todos os dias, mais de 40 produ-
tos da linha Candura divididos em
diversas categorias", traz o texto.
A honraria será entregue em data
e horário a serem definidos.

HHHHHOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEM

Fábrica de produtos de limpeza
receberá voto de congratulações

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou, na reunião ordi-
nária da noite desta quinta-feira
(3), o projeto de decreto legislativo
53/2021, que concede o Título de
Cidadã Piracicabana à missioná-
ria Maria Pereira de Castro.

A autoria do PDL é do ve-
reador Aldisa Vieira Marques,
o Paraná (Cidadania). Ele des-
tacou que a homenageada, na-
tural de Pedra Azul (MG), “sem-
pre teve uma atuação de desta-
que”, auxiliando seu esposo e
trabalhando com a Assistência
Social, com o Círculo de Oração

das Igrejas, onde também cui-
dou do Desafio Jovem. “Dentre
muitos trabalhos que desempe-
nhou, foi líder da CIBEPI (De-
partamento de Mulheres) e foi
responsável pelo Departamento
de Assistência Social que ajuda
inúmeras famílias de toda comu-
nidade evangélica, onde esteve à
frente por 20 anos”, afirmou.

“Há 37 anos, considera-se
uma autêntica Piracicabana,
tendo muita admiração pela cul-
tura do trabalho, da ordem e da
solidariedade, que são a marca
do nosso povo”, concluiu.

PPPPPIRACICABANAIRACICABANAIRACICABANAIRACICABANAIRACICABANA

Missionária Maria Marques
receberá “Título de Cidadã”

Divulgação
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Semdettur lança programa que
auxilia no primeiro emprego
“Os processos seletivos são muitas vezes assustadores para os jovens”,
diz Cris Batochio, assessora de projetos especiais da secretaria

Com o objetivo de auxiliar os
jovens em busca do primeiro em-
prego, por meio de preparação es-
pecífica para o processo seletivo,
a Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico Trabalho e Turis-
mo (Semdettur) lançou o progra-
ma Meu Futuro Emprego. De-
senvolvida em parceria com o
curso de psicologia da Universi-
dade Metodista de Piracicaba
(Unimep), a iniciativa oferece trei-
namento sobre processos seleti-
vos e competências comporta-
mentais, as chamadas soft skills.

O programa acontecerá
mensalmente até dezembro de
2022, de maneira presencial, na
sede da Semdettur. As datas dis-
poníveis no mês de março estão
agendadas para os dias 07, 09,
14 e 16, sempre das 8h30 às 12h.
As inscrições podem ser feitas
por meio do l ink http://
semdettur.piracicaba.sp.gov.br/
inscricoes-abertas-para-o-
programa-meu-futuro-emprego/

A assessora de projetos es-
peciais da Semdettur, Cris Bato-
chio, lembrou que o termo soft
skills contempla as característi-
cas comportamentais e compe-
tência subjetivas, alicerçadas na
área de inteligência emocional.

“Os processos seletivos são
muitas vezes assustadores para
os jovens. O objetivo é oferecer
subsídios para que os participan-
tes desenvolvam o autoconheci-
mento e assim consigam ter se-
gurança para buscar uma vaga
que realmente faça sentido em
sua vida e com isso passem pe-
los processos seletivos com
mais maturidade”, frisou Cris.

PARCERIA - Parte do trei-
namento será ministrado pelos
estagiários do último semestre
do curso de psicologia da Uni-
mep. Eles pesquisaram a fundo
a realidade dos inscritos na Cen-
tral de Atendimento ao Traba-
lhador (CAT) e estão preparados
para ajudar os jovens em busca
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Sema realizou manutenções em cinco estradas rurais

do primeiro emprego no treina-
mento do processo seletivo.

Os estagiários que partici-
pam deste processo são Jhonny
Cleber Moreira Santos, Jade Lí-

gia Zilio, Sarah Rosário Jangros-
si, Julia Rigo Praxedes e Tais Bar-
boza Ometto. O estágio é supervi-
sionado pelos professores Newton
Furucha e Orjana Pacheco.
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Academia ao ar livre no bairro
é solicitada em requerimento

A instalação de uma acade-
mia ao ar livre na rua José Pe-
reira Barbosa, no bairro Campes-
tre, é a solicitação presente no re-
querimento 105/2022, do verea-
dor Pedro Kawai (PSDB), apro-
vado pela Câmara na sessão or-
dinária desta quinta-feira (3). O
vereador já havia feito a solicita-
ção através da indicação 4134/
2021, em novembro do ano pas-
sado, mas não foi atendido.

No requerimento, ele lembrou
que trata-se de uma reivindicação

dos moradores e que o Plano Plu-
rianual do município prevê a ins-
talação de seis academias ao ar li-
vre na cidade este ano. O parla-
mentar questiona se existe algum
estudo em andamento para que a
medida seja adotada, se há pare-
cer dos órgãos competentes sobre a
solicitação e qual seria o cronogra-
ma para a implantação. Além disso,
ele quer ser informado do motivo,
caso a decisão tenha sido por não
atender o pedido, já que existe
dotação orçamentária prevista.
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Vereador cobra a cobertura em
rampa de acesso no playground

A Câmara aprovou, durante
a 1ª reunião ordinária de 2022,
realizada nesta quinta-feira (3),
on-line, pelo Sistema de Delibera-
ção Remota, o requerimento 140/
22, de autoria do vereador Laér-
cio Trevisan (PL), que solicita in-
formações ao Executivo sobre ins-
talação de cobertura na rampa de
acesso e no playground da Escola
Municipal Prof.ª Ada Buselli
Neme, no Bairro de Tanquinho.

A solicitação foi objeto da in-
dicação 3813/21. De acordo com
o requerimento, Trevisan ques-
tiona quais providências foram
adotadas pela SME (Secretaria
Municipal de Educação)  em re-
lação a instalação das coberturas,
se houve a elaboração de projeto
e, se sim, anexar cópia. O parla-
mentar também quer saber qual
seria o custo da obra e o prazo
para atendimento da solicitação.
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Operação atende 27 vias
e 15 bairros em dois dias

Justino Lucente

Av. Guerino Lubiani recebeu a operação tapa-buraco nesta sexta-feira

A operação Tapa-buraco, da
Secretaria Municipal de Obras
(Semob), percorreu 27 vias, en-
tre ruas, avenidas e rodovias, em
dois dias, dias 03/03 e 04/04.
Ao todo, 15 bairros foram aten-
didos. Devido aos pontos facul-
tativos de Carnaval, não houve
programação da operação nos
dias 28/02, 01/03 e 02/03 desta
semana. Mas as equipes recupera-
ram o trabalho ontem, quinta-fei-
ra, 03/03, e hoje, sexta-feira, 04/
03, uma vez que, em média, 30
vias são atendidas por semana.

A operação Tapa-buraco
continua a executar a força-ta-
refa com objetivo de atender as
vias mais afetadas pelas chuvas
do início de fevereiro. Desde 04/
02, 117 vias já foram atendidas.
A população também pode soli-
citar o serviço da operação Tapa-
buraco pelo SIP-156. Três equipes
executam a operação em pontos
diferentes ao mesmo tempo.

VIAS E BAIRROS ATEN-
DIDOS: Água Seca: Rodovia

Margarida da Graça Martins
(SP-135); Capim Fino: Rodovia
Ernesto Paterniani (SP-162/
308); Dois Córregos: avenida
Guerino Lubiani e rua Virgilio
Pedro Soave; Jardim Europa:
travessa Espanha; Jardim Ita-
pua: rua Giácomo Pizinato; Jar-
dim Tatuape: avenida Jaú e rua
Itanhaém; Jardim Belvedere:
avenida Frei Francisco Antonio
Perin; Jardim Europa: rua Dona
Eugênia e avenida Holanda;
Paulicéia: ruas Fernando Lopes
e Melchior de Mello Castanho;
Paulista: rua Dr. João Concei-
ção; Parque São Jorge: ruas
Mococa; Rincão e Serra Azul e
avenida Ribeirão Preto; São Di-
mas: avenidas Martin Francis-
co e Renato Wagner; e ruas Ba-
rão de Piracicamirim; Padre Lo-
pes e Capitão Emídio; Vila Inde-
pêndencia: avenida Prof. Alberto
Vollet Sachs; Vila Prudente: Rua
José Eduardo Rufino de Oliveira;
e Vila Rezende: avenida Arman-
do Dedini e rua José Soledade.
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Vereador pede cascalhamento em
ruas da comunidade Vera Cruz

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou, na sessão or-
dinária desta quinta-feira (3), o
requerimento 130/2022, do ve-
reador Cássio Luiz Barbosa
(PL), o “Cássio Fala Pira”, em
que solicita o cascalhamento de
ruas na comunidade Vera Cruz,
no bairro Algodoal. Segundo o
parlamentar, a providência será
importante para amenizar os
efeitos da chuva no bairro.

A solicitação abrange o qua-
drilátero formado pela travessa
Emilio Bertozzi, rua Emílio Berto-
zzi, rua Alicio Motta Ramos e rua
Eugênio Quintino. O vereador quer
que a reivindicação seja interme-
diada pelo secretário de Governo,
Carlos Alberto Lordello Beltrame.

Ele quer saber qual secretaria será
responsável pelo trabalho, qual é
a previsão de início e quais seriam
os fatores impeditivos, caso a me-
dida não seja tomada e quais as
providências para evitar os danos
causados pela chuva no local.

“É uma situação que se ar-
rasta há anos, desde o mandato
passado a gente está tentando a
pavimentação”, lembrou o vere-
ador. Ele disse que já encami-
nhou o pedido para o Ministério
Público porque, segundo ele, a
verba para o serviço já existe,
mas o mesmo não foi executado.
“A gente espera agora que o Bel-
trame possa realmente receber esse
pedido e dar encaminhamento
para essa população”, concluiu.
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União Solidária entrega prêmios na segunda (7)
Por meio da venda de cu-

pons de sorteio, a campanha
União Solidária de 2021 conse-
guiu repassar quase R$ 3,5 mi-
lhões para 576 projetos de São
Paulo e do Paraná. Foram con-
templadas 536 entidades, de 135
cidades, que atendem mais de
774 mil pessoas. Na próxima se-
gunda-feira (7) acontece a ceri-
mônia de entrega dos 48 prêmios
doados pelo Instituto CoopConec-
ta, com apoio da Sicredi União
PR/SP e do Instituto Cocamar.

A programação acontece si-
multaneamente, às 19h, em Pira-
cicaba e São João da Boa Vista –
no Clube Cristóvão Colombo e no
Buffet Cristal, respectivamente.

Ao todo, serão entregues
três iPhones XR, três patinetes
elétricos, três notebooks, três
Smart TVs, três bicicletas elétri-
cas, além de três carros Fiat
Argo e seis motos Honda CG 160
Start. As entidades que vende-
ram os bilhetes com os números
sorteados também serão con-
templadas com uma bonificação.
Cada uma receberá R$ 5 mil.

“Estou muito feliz que Deus
derramou essa benção na minha
vida. Comprei o cupom da União
Solidária no último dia, para
ajudar a comunidade. Eu ainda
não estou acreditando que ga-
nhei um carro. Acho que até
quando o vir na minha frente
será difícil crer”, relatou a ga-
nhadora de um dos três Fiat Argo
sorteados, Nair Orfei Modesto,
que vive em Casa Branca/SP.

Mesmo com a impressão de
estar vivendo um sonho, a premi-
ada já tem planos para o automó-
vel. “Eu e meu marido estávamos
há algum tempo planejando tro-

car de carro. Tanto que, quando o
padre da nossa paróquia me para-
benizou, fiquei confusa, pensando
como ele sabia da nossa vontade.
Até que recebi a ligação do gerente
da Sicredi me informando do prê-
mio e entendi tudo.  Vamos apro-
veitar essa oportunidade para fa-
zer um negócio melhor na troca
do carro e reformar a casa”.

O cupom de Nair foi adqui-
rido na Paróquia Santuário
Nossa Senhora do Desterro.
Essa é a terceira vez que o local
será contemplado com uma bo-
nificação da União Solidária, por
ter vendido cupons premiados.

Segundo o padre Mário Ador-
no, essa marca acontece devido ao
intenso trabalho da comunidade.
“Temos um espaço muito frequen-
tado e que precisa de cuidado com
a estrutura. Aqui acolhemos jo-
vens, adolescentes e famílias, te-
mos encontros de pastorais, dio-
cesanos, além de ações sociais.
Várias pessoas em situação de
vulnerabilidade dependem da
nossa ajuda com alimentos”.

O sacerdote explica que, para
a comunidade, integrar a União
Solidária é uma forma de ajudar e
ver o retorno dessa ação. “Agra-
decemos muito a Sicredi por essa
iniciativa. Todos ficamos felizes,
porque aplicamos na prática as
palavras da campanha: união, sig-
nificando a colaboração de todos;
e solidariedade, que é cada um dar
um pouco de si ao outro que preci-
sa. Deste modo, todos ganham
mesmo sem ter sido premiado.
Ganham por ter feito bem, ter feito
a graça chegar a outras pessoas”.

Sobre o que pretendem fa-
zer com o dinheiro deste ano,
padre Mário conta que o obje-

tivo é investir em energia reno-
vável. “Queremos muito insta-
lar painéis de energia solar”.

O profissional autônomo, Gi-
ovani da S. Bueno, também pre-
tende aplicar seu prêmio em outro
projeto pessoal. Morador de Pira-
cicaba, ele ganhou uma moto Hon-
da CG 160 Start. “Comprei dois
cupons dos fiéis da igreja que a
minha mãe frequenta, a Paróquia
Santa Rosa de Lima. Fiquei muito
feliz em saber pela Camila Barboza
Jacomassi (Assistente de Negócios
PJ da agência Sicredi Vila Rezen-
de), que ganhei um dos prêmios.
Essa moto veio em boa hora, pois
estou reformando a minha casa e
devo vendê-la para conseguir in-
vestir mais neste meu projeto”.

CAMPANHA – Esta é
quarta edição da União Solidá-
ria. A campanha nasceu em 2018
com o objetivo de colaborar com
as diversas entidades que tra-
balham em prol da solidarieda-
de, transformando vidas. As or-
ganizações cadastram seus pro-

Padre Mário Adorno: marca é resultado de trabalho da comunidade

jetos e recebem cupons para se-
rem comercializados pela comu-
nidade pelo valor de R$ 10 cada.
Todo valor arrecadado fica in-
tegralmente para a entidade.

Podem participar da campa-
nha os projetos que beneficiem
comunidades de baixa renda,
crianças e adolescentes, pessoas
com deficiência, pacientes com
câncer, idosos, imigrantes, refu-
giados e mulheres. Desde que foi
criada, a União Solidária arre-
cadou mais de R$ 12,2 milhões.

Em 2018, foram 150 entida-
des envolvidas, de 31 cidades,
sendo 550 pessoas beneficiadas
com uma arrecadação de R$ 1,3
milhões. Em 2019, participaram
437 entidades, de 113 municípi-
os, sendo contempladas 690 mil
pessoas com recursos que alcan-
çaram R$ 3,5 milhões. Já em
2020, integraram a iniciativa 113
cidades, 466 entidades, 692 mil
pessoas e o valor arrecadado foi
de R$ 4,07 milhões. A quinta
edição será lançada em maio.

Em discurso durante o Expe-
diente da 1ª Reunião Ordinária de
2022 da Câmara Municipal de Pira-
cicaba, realizada na noite desta quin-
ta-feira (3), o vereador Pedro Kawai
(PSDB) frisou a necessidade de um
acompanhamento mais próximo dos
apontamentos feitos pela Diretoria
Regional de Saúde de Piracicaba
(DRS X) em relação ao estado de
conservação do prédio que abriga a
Unidade de Pronto Atendimento do
Piracicamirim (UPA Piracicamirim)
que, de acordo com informações
divulgadas recentemente na im-
prensa local, encontra-se com go-
teiras, paredes mofadas, número
reduzido de profissionais, falta de
insumos e outros problemas.

"Nessa volta depois do Car-
naval eu queria levantar uma re-
flexão da situação da situação que

ficou a saúde, na questão da UPA
do Piracicamirim. Queria só fa-
zer uma pergunta: como é que a
gente vai fazer com esses aponta-
mentos que a DRS colocou?",
questionou o parlamentar.

De acordo com Kawai, há a
necessidade por parte da Câmara
de acompanhar de perto as mu-
danças a serem realizadas no pré-
dio com o intuito de melhorar as
condições do local e o atendimen-
to à população: "Eu quero me co-
locar à disposição porque a gente
tem que acompanhar, agora, es-
sas obras que serão feitas. Será
que vão ser totais? Será que vai
atender toda a demanda necessá-
ria? Temos que acompanhar de
perto o andamento das obras e os
desdobramentos dessa interdição
no atendimento", disse o vereador.
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"Temos que acompanhar de perto",
diz Kawai sobre UPA Piracicamirim

Nesta quarta-feira (3), o verea-
dor Anilton Rissato (Patriota)
esteve na área de lazer do bair-
ro Parque Piracicaba, rua Pal-
mital, proximidades do Posto
de Saúde, após receber mui-
tas reclamações de morado-
res. De acordo com as quei-
xas, o local está sem utilização
por falta de manutenção e ne-
cessita de reformas como:
limpeza, reparação em ban-
cos, iluminação, alambrado,

PARQUE PIRACICABA
playground, campo de areia, e
também do conserto da trave
de futebol. "A reforma da área
de lazer trará grandes benefí-
cios a todos, além de voltar a
cumprir sua função social co-
munitária a que se destina",
destacou o parlamentar, que
também esclareceu que já en-
caminhou ofício ao Executivo,
para que através das secreta-
rias competentes, sejam toma-
das as devidas providências.

Assessoria Parlamentar
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Grupo de 40 mulheres paraquedistas
treina para quebra de recorde mundial
Todas as atletas envolvidas neste desafio são filiadas à Confederação Brasileira de Paraquedismo, categoria B

O Aeroporto Municipal Pedro
Morganti vai receber neste fim de
semana, sábado e domingo, 5 e 6,
um grupo de 40 paraquedistas
mulheres que treinam para que-
brar os recordes brasileiro e sul-
americano de formação em que-
da livre, em competição agenda-
da para novembro de 2022, tam-
bém em Piracicaba. O público po-
derá acompanhar os treinamen-
tos que começam pela manhã e se-
guem até o final da tarde, no han-
gar Azul do Céu Skydrive Thru.

Beatriz Ohno, uma das atle-
tas mais experientes do grupo e or-
ganizadora do evento, explicou que
Piracicaba foi escolhida pelas con-
dições climáticas favoráveis e por-
que o aeroporto oferece melhores
condições para que todas as para-
quedistas permaneçam concentra-
das durante a fase de preparação.

A paraquedista comentou que

a iniciativa é importante também
porque marca a presença feminina
neste esporte que tem os homens
como maioria, com apenas 10% dos
atletas ativos do sexo feminino.

“O número subiu nos últi-
mos anos, mas ainda é uma re-
presentação pequena. Nosso pro-
jeto visa não somente a conquis-
ta do novo recorde de formação
em queda livre, mas fomentar nos-
sa participação neste e em outros
tantos esportes”, disse Beatriz.

Todas as atletas envolvidas
neste desafio são filiadas à Confe-
deração Brasileira de Paraquedis-
mo, categoria B. Existem partici-
pantes das mais diversas faixas
etárias, com idade entre 16 e 57
anos, de vários estados brasilei-
ros, como Rio de Janeiro, Acre,
Manaus, Paraná e São Paulo,
além de participantes de outros
países, como Chile e Paraguai. Atletas são de vários estados brasileiros e do exterior; objetivo são os recordes brasileiro e sul-americano de formação em queda livre

Divulgação

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

"Eu nunca vi Piracicaba nessa situação", diz Cássio ‘Fala Pira’
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'Como viver dessa forma?', questiona vereador, sobre falta de água
Os registros frequentes de fal-

ta de água em diversas regiões da
cidade levaram o vereador Zezi-
nho Pereira (DEM) a cobrar o pre-
sidente do Semae (Serviço Muni-
cipal de Água e Esgoto), Maurício
Oliveira, e o prefeito Luciano Al-
meida (DEM) durante fala na 1ª
reunião ordinária do ano, reali-
zada nesta quinta-feira (3).

O parlamentar afirmou per-
ceber "um descontentamento
muito grande da população" com

o atual governo. "Tem gente que
faz quatro dias que está sem água.
Isso mostra o despreparo da ad-
ministração, que deveria zelar
pela cidade. Não adianta deixar
dinheiro em caixa, a Prefeitura
não é uma empresa. Precisa-se
fazer um investimento no Semae
e fazer a população ter água", dis-
se Zezinho, em menção ao supe-
rávit das contas do Executivo.

O vereador citou o entorno
da avenida Raposo Tavares e os

bairros Paulista e Jardim Pla-
nalto como localidades que têm
sofrido com as torneiras secas.
"Como dá para viver dessa for-
ma? Como gostar de um prefei-
to dessa forma? Fico imaginan-
do se o prefeito chegasse em
casa e não tivesse água nem para
tomar banho. Mas ele não passa
essa dificuldade e não sente."

Zezinho disse compreender
o histórico recente do Semae,
mas cobrou que a autarquia

apresente soluções para a falta
de água. "Sei que o Semae foi
destruído na administração pas-
sada, mas não adianta falar de
quem faz mais de ano que foi
embora. Estamos aqui para re-
solver. A população queria mu-
dar para melhor, queria um pre-
feito que fosse mais ativo com as
dificuldades, mas não é isso o que
estamos vendo", comentou, res-
saltando que "não está omisso a
esses acontecimentos ruins".

O vereador Cássio Luiz Bar-
bosa (PL), o "Cássio Fala Pira", em
discurso realizado durante o Ex-
pediente da 1ª Reunião Ordinária
de 2022 da Câmara Municipal de
Piracicaba, realizada na noite des-
ta quinta-feira (3), falou sobre pos-
síveis irregularidades envolvendo
a Organização Social de Saúde
(OSS) que faz a gestão de algumas
unidades de saúde da cidade.

"Alguns documentos estão
chegando até mim, em nosso ga-
binete, sobre essa questão da

OSS, Organização Social da Saú-
de, à qual eu denunciei ao Mi-
nistério Público, que foi até aca-
tado pelo senhor Luciano Couti-
nho. Levei também no Tribunal
de Contas, na Polícia Federal e
estou indo a Brasília, agora por
esses dias, denunciar ao Minis-
tério da Saúde. Veio um dinheiro
Federal e tem que ser realmente
investigado", disse o parlamentar.

Cássio ainda falou sobre o
posto de saúde do Boa Esperan-
ça que, segundo o parlamentar,

está "fechado há mais de um ano
e não foi inaugurado até hoje”.

Em seu discurso, o parlamen-
tar também mencionou um supos-
to processo movido contra ele pelo
prefeito Luciano Almeida (DEM) re-
ferente a postagens feitas por Cás-
sio em suas redes sociais contendo
reclamações recebidas da popula-
ção: "parece que o nosso excelen-
tíssimo Prefeito quer ir à Justiça e
pediu explicação sobre minhas pos-
tagens (...) Eu não tenho proble-
ma e vou deixar bem claro, senhor

Prefeito, que pelo jeito o senhor
quer me processar. Pode entrar na
fila que será mais um", disse.

Por fim, Cássio disse que re-
cebe inúmeras reclamações em
seu gabinete tanto em relação à
Saúde quanto em relação à ma-
nutenção da cidade: "a popula-
ção está reclamando de leste a
oeste nesta cidade, reclamando
de toda a situação. É mato, é
buraco, é uma situação crítica.
Eu nunca vi Piracicaba nessa si-
tuação", completou o vereador.

O vereador Paulo Camolesi
(PDT) repercutiu, durante fala na
1ª reunião ordinária, nesta quin-
ta-feira (3), dois projetos de estí-
mulo à reciclagem que ele conhe-
ceu pessoalmente. Uma das inici-
ativas, de uma empresa de Pira-
cicaba, aplica a chamada "logísti-
ca reversa" para recolher pneus
inservíveis. A outra, de Santana
de Parnaíba (SP), concede crédi-
to a quem dá destinação adequa-
da aos resíduos que produz.

Camolesi disse estar em con-
tato com a Sedema (Secretaria
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente) para transformar as
ideias em ações locais. "Hoje es-
tivemos em uma empresa de Pi-
racicaba, com o secretário [Alex
Gama Salvaia] e assessores, para
conhecer o trabalho. Ela há vári-
os anos recolhe pneus e destina
para uma empresa fora de Pira-
cicaba, que manda um caminhão
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Vereador defende programas
para estimular reciclagem

gaiola para cá e recolhe os
pneus." Segundo o vereador, a
adoção do serviço, pelo municí-
pio, depende apenas "de acertar
a documentação". "A empresa já
existe e o recolhimento e a destina-
ção dos pneus estão sendo feitos.
Precisa acertar um local correto
para ser feito esse processo."

Sobre a iniciativa posta em
prática em Santana de Parnaíba,
Camolesi disse que Alex convidou
o responsável pela empresa "para
vir a Piracicaba e conversar". O
vereador destacou que, pelo pro-
jeto, "quem recicla tem retorno fi-
nanceiro". "O lixo lá tem um cus-
to, um valor. Existe um cadastro,
a pessoa que recicla tem uma es-
pécie de cartão e, a partir do mo-
mento em que ela leva seu lixo, é
creditado um valor na conta
dela. É uma educação diferenci-
ada que está sendo feita em San-
tana de Parnaíba", comentou.

SSSSSEMAEEMAEEMAEEMAEEMAE

Câmara aprova moção
à Regional Paulicéia

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou, na primeira
reunião ordinária de 2022, nesta
quinta-feira (3), a moção de
aplausos nº 25/2022, de autoria
do vereador Aldisa Vieira Mar-
ques, o Paraná (Cidadania), à
Regional Paulicéia do Semae (Ser-
viço Municipal de Água e Esgo-
to). O vereador lembrou, na mo-
ção, que as regionais foram cria-
das para garantir maior celerida-
de na execução dos serviços pres-
tados à população piracicabana.

Atualmente, a Regional Pau-
licéia é gerenciada pelo servidor
José Carlos Magazine, que aca-
bou com as pendências nas or-
dens de serviço na unidade. A
Regional Paulicéia é composta
por 32 colaboradores e executa,
em média, aproximadamente 716
serviços mensais. O parlamen-
tar ainda colocou que o atual
presidente do Semae, Maurício
André Marques de Oliveira, não
está medindo esforços para ade-
quar e organizar a autarquia.

OOOOORÇAMENTORÇAMENTORÇAMENTORÇAMENTORÇAMENTO

Rai de Almeida critica sobra de
recursos no caixa da Prefeitura

A vereadora Rai de Almei-
da (PT) usou os 5 minutos regi-
mentais durante a primeira reu-
nião ordinária da Câmara de
2022, nesta quinta-feira (3),
para criticar a sobra de recur-
sos no caixa da Prefeitura. O
balanço financeiro do Poder
Executivo, no último quadrimes-
tre de 2021, foi apresentado du-
rante audiência pública promovi-
da pela Comissão de Finanças da
Casa, na semana passada. Os da-
dos demonstram que sobraram
R$ 275 milhões em recursos
não utilizados no ano passado.

“Para nossa surpresa, houve
um valor de mais de 200 milhões
de reais que não foi executado,
como por exemplo na cultura e
esporte e lazer. Os orçamentos

destas duas pastas foram execu-
tados próximo de 50%. Na saúde,
cerca de 50 milhões não foram
executados”, disse a vereadora.

“Enquanto todos esses valo-
res ficaram no Tesouro, a saúde
fica como está. Os problemas têm
ocorrido na cidade como um
todo, falta de corte de mato, bu-
racos, o descaso com a questão
da cultura que temos acompa-
nhado. A ausência de uma polí-
tica de lazer e esportes, de políti-
ca na assistência social. É um
total descaso com as questões da
cidade. Quero registrar a cobran-
ça de que o orçamento público é
para ser executado e não para fi-
car na poupança e sem atendi-
mento de reivindicações de par-
celas significativas da sociedade”.
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FALECIMENTO

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

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

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

DISTRATO SOCIAL
A Logplan Logística e Plane-
jamento S/S Ltda, CNPJ:
04.808.973/0001-02, Sito a
rua Rua Campos Salles,
939, Vila Boyes, Piracicaba-
SP, declara para os devidos
fins o encerramento de suas
atividades em 01/06/2021,
conforme distrato social.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN FRANCISCO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na qualidade de síndico do Condomínio Edifício San Francisco,
pela presente venho convocar a todos os condôminos para par-
ticipar da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 16 de
Março de 2022, às 19:00 em 1ª convocação, com a presença de
2/3 dos votos cabíveis a todos os condôminos ou às 19:30 em
2ª convocação, que se dará com qualquer número de condômi-
nos presentes, que será realizada na sede do Condomínio Edi-
fício San Francisco, estabelecido na Rua Dom Pedro I n° 747,
bairro Centro, Piracicaba/SP, no salão de convenções do condo-
mínio, para deliberar sobre:
a) Apresentação do Balanço Patrimonial e das contas do exercí-
cio de 2021;
b) Apreciação e votação das verbas orçamentárias para o exercí-
cio de 2022;
c) Votação para continuidade ou eventual aumento do valor do
Fundo Especial de Caixa;
d) Votação e aprovação da troca do sistema de impermeabiliza-
ção do pavimento térreo – reparos de superfícies no subsolo
contemplando vigas, lajes e arrimos;
e) Eleição para o Cargo de Síndico e Subsíndico para o próximo
Biênio;
f) Determinação dos Honorários do Síndico;
g) Eleição do Conselho Consultivo para o próximo Biênio;
h) Outros assuntos de interesse geral.
Só poderão votar e serem votados os condôminos que estive-
rem quites com suas obrigações condominiais.
Os interessados em concorrer aos cargos de síndico, subsíndi-
co e conselho consultivo, deverão se inscrever na própria as-
sembleia.
Encarecemos a presença dos senhores condôminos, podendo
V.Sa. se fazerem representar por procuradores devidamente
constituídos. Em caso de ausência, ficam todos obrigados a
concordar com o que for deliberado, como tácita concordância.

Piracicaba, 03 de Março de 2022.

Salvador Guardia Filho – Síndico

Esta publicação custou R$ 354,00 aos cofres públicos

SR. ANTONIO CARLOS FIGUEI-
ROA MARTINS faleceu ontem,
na cidade de São Pedro – SP,
contava 75 anos, filho dos fi-
nados Sr. Francisco Martins
Neto e da Sra. Araceles Figuei-
roa Martins, deixa os filhos:
Fernando Frederico Figueiroa
Martins, casado com a Sra.
Cintia Baltiere Martins e Rena-
to Frederico Figueiroa Martins,

casado com a Sra. Tamara Pi-
nheiro Martins. Deixa irmãos,
sobrinhos, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 13h00 do Velório
Memorial Bom Jesus, sala 01
para o Cemitério Parque São
Pedro na cidade de São Pedro
– SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

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.

FALECIMENTOS
SRA. MARIA RITA NEREYDE DE
FARIA RAPETTI faleceu ontem
na cidade de Piracicaba, aos
86 anos de idade e era viúva
do Sr. Jose Celestino Rapetti.
Era filha dos finados Sr. João
Faria Filho e da Sra. Sebastia-
na Giovanetti Faria. Deixa os
filhos: Alexandra Rapetti Ma-
lheiro de Oliveira casada com
Nuno Malheiro de Oliveira,
Jose Eduardo Rapetti, já fale-
cido e Carlos Henrique Rapet-
ti. Deixa ainda 02 netos e de-
mais parentes. O seu sepul-
tamento deu-se ontem as
13:00 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório da Saudade
– Sala 07, para o Cemiterio

da Saudade, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR.VASILIY SERGIO SCHORO-
HODOFF faleceu ontem na ci-
dade de São Pedro aos 77
anos de idade.Era filho dos fi-
nados Sr.Serguei Schorohodo-
ff e da Sra.Vera Andreevna
Schorohodoff. Deixa parentes
e amigos. O seu sepultamen-
to deu se ontem ás 17:00 hs
saindo a urna mortuária do Ve-
lório Municipal de São Pedro
seguindo para o Cemitério Par-
que São Pedro onde foi inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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O episódio da 18ª temporada
da série Grey´s Anatomy que será
exibido nos Estados Unidos no dia
31 de março foi escrito por um ro-
teirista de Piracicaba. Beto Skubs
(@bskubs, https://twitter.com/
bskubs) é o autor e também o pro-
dutor do 14º episódio, ainda sem
data para estrear no Brasil. No
Brasil, Grey´s Anatomy é trans-
mitida pela Sony Channel. Tem-
poradas anteriores estão disponí-
veis em plataformas de streaming.

Skubs nasceu em São Pau-
lo e aos 11 anos mudou-se com
a família para Piracicaba, onde
viveu a maior parte da vida.

Ele mora e trabalha em Los
Angeles (EUA) desde 2012.

O profissional já havia escrito o
5º episódio de Grey´s Anatomy, que
foi ao ar no Brasil no dia 22 de feve-
reiro e cuja produção nos EUA teve
um cuidado acima do normal para
evitar uma divulgação indevida.
"Tive que escrever roteiros falsos
para não vazar", diz o brasileiro, que
lembra que, apesar do zelo, um pa-
parazzo conseguiu imagens de uma
aguardada cena romântica.

"Eu vi o paparazzo do ou-
tro lado da rua, no set de fil-
magem em Los Angeles e co-
mentei com um dos produtores.

No dia seguinte, a foto estava
num jornal inglês", diverte-se.

Quanto ao 14º episódio, que
vai ao ar no dia 31 de março nos
EUA, em breve mais detalhes se-
rão divulgados. Embora a trama
esteja sendo guardada a sete
chaves, ele adianta que os fãs
brasileiros terão motivos especi-
ais para conferir o episódio.

SERVIÇO
Mais informações sobre Beto
Skubs podem ser encontra-
das no Twitter: (@bskubs, ht-
tps://twitter.com/bskubs) e no
IInstagram: (https://www.
instagram.com/bskubs/)

GGGGGREYREYREYREYREY´́́́́SSSSS A A A A ANANANANANATTTTTOMYOMYOMYOMYOMY

Roteirista de Piracicaba é autor de
episódio que vai ao ar no dia 31

Arquivo Pessoal

Anthony Hill (Dr Winston Ndugu) com Beto Skubs

Edição: 8 Páginas
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Alunos das primeiras turmas participam de evento inaugural
O presidente da Acipi, Marcelo Cançado, lembrou que a faculdade é um sonho de muitos anos e que já foram matriculados 217 alunos

Promover networking e pro-
porcionar o clima de um início
de ano letivo, regado a muito
conhecimento. Este foi o objeti-
vo da Acipi (Associação Comer-
cial e Industrial de Piracicaba)
ao realizar na noite de quinta-
feira, 3, no auditório da entida-
de, um meeting, evento para
encontro dos alunos das primei-
ras turmas da FAC Acipi.

O encontro contou com a par-
ticipação do administrador de
empresas, com passagens por car-
gos públicos em esferas municipal,
estadual e federal, Andrea Mata-
razzo, e foi mediado pelo diretor da
FAC SP, Wilson Rodrigues, acom-
panhado do diretor da Acipi Esco-
la de Negócios, Thiago Salgado.

Matarazzo durante o mee-
ting, falou que o papel da educa-
ção no ecossistema social e sobre
a importância desse processo es-
tar adequado à realidade. “O pa-
pel da educação está mais pre-
sente do que nunca na socieda-
de. Hoje em dia, o tempo é dife-
rente e os processos são muito rá-
pidos. Por isso, a educação, a for-
ma de ensinar e aprender, tam-
bém precisam mudar”, apontou.

“O professor está competin-
do, hoje, com o celular do alu-
no. Então, a educação tem que
ser transformada em algo mais
atraente e dinâmico e a propos-
ta da FAC é exatamente essa.
Mais do que exercitar a mente
decorando algo, fazendo cálcu-
los isolados, por exemplo, é pre-
ciso que o profissional use a cri-
atividade nos processos. O mun-
do novo e os novos profissionais
demandam e muito a criativida-
de. Ou seja, aliar o conhecimento
técnico e o domínio comporta-
mental”, completou Matazarro.

Ele ainda enalteceu a inicia-
tiva da Acipi em trazer a FAC
para a estrutura da entidade.
“Aqui, na Acipi, será possível, de
fato, unir o conhecimento técni-
co ao domínio comportamental
necessário para esses profissio-
nais. Mesmo com os cursos à dis-
tância, o aluno tem a possibili-
dade real de vir à Acipi, que é o
local de referência para os seto-
res do comércio, indústria e ser-
viços, para troca de experiências
e fortalecimento de contatos, por
exemplo”, finalizou o convidado.

Rodrigues ressaltou que em
pouco tempo pode ver a “potencia-
lidade, o poder de trabalho e o di-
namismo da Acipi” na condução

da FAC. “Estou cada dia mais en-
cantado com o trabalho da Acipi.
Vocês fazem deste ambiente um
ambiente muito prodigioso e fértil
para a educação, porque aqui vo-
cês conhecem o que é o empreen-
dedorismo e sabem o que é o co-
mércio e o varejo, então este é um
ambiente propício para discutir
educação e qualificação”, afirmou.

O presidente da Acipi, Marce-
lo Cançado, lembrou que a facul-
dade é um sonho de muitos anos e
que, com empenho de toda a equi-
pe, em pouco tempo foram matri-
culados 217 alunos. “Todos fize-
ram um trabalho brilhante. Tenho
certeza que serão ainda mais alu-
nos e estamos fazendo uma nova
parceria com a FAC SP para cur-
sos de pós-graduação. Inicialmen-
te serão sete cursos e as aulas co-
meçarão em abril. É uma nova
oportunidade para quem já tem
uma graduação e quer fazer mais
um curso. A vida é um aprendi-
zado e quando a gente aprende a
gente também ensina”, disse.

O vice-presidente da Acipi,
Jorge Aversa Junior, também co-
memorou o fato de a Acipi, con-
tar com uma faculdade. “Hoje é
um dia histórico. A Escola de Ne-
gócios trabalha muito forte com
cursos de curta duração, treina-

mentos e já chegaram a passar
por aqui, antes da pandemia,
cerca de 5 mil pessoas por ano
nas nossas salas de aulas, con-
gressos, palestras e queremos
voltar isso. Mas algo que não tí-
nhamos e queríamos muito, era
uma faculdade. Queremos que a
primeira turma seja uma turma
maravilhosa e saiam daqui todos
trabalhando nas maiores empre-
sas de varejo do mundo. Temos
também indústria, logística, mas
a grande maioria é do varejo,
que é um setor era um setor es-
quecido na economia, em que as
pessoas entravam como primei-
ro emprego, um pulo para ou-
tros lugares, e hoje não, princi-
palmente com a faculdade, va-
mos treinar e graduar pessoas
para entrar no mercado para ser
um executivo de grandes empre-
sas e sucessores para empresas
que hoje não têm”, afirmou.

Cançado ainda destacou que
espera que muitos alunos, futu-
ramente, possam participar do
conselho, diretora e presidência
da Acipi. “A entidade vem numa
renovação, está sempre em trans-
formação e envolvida do desen-
volvimento de Piracicaba porque
prezamos pela qualidade de vida
da cidade e do entorno pois ago-

ra somos Região Metropolitana.
O comércio que a grande motriz
de grande parte dos nossos as-
sociados, com certeza, ganha
muito com isso”, declarou.

Thiago Salgado, aproveitou
para reconhecer o empenho dos
alunos. “Quero parabenizar a to-
dos os alunos aqui presentes e que
nos assistem ao vivo por terem
essa vontade de seguir na busca
por conhecimento, já que vivemos
em um mundo que muda muito
rápido, onde não haverá mais es-

paço para profissionais sem essa
coragem e humildade para se de-
senvolver. Além de cursos muito
bem avaliados e professores do
alto escalão, aqui a FAC Acipi tem
a oportunidade de tornar essa
experiência ainda mais efetiva,
pois poderemos montar um ecos-
sistema aqui. Podemos tornar esse
local um ambiente de troca, com
vários eventos e temas impor-
tantes para cada curso. A Acipi,
com certeza, contribuirá para esse
rico processo”, disse o diretor.

Andrea Matarazzo, Wilson Rodrigues, Marcelo Cançado e Thiago Salgado
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Bullying no condomínio
Jose Roberto Iampolsky

Hoje os prédios no Estado
de São Paulo formam mais
de 57 mil condomínios).

Nos últimos anos, somente na
capital, foram entregues mil no-
vos empreendimentos, alcançan-
do um montante superior a 25
mil edifícios, concluindo-se que
as pessoas estão cada vez mais
morando em apartamentos. As-
sim, embora os arranha-céus
vêm dominando a paisagem pau-
listana de forma rápida , o avan-
ço da verticalização da cidade
não é algo tão antigo assim.

Estamos em uma terceira
geração de pessoas que moram
em prédios. Há adultos com 50
anos que nunca moraram em
casas, já nasceram em condomí-
nios. Os jovens de hoje que
saem das casas de seus pais
praticamente não têm outra op-
ção a não ser morar em prédios.

A busca por segurança, ofer-
ta de lazer como piscinas e aca-
demia de ginástica, e tantos ou-
tros argumentos também justifi-
cam este comportamento da soci-
edade que hoje vive em prédios.

Mas viver em condomínio é
como estar em um colégio 24 ho-
ras por dia, todos os dias da se-
mana. Existem normas e regras
que precisam ser cumpridas
para poder estabelecer a boa con-
vivência entre pessoas diferen-
tes e o cuidado do bem comum.

Fácil? Nem um pouco. A vida
nessas comunidades composta em
andares é mais complexa a cada
dia. Todos os condomínios têm
normas e regras parecidas para
controlar o barulho excessivo, o
uso das áreas comuns, a permis-
são ou não de entregas em domi-
cílio nos andares, e todos enfren-
tam os mesmos problemas já de-
nominados como os os 5 Cs: cano,
carro, criança, cachorro e calote.

Como já não bastassem os
problemas corriqueiros, outros,
com efeitos psicológicos um pou-
co maiores, têm abalado a vida
em condomínio, como a intole-
rância. “Os moradores têm de
respeitar as regras, mas também
têm de fazer uso de valores
como a tolerância, transigência,
consideração e respeito”, diz
Marcelo Borges, advogado.

Condôminos clientes da Pa-
ris Condomínios enviaram dife-
rentes tipos de casos em que a in-
tolerância foi destacada. Em co-
mum, a reclamação de vizinhos
sobre barulho em ocasiões especi-
ais como aniversários, casamen-
to de um filho, ou outras come-
morações. “São situações esporá-
dicas, em que a compreensão e o

diálogo entre os vizinhos têm
de prevalecer”, ensina Borges.

Vale destacar aqui que, se-
gundo o advogado, se o baru-
lho, por exemplo, incomoda só
um morador, a questão deve ser
resolvida entre eles, não poden-
do assim a administradora in-
terferir. “O síndico pode ser um
mediador, para minimizar o
conflito, mas a administradora
não pode sair multando ou dan-
do advertência sem ouvir todos
os lados e com uma reclamação
formal do síndico”, explica.

Outro caso, bem interessan-
te, é de um condômino da Paris
Condomínios que diz estar so-
frendo bullying em seu condo-
mínio. Ele, que mora na cober-
tura, sofre reclamações cons-
tantes de sua vizinha do andar
de baixo, pelo barulho da des-
carga ou por ouvir seus passos
(situações corriqueiras em apar-
tamentos com, cada vez mais,
acústica de menos). “O pior é
que ela sai me difamando para
cada morador que muda para o
prédio, falando que eu sou o con-
dômino problema e, então, quan-
do entro no elevador, as pesso-
as já olham feio para mim”, con-
ta o leitor que pediu anonimato.

O departamento jurídico da
Paris Condomínios diz que casos
de bullying em condomínios ain-
da não representam uma “epide-
mia”, com o aumento do número
dos processos no judiciário, mas
que sempre existiu. “Normalmente
são pessoas com problemas pato-
lógicos que não conseguem convi-
ver com ninguém que logo recebem
apelidos dos outros moradores”,
explica. Quem não se lembra da
Bruxa do 71, do seriado Chaves?

Em tempos de sentimentos
“a flor da pele”, o ideal é promo-
ver a tolerância, a harmonia, o
respeito, a paz e o diálogo nos
condomínios. Hoje, ferramentas
disponíveis no site da Paris Con-
domínios facilitam muito as
conversas, os entendimentos e
evitam que casos tão simples ga-
nhem estâncias jurídicas. É sem-
pre bom lembrar que, às vezes,
nem a pessoa tem conhecimen-
to de que está perturbando.

———
José R. Iampolsky, CEO
da Paris Condomínios,
empresa criada em 1945
para administrar condo-
mínios e alugueis. www.
pariscondominios.com.br
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Enigmas rondando o parque
Eloah Margoni

Há semanas li
excelente arti-
go da verea-

dora Sílvia Morales,
discorrendo sobre a im-
portância dos espaços
públicos da cidade em
múltiplos aspectos, os
quais incluem seguran-
ça, bem estar da população e salu-
bridade. Tenho mesmo pra mim
que foi apenas por isso que o par-
que da Rua do Porto, João Herr-
mann Neto, foi reaberto em segui-
da depois de vários meses fecha-
do, pois a vereadora abordou de
modo direto também esse ponto,
no seu escrito. E por que esteve
fechado o parque, importante lo-
cal de exercícios e de lazer que é?
Por razões pífias, questionáveis,
pouco claras. Enfim, esfarrapadas.

A mídia noticiou que se fa-
ria um experimento com carra-
paticida biológico no local, o
que por si só gera questiona-
mentos: Que produto usado é
esse? Está aprovado pela AN-
VISA? Quem o produz e aplica?
A população foi consultada sobre
o assunto ou repetiremos a saga
do mosquito transgênico que, de
início, nem aprovação da ANVI-
SA tinha e nos foi impingido?

O monstrengo de anos pas-
sados foi chamado de “Aedes do
Bem”, sem que ninguém garan-
tisse com certeza se o era mesmo
e para quem exatamente o bem.
Isso porque em questões de trans-
genia, vale com especial destaque
o Princípio da Precaução, que tem
força de lei. É simples: havendo
um pingo de dúvida sobre perigo
ao meio ambiente (e a pessoas),
que não se faça. Mas foi feito,
mesmo com oposição de entida-
des e de especialistas. Agora esse
tal carrapaticida misterioso…

Também foi dito que se esco-

lhera aquele local por
ser área fechada. E daí?
Significa então que o
produto é perigoso para
animais e pessoas? Se-
não por que o local teria
de ser proibido à frequ-
ência por tanto tempo?
E os bichos de lá não se-
riam afetados? Depois a
população foi, com tal

medida, ”empurrada” com empe-
nho para a Av. Cruzeiro do Sul,
onde certamente há carrapatos;
isso para caminhadas.  Haverá
gente minimamente preocupada
em respeitar a população em toda
sua complexidade, e dela cuidar?

Mas o parque finalmente se
abriu! Não sem antes ser feita uma
poda em regra e, a nosso ver, bas-
tante desnecessária das pobres
árvores do local, reduzindo-as,
minguando-as e encolhendo as
sombras que produziam, e tal sem
propósito racional convincente.
Enquanto isso, mato cresce por
todo lado da cidade. Recebi res-
posta do 156 a um pedido de ca-
pina feito, a saber: “que não exis-
te empresa contratada para tal
trabalho e que se verá se há or-
çamento para esse tipo de licita-
ção”. Agora, IPTU a gente paga,
né? E com salgado aumento.

Teria sido boa ideia que, ao
invés de detonarem as árvores
do parque João Herrmann
Neto, fizessem o trabalho de ca-
pinação necessário (manual
atenção! que capina química é
proibida, relembremos) e o qual a
população tanto pede e aguarda.

———
Eloah Margoni, médi-
ca e ambientalista
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o direito de poder con-
fiar em que aos seus
atos e decisões inciden-
tes sobre seus direitos
se ligam os efeitos jurí-
dicos previstos e pres-
critos por essas nor-
mas. Trazendo também
a ideia da proteção no
caso de uma mudança
legislativa, em que a re-

gra de transição abranda efeitos tra-
zidos pela nova lei, jamais agrava.

E mais, até mesmo assegu-
rando a segurança jurídica de
suas próprias decisões, onde o
mesmo entende que para o Re-
gime Próprio de Previdência So-
cial jamais uma regra de tran-
sição poderá ser mais desfavo-
rável que a permanente.

Merece destaque o trecho do
RE 524.189, com relatoria do
saudoso ministro Teori Zavas-
cki, julgado por unanimidade:
"As regras de transição editadas
pelo constituinte derivado, são na
verdade mais gravosas que a re-
gra geral inserida na EC 20 de
1998." E continua: "a própria
regra de transição da aposenta-
doria proporcional, por absurdo,
continha requisitos não previstos
no texto legal do que a aposenta-
doria integral". O STF entende
por absurdo tal ocorrência.

A decisão dos 6 ministros fa-
voráveis a tese é uma cristalina
proteção ao Estado Democrático
de Direito, ao respeito das garan-
tias sociais, a manutenção da se-
gurança jurídica garantida pela
Constituição federal e também ao
próprio entendimento do tribunal.

Vale destacar: a Revisão
da Vida Toda foi vencida pe-
los aposentados de forma unâ-
nime no Superior Tribunal de
Justiça. E no STF teve até mes-
mo, em brilhante fundamenta-
ção, a posição favorável do Pro-
curador Geral da República.

O INSS apela com argumen-
tos financeiros, alegando que a
ação custaria R$ 46 bilhões aos
cofres públicos. Aqui vale um
destaque, pois ele alega um "pre-
juízo" ao governo. O pagamento
de atrasados devidos, onde apo-
sentados foram lesados mensal-
mente e poderiam estar se ali-
mentando melhor, comprando
os seus remédios e pagando o
aluguel não é presente, é obriga-
ção. O termo prejuízo se trata de
perda, e aqui quem perdeu foi o
aposentado. Essa alegação é uma
afronta, pois parece um "bônus"
a ser pago, e não é: é uma corre-
ção ao erro da autarquia que men-
salmente, por décadas, ficou com
estes valores dos aposentados.

O prejuízo foi do contribu-
inte, e não do Estado. O INSS
está buscando jogar a população
contra os aposentados que foram
lesados, com a apresentação de
um estudo de impacto financeiro
que não teve amparo científico
aprofundado, e mais, não refle-
te a realidade. Vou explicar:

O INSS na nota técnica SEI
nº 4921/2020 em seu item 3 expli-
ca que este estudo "possui  eleva-
do grau de complexidade em de-
corrência da infinidade de combi-
nações possíveis ditadas pela for-
ma como cada trabalhador se com-

João Badari

O Supremo Tribu-
 nal Federal está
finalizando o

julgamento da impor-
tante "Revisão da
Vida Toda", onde o
placar está em 6 a 5
para os aposentados.
Uma importante vitó-
ria social e constitucional, que
reacendeu a chama dos aposen-
tados que tanto batalharam por
seu país e foram injustiçados no
cálculo dos seus benefícios.

Sempre que ocorrem severas
mudanças previdenciárias, onde
a maneira de adquirir o benefí-
cio previdenciário e sua forma
de cálculo são afetados, o legis-
lador busca uma "homeopatia
jurídica" para minimizar distor-
ções: as regras de transição.

As regras de transição são
um meio termo entre a regra an-
tiga, mais vantajosa, e a regra
posterior, mais rígida e severa.
Elas amparam quem já estava
próximo da sua aposentadoria.
Vou explicar de forma prática: o
senhor José tinha 30 anos de
contribuição em 1998, como não
possuía os 35 anos não possuía o
direito adquirido a aposentar-se.

Como o legislador entende que
seria injusto ao senhor José, com
três décadas de pagamento ao
INSS, mudar severamente as re-
gras de sua aposentadoria, ele
cria opções um pouco mais bran-
das, que pelo menos vão lhe ga-
rantir uma diferenciação entre
ele, que estava próximo do bene-
fício, e quem nunca contribuiu.

Agora, imaginem a regra do
senhor José ser ainda mais des-
vantajosa que a permanente utili-
zada por quem não havia se filia-
do ainda ao sistema. E isso ocor-
reu para milhares de aposentados
brasileiros. Sim, muitos aposen-
tados com décadas de pagamen-
to ao INSS foram surpreendidos
com a aplicação de uma regra mais
prejudicial do que o segurado
que não havia pago ao sistema.

E essa injustiça cometida pelo
INSS por mais de 20 anos está sen-
do corrigida pelos ministros do
Supremo Tribunal Federal O STF
não está criando uma regra dife-
renciada para o senhor José, ele
apenas está permitindo que ele use
a regra criada para aquele que
nem filiado ao sistema estava.

Vale ressaltar: neste caso o
STF não trouxe qualquer hibri-
dismo legislativo, onde usa o
melhor de cada legislação para
o segurado, ambas estão na
mesma legislação. Trata-se da
aplicação já consolidada pela
corte da utilização do melhor
benefício que o segurado tem di-
reito. Esta regra é até mesmo uma
instrução obrigatória aos servi-
dores da Autarquia na análise de
processos administrativos.

O STF está garantindo o prin-
cípio constitucional da segurança
jurídica (5º, XXXVI.), pilar do Es-
tado Democrático de Direito, que
traz estabilidade nas relações ju-
rídicas e proteção à confiança. O
princípio da segurança abrange a
ideia da confiança e previsibilida-
de, por meio da qual o cidadão tem
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portou ao longo do tempo. Em ra-
zão disso, optou-se pela realização
do cálculo a partir de uma amos-
tra aleatória produzidas pela Da-
taprev", e no item 12 conclui "é
razoável supor que a maioria dos
aposentados, especialmente
aqueles por tempo de contribui-
ção, venham requerer a revisão".

Não podemos supor que a
maioria dos aposentados irá co-
brar este direito, pois será ne-
cessário o aposentado se socor-
rer do Judiciário para isso. E sa-
bemos que no Brasil a maioria
da população não possui conhe-
cimento dos seus direitos e não
os exige de forma administrati-
va, mais raro os que buscam o
Poder Judiciário. Estamos aqui
tratando exceções como regras.

E nestes dois itens trazidos
encontramos um grave proble-
ma em aceitar este estudo: ele
atesta que é uma suposição com
dados aleatórios. Isso está expres-
so em seu texto. Custaria muito
caro a nossa nação passar por
cima de direitos fundamentais
previstos em nossa Constituição
Federal por uma suposição apre-
sentada pela ré no processo.

Outro ponto a ser discutido:
O INSS estima em quase R$ 2 bi-
lhões o seu custo de operaciona-
lizar a revisão e realizar os cál-
culos. Isso é subestimar o julga-
dor e a sociedade, pois o sistema
é informatizado e os dados estão
no CNIS. O sistema Dataprev faz
o cálculo em segundos, não exis-
te trabalho braçal, como ocorria
na década de 90. Em 2022 o pró-
prio segurado, com um sistema
de cálculos gratuito, consegue até
mesmo realizar cálculos (em se-
gundos) com um smartphone.

E mais, mesmo que ainda
fossem feitos "a mão" pelo ser-
vidor, o que não é o caso, a Ad-
ministração Pública deve se pau-
tar pelo princípio da eficiência –
art. 37, caput, do Texto Consti-
tucional, e eventuais custos ad-
ministrativos não podem signi-
ficar óbice ao exercício de direi-
tos fundamentais. Assim, even-
tuais custos para implementação
do recálculo derivado da revisão
da vida toda devem ser necessa-
riamente suportados pela autar-
quia federal e desconsiderados
do montante global aduzido na
Nota Técnica aqui debatida.

Agora vamos entrar em ques-
tões práticas, a ação da "Revisão
da Vida Toda" é uma exceção, o
que muito bem explicitou o Minis-
tro Alexandre de Moraes em seu
voto. O normal na vida laboral é
você iniciar recebendo menos e ao
longo dos anos receber salários
maiores, esta é a regra. A Revisão
da Vida Toda busca socorrer quem
é a exceção, quem ganhava e reco-
lhia por mais e passou a receber
menos. E o INSS simplesmente
descartou seus valores pagos.

Por isso, o número de segu-
rados que cabe a revisão é mino-

ria, e para muitos o aumento será
de poucos reais, o que não vai
compensar a judicialização do
pedido de revisão. Neste ponto, é
muito provável que não sejam
ajuizadas ações revisionais por
parte de aposentados em relação
aos quais o benefício poderá ser
reajustado minimamente, ou mes-
mo apresente resultado negativo.

Na prática, não haverá in-
teresse econômico no processo,
ou este não será viável do ponto
de vista econômico, e aqui tra-
zemos à baila a barreira econô-
mica ao acesso à justiça, confor-
me a clássica abordagem de Mau-
ro Cappelletti e Bryant Garth.

Agora, passo a tratar do tema
mais importante a ser considera-
do neste estudo do INSS, onde eu
vou tratar da decadência, pois a
Revisão da Vida Toda pode ser
utilizada apenas por quem possui
menos de 10 anos de aposentado-
ria. A Nota apresentada aponta
como maiores responsáveis pelo
gasto de R$ 46 bilhões os anos
de 2009, 2010 e 2011, porém, es-
tes anos já decaíram. O aposen-
tado não poderá mais cobrar este
direito de revisão, pois o prazo
decenal já está ultrapassado.

A cada mês mais aposenta-
dos terão seu direito fulminado
pela decadência, e isso torna mui-
to menor o impacto financeiro da
ação. Em seu item 6 ela afirma
"um resultado importante de-
monstrado pelos cálculos foi de
que quanto mais antiga foi a con-
cessão da aposentadoria, maior o
percentual de incremento na mé-
dia global". De forma simples e
prática: os anos que mais trari-
am gastos ao governo já não po-
derão mais ser revistos e os bene-
fícios que ainda poderão ser revi-
sados irão trazer pequeno aumen-
to na renda do aposentado.

E para finalizar, como bem
fundamentou o Ministro Alexan-
dre de Moraes em seu voto de
minerva: a Revisão da Vida Toda
não impacta os benefícios conce-
didos pelas regras da Reforma
da Previdência, Emenda Consti-
tucional 103. Onde as aposenta-
dorias concedidas pelas regras
novas, após 12 de novembro de
2019 não fazem jus a revisão.

Parabenizo o Supremo Tribu-
nal Federal por essa decisão, que
privilegiou princípios fundamen-
tais e garantias sociais, frente a
alegações econômicas que não re-
fletem a realidade trazidas pelo INSS.
Finalizo com brilhante a citação de
artigo para o jornal Folha de
S.Paulo, com o título "Proibição do
retrocesso", do Exmo. Ministro Ri-
cardo Lewandowski:  "O princípio
da proibição do retrocesso, portan-
to, impede que, a pretexto de supe-
rar dificuldades econômicas, o Es-
tado possa, sem uma contraparti-
da adequada, revogar ou anular o
núcleo essencial dos direitos con-
quistados pelo povo. É que ele cor-
responde ao mínimo existencial, ou
seja, ao conjunto de bens materi-
ais e imateriais sem o qual não é
possível viver com dignidade."

———
João Badari, especialista
em Direito Previdenciá-
rio e sócio do Aith, Bada-
ri e Luchin Advogados.

Cem anos da Estação da Paulista
A estação deA estação deA estação deA estação deA estação de
PiracicabaPiracicabaPiracicabaPiracicabaPiracicaba
Paulista foiPaulista foiPaulista foiPaulista foiPaulista foi
construída emconstruída emconstruída emconstruída emconstruída em
terreno doado porterreno doado porterreno doado porterreno doado porterreno doado por
João Baptista daJoão Baptista daJoão Baptista daJoão Baptista daJoão Baptista da
Rocha Conceição,Rocha Conceição,Rocha Conceição,Rocha Conceição,Rocha Conceição,
dono da fazendadono da fazendadono da fazendadono da fazendadono da fazenda
AlgodoalAlgodoalAlgodoalAlgodoalAlgodoal

José Antonio
P. Franco

Às vésperas de co-
memorar seu
 centenário em

29 de julho de 2022, a
Estação da Paulista é
um dos grandes símbo-
los da formação histó-
rica da cidade de Pira-
cicaba. Primeiro pelo seu pionei-
rismo entre os municípios da re-
gião e sua ligação com São Paulo.

De acordo com o IHGP (Ins-
tituto Histórico e Geográfico de
Piracicaba), o ramal de Piracica-
ba foi idealizado desde o fim de
século 19, para ligar Limeira a Pi-
racicaba, mas só começou a ser
construído em 1916 pela Cia. Pau-
lista, saindo de Recanto, uma pe-
quena estação logo após Nova
Odessa. Em 1917 chegou a Santa
Barbara para se prolongar só em
1922 até Piracicaba. O ramal ti-
nha bitola larga e não se ligava
com o ramal do mesmo nome, da
Sorocabana, cruzando-se na en-
trada da cidade em desnível.

Ainda segundo o IHGP, a es-
tação de Piracicaba Paulista foi
construída em terreno doado por
João Baptista da Rocha Concei-
ção, dono da fazenda Algodoal,

que também doou o
terreno para a cons-
trução do Matadouro
Municipal, no Algodo-
al, onde hoje está a
sede da Emdhap (Em-
presa Municipal de
Habitação de Piracica-
ba). O nome da esta-
ção tinha a termina-
ção “Paulista” justa-

mente para diferenciá-la da esta-
ção da Sorocabana, situada no cen-
tro da cidade, onde hoje fica o Ter-
minal Central de Integração (TCI).

No aspecto do transporte de
passageiros, trouxe e levou mi-
lhares de pessoas a nossa cida-
de para passeios e negócios.
Trouxe e levou sonhos. Fez his-
tória quando levou jovens piraci-
cabanos para o front da Revolu-
ção Constitucionalista de 1932.

No aspecto econômico, foi
uma das grandes responsáveis
pelo transporte de centenas de
milhares de sacos de açúcar
produzidos no nosso Engenho
Central, base igualmente his-
tórica para a formação da eco-
nomia e das riquezas que emer-
giram do nosso solo, revelan-
do a capacidade empreendedo-
ra do empresariado piracicaba-
no e dos seus trabalhadores.

Nos últimos anos, contudo,
o Parque da Estação da Paulis-
ta transformou-se num desafio
moderno para a renovação das
energias humanas. Com suas ca-
minhadas diárias, moradores do
entorno do centro e da Paulis-
ta, entre outros, recarregam
suas baterias vitais em milha-
res de voltas dadas por lá.

Os antigos armazéns, onde
eram guardados sacas de açúcar
e outros bens produzidos na cida-
de e exportados para a capital e
para o exterior, passaram a abri-
gar 500 crianças e jovens partici-
pantes do Projeto Guri, mantido
pelo Governo do Estado de São
Paulo, em parceria com a Prefei-
tura, para a iniciação na forma-
ção musical dos nossos jovens.

Além disso, o espaço tem

sido reservado a apresentações
culturais de várias tendências,
abrigando reuniões comunitári-
as ou empresariais, cumprindo
igualmente sua função didáti-
ca, cultural e de acolhimento.

Vale destacar ainda nossas
parcerias com a Secretaria Muni-
cipal de Defesa do Meio Ambien-
te (Sedema) e Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Smads), que aju-
dam a manter limpos e bem cui-
dados os nossos espaços e mantêm
o núcleo de apoios a grupos da
Terceira Idade, respectivamente.

Estamos iniciando nestes pri-
meiros dias de janeiro de 2022 uma
articulação interna na Secretaria
Municipal da Ação Cultural (Se-
mac), que visa elaborarmos uma
programação condigna destes 100
anos a serem comemorados como
forma de gratidão a este espaço
que já faz parte da nossa história.

A sua revitalização física, com
reformas e pinturas, já está sendo
planejada pela Semob (Secretaria
Municipal de Obras), cabendo à
Semac a programação cultural.
Vinte e nove de junho está logo ali.

———
José Antonio Pereira
Franco é  diretor da
Estação da Paulista
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Mulheres incríveis que muda-
ram o mundo da Ciranda Cultural
nos mostra os grandes feitos de
mulheres que inspiraram e ainda
inspiram o mundo. Com pequenas
biografias, o livro conta onde nas-
ceram, o que fizeram e como con-
tribuíram para um planeta melhor.

Tarsila do Amaral, Malala You-
safzai, Frida Kahlo, Anita Garibal-
di, Anne Frank e muitas outras
mulheres incríveis que entraram
para a História, servem de inspi-
ração a todos nós mostrando que
mesmo na dificuldade nunca po-
demos desistir de nossos sonhos.

E ainda traz de presente um
fantástico e divertido jogo de adi-
vinhação. Recomendamos ! Faixa
etária: 08 a 10 anos Encontramos
a leitura de parte do livro em: ht-
tps://youtu.be/HIozjHYufkk

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

VERSO

PERSONAGEM DO DIA
Carmen M.S.FCarmen M.S.FCarmen M.S.FCarmen M.S.FCarmen M.S.F.Pilott.Pilott.Pilott.Pilott.Pilottooooo

Elas estão lá - imprescindíveis
Como pano de fundo da paisagem

Vezes fadas, em outras bruxas
Seres sem definição científica

Feitas de costelas e alma...

Inseridas no cotidiano
Definem destinos

Contornam conflitos
Realçam o belo

A complexa valsa da vida
Com tons de dor e alegria

Só pode mesmo ser dançada
A todo e qualquer momento por Elas...

PROSA

EMÍLIA, A PRECURSORA DA
EMANCIPAÇÃO FEMININA

Ivana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de Negri

Muitas personagens
femininas têm lugar de
honra no universo da lite-
ratura. Amélia, Capitú, Chi-
ca da Silva, Marguerite
D´Autrice - a dama das
Camélias, a escrava Isau-
ra, Macabéa, Iracema,
Dona Flor, Joana D´Arc,
Gabriela, e tantas outras.
Não desmerecendo nenhu-
ma delas, na minha opi-
nião, nunca houve alguém
tão adorável como a bone-
ca Emília, inspirada cria-
ção de Monteiro Lobato, a
que não tinha “papas na
língua”.

No início, apenas uma
boneca de pano muda e es-
tática, mas depois de tomar as tais pílulas falantes do doutor Caramujo,
abriu a “torneirinha de asneiras” e começou a falar como uma matraca.
Tagarela, ela questionava, teimava e não desistia nunca. Petulante, desa-
fiava todas as normas e viveu sempre à frente do seu tempo.

Não era linda como as bonecas de louça, louras e de olhos azuis, mas
sim uma espevitada e impertinente bonequinha de trapo, nas palavras do
próprio Lobato.

Falava pelos cotovelos e dizia o que vinha na telha. Interesseira que
só ela, casou-se com o Marquês de Rabicó apenas para ganhar o título de
nobreza. E virou Marquesa, tudo o que queria. A boneca de retalhos,
confeccionada pela Dona Benta para a neta Lúcia, a menina do narizinho
arrebitado, era a própria representante do movimento feminista, antes
mesmo dele se iniciar.

Dizia de si mesma: “eu sou a independência ou morte!”. Filósofa,
costumava afirmar que a verdade era uma espécie de mentira tão bem
contada que ninguém desconfiava. Não tinha medo de nada, e sempre se
metia onde não era chamada.

Ao dar o dom da fala à Emília, Monteiro Lobato estava usando uma
espécie de comunicação universal para mandar suas mensagens, sua
visão de mundo para as crianças.

Uma das obras-primas de Lobato, “Emília no País da Gramática e
Aritmética da Emília”, traz a boneca montada no rinoceronte, o paquider-
me gramático que tinha respostas para tudo. Ela promove uma reforma
ortográfica e encanta as crianças ensinando as regras de português. E a
matemática, matéria nem sempre apreciada pela garotada, transforma-
se numa gostosa brincadeira no pomar, sendo que o quadro-negro, onde
ela fazia as contas na ponta de um giz, era o próprio couro do rinoceronte
Quindim.

E quando ela resolve ditar suas memórias ao Visconde de Sabugosa?
A terrível boneca de trapo – talvez aí resida a origem da expressão popu-
lar “língua de trapo”, falava  e filosofava sobre tudo, o que muitas vezes
fazia dona Benta murmurar para a tia Nastácia: “que diabinha!”.

Ao visitar os vícios de linguagem encarcerados por Dona Sintaxe, a
“impagável” Emília revolta-se ao encontrar o Neologismo entre eles e o
solta.

-  “ Não mexa, Emília – grita Narizinho. Não mexa na língua que vovó
fica danada...”

- Mexo e remexo! replica a boneca batendo o pezinho – e foi e abriu
a porta e soltou o Neologismo, dizendo: -“Vá  passear entre os vivos e
forme quantas palavras novas quiser!”

Para encerrar, cito um trecho de Rachel de Queiroz sobre minha
personagem predileta: “Emília não tem medo de ninguém; nem da vida,
porque boneca propriamente não vive, nem da morte, porque boneca não
morre. Não admite leis, nem regras, nem gramática. Não respeita cara
nem autoridade. Bruxa de pano com olhos de linha preta, assim mesmo
acha que tem tudo, não quer ouro nem fortuna, nem amantes, nem poder.
Só quer aventuras e o direito de abrir a boca e opinar sobre o que bem
entende. Emília, meu exemplo e minha inspiração, tantas vezes meu raio
de sol asneirento, faísca de liberdade, de coragem e de insolência, minha
mestra e meus amores - Emília, Marquesa de Rabicó...”
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PALAVRA DO ESCRITOR:

NOTÍCIAS:
No dia 11 de Março a Academia Piracicabana de Letras , através do
seu presidente Vitor Pires Vencovsky,  recebe Moção de Aplausos
pelo Cinquentenário,  autoria do Vereador Pedro Kaway.

FLOR-MULHER
Leda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda Coletti

No mais belo jardim, chamado Amor e Vida,
foi plantada com muito esmero, minúscula planta.

Na terra-mãe, fértil, fofinha,
desfrutou doce habitat, bem quietinha.

Depois, já um tanto curiosa,
rompeu o invólucro,

para espiar o mundo lá fora.
Cresceu e um lindo botão veio agraciar

aquele jardim paradisíaco.
Amada, acariciada pelas irmãs flores,

tornou-se esplendoROSA.
Por ela, o rei sol se apaixonou,

seu súdito fiel ficou.
Tanto foi o amor por ela
que a fez Mulher-Luz,

Mulher - Mãe, Rainha do Universo!
A você Mulher, meu abraço pelo seu dia!

Página especial dedicada ao Dia Internacional da Mulher a ser comemorado em 8 de março

À VOCÊ, MÃE-MULHER
Aracy Duarte FerrariAracy Duarte FerrariAracy Duarte FerrariAracy Duarte FerrariAracy Duarte Ferrari

Dizem que há sempre uma mu-
lher no desenrolar dos grandes e im-
portantes acontecimentos. A mulher
que, pelos seus méritos, paciência e
doçura, tem ação direta e decisiva
sobre a sua prole, pois é responsável
pelos seus filhos, desde a gravidez.

A mulher opera maravilhas, exer-
ce sobre a família sempre uma influ-
ência benéfica, e com doação e ter-
nura, zela pelos primeiros momentos
de vida de seus filhos, fazendo desa-
brochar nos pequenos os primeiros
sorrisos, os primeiros atos gestuais,
as primeiras palavras, além de enri-
quecer neles as tenras emoções e
sentimentos.

Sendo preceptora natural, ela é
aquela que transmite os conhecimen-
tos, as experiências, os exemplos que
se perpetuarão através de todas as
fases da vida, representadas por momentos fáceis e difíceis.

Mas a mulher também exerce um papel preponderante no ambiente
da sociedade por meio de sua atuação, a tal ponto, que se costuma dizer
que a vida é bem vivida quando a mulher encontra espaço e assume seu
papel, possui uma filosofia de vida e dispõe as coisas com sabedoria. Por
isso, muitos atributos lhe são dados: rainha do lar, presente de Deus,
grande mulher e abençoada por Maria.

ooOoo

Presidente Vitor Vencovsky, vice presidente Cassio Camilo
Almeida de Negri, demais membros da diretoria e alguns
acadêmicos em evento de lançamento da Revista da APL

MULHER-FLOR TECELÃ DO COTIDIANO
Dulce FernandezDulce FernandezDulce FernandezDulce FernandezDulce Fernandez

Ajeita pensamentos
Nas gavetas da cômoda;
Despenteia recordações

Com ramos de luar;
Mistura mistérios e fantasias
No liquidificador dos sonhos;

Joga tristezas e amarguras
Pela janela da sala;

Digita versos de amor
No teclado das ilusões;
No piano da sedução

Toca música de magia;
Com o eco das sombras

Acende achas de desejo;
Como cores do arco-íris

Cobre o corpo em febre intensa;
Na água fria do chuveiro

Desperta a alma;
Pendura nos varais

Retalhos de vivência;
Com suspiros do vento

Golpeia teias de saudades;
Esconde lágrimas doloridas
No relicário do silêncio...

ELAS, POR ELA
Lídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia Sendin

Se em um espanto
Ela desanima,

Não se cala o canto
Pois é feminina.

Ela é mulher.

Que não faz por ela
Mas faz pelos outros

E sem a querela
Dispensa os louros.

Porque ela quer.

Remove a pedra
Mas não muda o rumo

Numa pior queda
Retoma seu prumo.

Onde estiver.

Se ela for podada
Tal qual uma flor
Crescerá alada

Em seu esplendor.
Quando bem quiser.

Se ouvir é arte
Temos a Maria

Com a melhor parte
Pois a Cristo ouvia.

Sem nem um sequer.

MULHER
Elda Nympha Cobra SilveiraElda Nympha Cobra SilveiraElda Nympha Cobra SilveiraElda Nympha Cobra SilveiraElda Nympha Cobra Silveira

Que ser é esse
que sabe amar

sem esperar retorno?
Que ser é esse

que se enfeita para seduzir?
Que ser é esse

que quando ama
se entrega inteira?

Que ser é esse
que gera e cria sua prole

se doando à sua maneira?
Que ser é esse

que se capacita e vence
como profissional?

Que ser é esse
que por altruísmo

se afasta e se imola...
Só por amor!

Se da sua lida
Também está farta

Nunca se olvida
De ser uma Marta.
Pois ela é mulher.

ooOoo

ooOoo

ooOoo

A MENINA
Carme LinaCarme LinaCarme LinaCarme LinaCarme Lina

Hoje é
A mulher de décadas.

Ontem,
No caminho,

A mulher de sonhos e
de oportunidades.

O amanhã
A mulher de caminhar

em caminhos diferentes.

No lápis de cor,
na colagem e na ilustração
Encontra todas as mulheres

que um dia a ensinou.

ooOoo
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PROJETO ZONA LESTE: CRIANÇA NO ESPORTE
O objetivo principal é acolher

crianças e adolescentes em um
ambiente sócio esportivo, afastan-
do-os o máximo do tempo ocioso e
de influências negativas, substitu-
indo momentos destrutivos por
momentos construtivos, incenti-
vando nossos educandos a usa-
rem de toda sua criatividade e
habilidade para driblar a vulne-
rabilidade social, desenvolvendo e
incluindo no seu crescimento a

prática de atividade esportiva, co-
ordenação motora, flexibilidade,
agilidade e habilidade contido em
um ambiente família e seguro. O
projeto será coordenado, orienta-
do e dirigido por profissionais ca-
pacitados nesta área, transmitin-
do sempre conhecimentos básicos
e responsabilidade individual para
o desenvolvimento pessoal, tanto
dentro do projeto como também
no âmbito familiar e social.

PROGRAMAÇÃO SÁBADO DIA 05/03/2022

* Apresentação dos alunos de 05 a 12 anos 08h00min
   Início de treinamento 08h30min
   Final de treinamento 09h45min

* Apresentação dos alunos de 13 a 16 anos 09h00min
   Início do treinamento 09h30min
   Final de treinamento 11h00min

* LOCAL: CAMPO DO CKP
   Rua Ibram Nobre n° 200

CONTATOS: (19) 99850-0674
https://www.instagram.com/projeto_zona_leste

https://www.facebook.com/projetozonalestecriancanoesporteckp

APOIO AUDITEC GESTÃO
CONTÁBIL, 18 ANOS DE

BONS SERVIÇOS

NADA SUPERA

UM TRABALHO

BEM FEITO

Pablo Oliveira Franco é
formado em Psicologia,

com especialidade no trabalho
com os esportes

Pablo Franco

Parece um pouco estranho
vir de um profissional declara-
damente corintiano dizer que é
fã de um rival alviverde, mas
calma aí que eu explico o por-
quê sou um defensor ferrenho
do técnico do Palmeiras.

O feito do técnico portugu-
ês expõe alguns fatos e traz al-
gumas discussões a tona. Vamos
nos ater aos fatos em um pri-
meiro momento: estamos dian-
te da melhor escola de técnicos
do mundo (a escola portuguesa
vem se mostrando cada vez
mais relevante e importante no
cenário mundial, visto que eles
reinam aqui), a competência e
equipe completa (os que aqui
chegaram trouxeram seus pro-
fissionais de confiança) e ainda
tratam o futebol como deve ser
tratado com profissionalismo.

Aos fatos temos os seguintes:
o futebol brasileiro tem se mostra-

do estagnado desde o fato do 7x1
que deveria nos fazer ligar o aler-
ta, os técnicos brasileiros têm pou-
ca renovação apostando sempre
nas mesmas figurinhas, queimam
as novas caras por não terem a
moral dos técnicos da velha guar-
da e ainda existem protegidos das
diretorias que sempre viram sal-
vadores em épocas perigosas.

Eu realmente não entendo
a raiva que grande parte da im-
prensa tem do técnico portugu-
ês, talvez seja preciosismo ou
mesmo não querer dar o braço
a torcer pelos resultados de um
estrangeiro. Mas o fato é Portu-
gal dominar o Brasil só mostrar
que talvez a safra não seja ruim,
mas só mal administrada.

No mais, fica aqui meus pa-
rabéns ao Abel Ferreira que vem
mostrando mais uma vez que o
trabalho supera tudo, mesmo que
não tenha conseguido o Mundial.

Vamos torcer que isso acen-
da a luz de alerta para um maior
profissionalismo por parte dos
clubes brasileiros, porquê se não
tivermos quem o fizer vai nadar
de braçada enquanto os outros
vão só se afogar nas mentiras que
eles contam e só eles acreditam.

Um grande abraço!

VIOLÊNCIA ORGANIZADA?

Renato Bonfiglio é Advogado,
ex-presidente, ex-diretor de

futebol  e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Renato Bonfiglio

Olá amigos leitores e torce-
dores do alvinegro mais impor-
tante do planeta, o nosso bom dia
vem recheado de alegria em po-
der compartilhar as opiniões e de
forma democrática discutir todos
os assuntos sem travas ou restri-
ções. Essa alegria já inicia com a
vitória do Nhô Quim em cima do
São Caetano e com isso ter prati-
camente garantido uma vaga en-
tre os oito primeiros desta fase,
somente uma tragédia deixa o
XV de fora da próxima etapa do
paulista da série A2 de 2022.

Após um início muito turbu-
lento com troca de treinador, dis-
cussão de vestiário que vazou
para torcedor e imprensa, o que

não deveria ter ocorrido, pois o
vestiário é um local “sagrado” e
tudo o que acontece lá deveria fi-
car e ser resolvido por lá mesmo,
o XV agora sob o comando de
Roberto Cavalo parece estar en-
contrando sua melhor formação.

Muito difícil pegar o trem
descarrilhado por pura incompe-
tência da diretoria de futebol, e
coloca-lo nos trilhos andando
como fez o novo treinador. Sua
visão do futebol do interior, ex-
periência com elencos “mancos” e
sabedoria em extrair o melhor de
cada um já está mostrando resul-
tados “verdadeiros” dentro de
campo, muito diferentes das eter-
nas promessas de quem está lá
no cargo a mais de cinco anos,
não aprendeu ainda o porquê a
“bola pula” e só aparece nas fotos
do vestiário quando o time vence.

Outra situação triste demais
para o futebol é a violência sem
controle das nomeadas “organi-
zadas”, não são todas, pois exis-
tem grupos de torcedores “verda-
deiros” que se reúnem, torcem, co-
memoram e discutem sobre os ti-
mes sempre unidos e juntos sem
violência, ajudando o próximo
com ações filantrópicas sem que-
rer “aparecer”, pois nestas verda-
deiras torcidas, não existem
“eternos pré-candidatos” a nada.

Normalmente as que se in-
titulam “a maior”,” a única”, “a
sempre presente”, em minha opi-
nião estão mais para “quadrilha
organizada” do que torcida, é
até um desrespeito com o ver-
dadeiro torcedor ser compara-
do a estes bandidos que utilizam
do escudo de um time de fute-
bol ou qualquer outro esporte
como apoio para manifestar sua
índole do mal e violenta.

Para comprovar o que digo,
veja nas reportagens que foram
veiculadas em rede nacional por
canais de TV, jornais, sites, rádi-
os e plataformas de internet as
matérias sobre os atos de extre-
ma violência destes grupos “or-
ganizados para o crime”, e não
para o esporte. Invasão de campo
com agressão a atletas, brigas com-
binadas pela internet, apedreja-
mento de ônibus, brigas em arqui-
bancadas por espaço territorial, in-
vasão de secretarias, atentados iso-
lados a membros de diretoria e mui-
to mais “crimes” que acabam sem-
pre em nada, até quando?

Paulo Nobre ex-presidente
Palmeiras sempre foi claro e ex-
plícito em suas opiniões sobre es-
tes criminosos, sofreu e muito por
seu posicionamento e foi atacado
de todas as formas possíveis físi-
cas e moral, um verdadeiro bom-

bardeio para que deixasse o seu
cargo e o clube. O que mais é in-
trigante, é que sempre por trás
das ações destes criminosos exis-
te um “financiador”, esse perso-
nagem nunca aparece, banca es-
ses criminosos e utiliza da violên-
cia destes inúteis para avançar
em planos maquiavélicos de jogo
de poder, cargos e posições.

Em minha passagem pelo
XV, seja como presidente, dire-
tor de futebol ou somente como
voluntário que fui para que o clu-
be não fechasse as portas, sem-
pre fui alvo de uma meia dúzia
de bandidos, fizeram de tudo,
violência moral, tentaram a físi-
ca também, mas encontraram
um homem de verdade pela fren-
te que não tem medo de meliante
nenhum e desistiram de tal ato.

O que mantém esses bandi-
dos em atividade é seus financi-
adores, se houvesse uma inves-
tigação bem feita, buscando a
origem do dinheiro que mantem
esses marginais em atividade,
essa violência diminuiria drasti-
camente, as verdadeiras “torci-
das organizadas” continuariam,
pois não dependem de ninguém
para manter-se, esses verdadei-
ros torcedores são trabalhado-
res e o futebol é uma paixão, um
hobby e não uma “profissão”.

PAZ, PAZ, PAZ...

Douglas Pimenta é ex-jogador
de futebol, ex-técnico de

futebol e gestor de
carreira de atletas

Douglas Pimenta

Bom dia caríssimos leitores
deste espaço. Que bom poder ex-
pressar ideias, opiniões, sentimen-
tos e compartilhar com você lei-
tor, que faz desta coluna uma al-
ternativa real dos fatos e aconte-
cimentos. Faz tempo que não apa-
reço por aqui, mas o trabalho e a
distância consome muito. Apesar
da modernidade e dos caminhos
estarem bem mais acessíveis. O
tempo parece que dobrou. Com a
modernidade o trabalho e nossa
vida cotidiana estão a todo vapor.
Vamos falar do tema desta colu-
na. Paz, Paz e Paz... Não adianta

os homens lutarem pelo poder,
pois estaremos um dia não mais
fazendo parte desta convivência,
são nossos caminhos. E porque a
guerra? Não há explicação convin-
cente para dizer, que é necessária
a guerra! Os homens se matando
uns aos outros sem chegar a lugar
nenhum. Isto é burrice, com o per-
dão da palavra. Matar o próximo,
não há explicação!!! A guerra não
leva ninguém a lugar nenhum. A
não ser pela fuga das pessoas em
se protegerem do pior. As dificul-
dades que todos nós passamos e
sentimos. O mundo precisa mu-
dar e não são guerras ou disputas
o melhor caminho. O futebol pode
ser um mecanismo de paz, bem
utilizado traz integração dos po-
vos e nações. As sanções que os
Russos estarão sentindo, afetará
também a nós de uma forma ou
de outra. Guerra não é o caminho
para nada... não chegaremos a lu-
gar nenhum, apenas tristeza, la-
mentações e muita dor, pela perda
de vidas inocentes. E, ainda no
assunto absurdo, o que leva um

torcedor a jogar uma bomba den-
tro de um ônibus com atletas de
futebol? Vai ao estádio, reclama,
torce pelo seu clube. Mas atingir
pessoas, profissionais que estão se
dedicando a defender as cores do
seu clube e ainda sofrerem agres-
sões desta forma não é admissí-
vel. Cadê as autoridades para apli-
car o rigor da lei? Até quando te-
remos que aturar tudo isso pas-
sando diante de nossos olhos e fi-
carmos inertes sem reação??? Se-
nhores deputados e senadores,
será que precisa acontecer o pior
para haver a necessidade da mu-
dança??? Até quando senhores que
regem, criam e promulgam a lei,
até quando??? A tristeza é enorme
pela situação que estamos passan-
do, mas que seja para reflexão dos
homens, torcedores, pais de famí-
lia, ou não, seres humanos! Não
podemos criar clima de inseguran-
ça para situações do esporte! O
esporte é entretenimento, integra-
ção, oportunidade, vida. O com-
portamento de torcedores e torci-
das não pode continuar desta for-

ma. Ir ao estádio tem que ser um
momento de prazer e não de guer-
ra. Convivemos num espaço onde
todos somos iguais perante a lei,
sem distinção de sexo ou raça...
apenas simples assim. Mas não
podemos esquecer jamais do res-
peito ao próximo! Isso é a paz, res-
peito ao próximo. Mesmo ele sen-
do adversário (apenas dentro de
campo), pois, quando termina uma
partida de futebol, o que vale mes-
mo é a confraternização, seja do
atleta, dirigente ou dos torcedo-
res. Assim sempre foi e assim pre-
cisa voltar a ser. Ver os estádios
divididos por duas torcidas can-
tando e torcendo pelo seu clube.
Esta semana o papo de futebol foi
pouco, mas devemos valorizar as
conquistas e que as derrotas se-
jam para trazer experiências aque-
les que vivem este momento. O es-
porte e especificamente o futebol,
não é fácil! O sacrifício do atleta e
do dirigente está presente no dia a
dia de cada um. Não é fácil, repi-
to. Somente quem vive sabe as di-
ficuldades para vencer no esporte.
Nunca é demais escrever, Paz, Paz,
Paz... assim poderemos tentar ser-
mos melhores para que o mundo
possa ser mais divertido e poder-
mos contribuir de alguma forma.
Fica a mensagem e torcendo pelo
cessar fogo russo possa trazer alí-
vio de que vidas serão preservadas.
E só para registro, a invasão dos
técnicos portugueses e estrangeiros
no futebol brasileiro, já foi sentida
em tempos atrás pelos próprios por-
tugueses, africanos, asiáticos, ori-
ente médio. Quando os técnicos
brasileiros dominavam o mercado
mundial. Paramos no tempo? Fi-
camos para traz? Esse é tema de
uma nova coluna prometo que na
próxima vez, falarei sobre este as-
sunto. Vou ficando por aqui, na
esperança de um mundo melhor e
sem guerras, sem disputas que só
trazem perdas. A esperança sem-
pre estará presente em nossos cora-
ções por dias melhores. Bom fim de
semana a todos! Paz... Paz... Paz...
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

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
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Assessoria de Comunicação da Diocese de Piracicaba

Fone: (19) 2106-7555
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Corrupção e pecado: reflexões
a respeito da corrupção – II

Dando sequência ao artigo
do mês passado, necessária se
faz uma rápida recapitulação
acerca das primeiras conside-
rações do pensamento de Papa
Francisco sobre a corrupção e
o pecado: o coração do homem
é a central difusora de corrup-
ção; antes de ser um mal “soci-
al”, a corrupção nasce de indi-
víduos de coração corrupto; o
pecado conduz à corrupção,
não pela quantidade, mas pela
qualidade que, paulatinamen-
te, leva o sujeito ao afastamen-
to de Deus; o corrupto não per-
cebe o estado de sua alma, mas
a Graça de Deus pode salvá-lo.

Sendo que o coração do cor-
rupto é um órgão enfermo, ele
empreenderá todos os esforços
para “sempre manter as aparên-
cias: Jesus chamará de sepul-
cros caiados um dos setores
mais corruptos de seu tempo (cf.
Mt 23,25-28)”. E ainda: ele “cul-
tivará, até o requinte, seus bons
modos (...) para dessa maneira
poder esconder seus maus cos-
tumes”, nessa parte do texto
abrindo nosso Papa uma nota
de rodapé em que o exemplifica
naqueles dirigentes políticos
que posam de “vestais”, de
“inesperados guardiães do tem-
plo da honestidade pública”.

Qualquer semelhança com a
realidade atual não seria mera
coincidência, tendo precisão ci-
rúrgica a afirmação de que “um
corrupto de ambição de poder
aparecerá com certa veleidade ou
superficialidade que o leva a
mudar de opinião ou a se reaco-
modar conforme as situações”.

O corrupto tem um jeito
próprio para justificar suas
condutas. “Em primeiro lugar,
justifica-se por referência a si-
tuações extremas, exageradas
ou que em si são ruins”, como
“injustiça, adultério”, compa-
rando aparência com realida-
de. O outro modo de justifica-
tiva que costuma lançar mão
está em fazer uma caricatura,
uma imagem distorcida, com as
circunstâncias que lhe dizem res-

peito e que lhe são embaraçosas,
dando interpretações aos fatos
com a conveniência aparente-
mente mais favorável. Mente com
sofisticação, é o que se poderia
reta e diretamente afirmar.

Da comparação avança-
se perigosamente ao juízo
da(s) outra(s) pessoa(s) ou
situação(ões), mas sempre man-
tendo a dissimulação da realida-
de: “Ao se comparar, o corrupto
se erige em juiz dos outros: ele é
a medida do comportamento
moral”, “superior” a todo e qual-
quer um que se lhe oponha. Posa
de “equilibrado, como um cen-
trista; e quando as circunstânci-
as o obrigam a tomar medidas
desmesuradas que denunciari-
am sua corrupção, a mostrar um
desequilíbrio, sabe demonstrar
que esse desequilíbrio era neces-
sário para um equilíbrio maior”.

Não nos enganemos de
que se trata de um “desequilí-
brio tático”, de pura conveni-
ência, pois o corrupto, para
não ser desmascarado, luta-
rá para jamais perder a posi-
ção de “juiz da história”, ou
melhor: “O” “juiz da história”.

O corrupto, por fim, rom-
pe com toda e qualquer reti-
dão de caráter e, na escalada
destrutiva em que se situa, sen-
te-se “além do outro”, “me-
lhor” do que o outro, “exem-
plo” para o outro, saltando,
então, para a desfaçatez, defi-
nida como a completa perda de
pudor que guarde a verdade.

Seguiremos, mês que vem,
deste ponto de parada, nova-
mente deixando o convite para
nos avaliarmos de modo deli-
cado e não menos aprofunda-
do, rogando ao Espírito San-
to, Esposo da nossa Igreja, a
sabedoria necessária para um
adequado discernimento, e a
Maria Santíssima, Senhora e
Mãe de todas as virtudes.

Fraternal abraço a todos!

*Site de notícias da
Diocese de Piracicaba
(www.emfoco.org.br)
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SÍNODO – Continua aberta a
fase diocesana e de “escuta”
para o Sínodo dos Bispos, con-
vocado pelo Papa Francisco e
que está previsto para 2023.
Nesta etapa, o objetivo é consul-
tar fiéis e público em geral dos
15 municípios que compõem a
Diocese de Piracicaba. As con-
tribuições locais serão organiza-
das em documento a ser enviado
para as etapas seguintes do pro-
cesso sinodal, até chegar à Assem-
bleia Geral do Sínodo dos Bispos,
em Roma. Para participar, acesse
o site www.emfoco.org.br .

MONTE ALEGRE – A Capela
São Pedro, também conhecida
como "Capela do Monte Ale-
gre", retomou as atividades
pastorais sob responsabilidade
da Diocese. A missa de reaber-
tura aconteceu na noite de 22
de fevereiro e foi presidida pelo
bispo diocesano Dom Devair
Araújo da Fonseca. Na capela,
agora, ocorrem missas todos os
domingos, sempre às 11 horas,
e também haverá casamentos
e batizados. Para agendar ca-
samentos ou batizados, o tele-
fone é o (19) 98123-7819.

Rogério Sartori Astolphi
Juiz de Direito, colunista do site Em Foco*

Declaração do Rotary
International

É um momento trágico e
triste para o povo da Ucrâ-
nia e para o mundo.

No Rotary, estamos profun-
damente preocupados com dete-
rioração da situação na Ucrânia
e a escalada de perda de vidas e
dificuldades humanitárias lá.
Uma ação militar contínua con-
tra a Ucrânia não somente irá
devastar a região, mas arrisca
espalhar consequências trágicas
pela Europa e pelo mundo.

Como uma das maiores or-
ganizações humanitárias do
mundo, nós fizemos da paz a base
de nossa missão global. Nos jun-
tamos à comunidade internacio-
nal no chamado a um cessar fogo
imediato, retirada das forças rus-

sas, e a restauração de esforços
diplomáticos para resolver este
conflito por meio do diálogo.

Na última década, Rotary
Clubs na Ucrânia, Rússia e paí-
ses próximos transcenderam di-
ferenças nacionais e se engaja-
ram ativamente em projetos de
promoção da paz para promover
a boa vontade e para oferecer as-
sistência às vítimas da guerra e
violência. Hoje, nossos pensa-
mentos estão com nossos queri-
dos associados do Rotary e to-
das as pessoas na Ucrânia que
estão lidando com esses even-
tos trágicos. O Rotary Interna-
tional irá fazer tudo o que esti-
ver ao seu alcance para levar
ajuda, apoio e paz à região.

Alzheimer ou Mal de
Alzheimer (parte II)

José F. Höfling

Sobre o que estávamos falan-
 do da última vez mesmo?
Ah...me lembrei...sobre o

Alzheimer...ufa! Passei no teste.
Havíamos colocado algumas ques-
tões anteriormente a fim de nos
ajudar a entender melhor essa
doença, tais como: Como tudo
isso começou? Desde quando
isso se configurou como uma
doença importante e por quê re-
cebeu esse nome? O que foi en-
contrado no cérebro humano de
alguém com a expressão clínica
desta doença e morreu? O que
chamou a atenção de médicos e
pesquisadores inicialmente que
caracterizaram essa doença?

No início da década do século
XX Auguste Deter, uma dona de
casa alemã, foi diagnosticada com
a doença “demência pré-senil”, até
então assim denominada pelo mé-
dico Alois Alzheimer (daí a deno-
minação da doença), morrendo em
1906, aos 55 anos de idade, inter-
nada em um Hospital para doen-
tes mentais e epiléticos, longe do
marido e filhos...não lembrava o
seu sobrenome, sua idade ou o
nome do marido. Após sua morte,
com o consentimento da família,
Dr. Alzheimer analisou o cérebro
da paciente e nele encontrou nas
placas de proteína beta-amiloide
“sujeira” que assim denominamos
anteriormente...na verdade se pa-
rece muito com fios muito finos
que lembram “bactérias filamen-
tosas” fazendo uma analogia bem
grosseira. Isso se tornaria, na ver-
dade, um sinal clássico da doença
e removê-las se tornou o grande
objetivo da neurologia médica...
Graças aos cientistas é possível
fazer isso hoje clinicamente, mas
não curamos a doença! É triste...
imaginem que essas proteínas
amiloides, que se formam no cére-
bro das pessoas com a doença e
atrapalham as conexões entre os
neurônios acontecem ao longo dos
anos, e, portanto, trata-se de um
processo acumulativo cuja expres-
são clínica, na maioria das vezes é
tardia, o que dificulta qualquer
intervenção que venha a “curar” a
doença. Muitas teorias aparece-
ram na tentativa de elucidar a
doença e seus mecanismos, como:
A teoria Amiloide (sujeira); A teo-
ria colinérgica (escassez); A teoria
Tau (a deformação); A teoria In-
flamação (O fogo) e A teoria coles-
terol (a gordura). Explicar todas
essas teorias necessitariam tempo
e esmiuçar os detalhes da doença
que não é bem o nosso intento, tor-
na-se pouco produtivo e pode cau-
sar confusões. Todas essas teorias
tiveram os seus momentos de bus-
car remédios que pudessem au-
mentar ou diminuir substâncias
que pudessem estar presentes no

decorrer da doença contribuin-
do com o seu agravamento, mas
todas elas fracassaram! Para se
ter uma ideia ainda sobre a sua
incidência na população, nos EUA,
um em cada nove indivíduos aci-
ma de 65 anos tem Alzheimer (a
partir dos 85 anos, um em cada
três), e ele é a terceira maior
causa de morte entre idosos.

A teoria que chamou bastan-
te a atenção dos pesquisadores
foi a “Teoria Amiloide”, o que le-
vou os mesmos à uma procura
incessante de um remédio que
pudesse “limpar a sujeira” e le-
vasse à cura da doença, ou seja,
agisse também na manifestação
clínica desses sintomas... tudo
isso faz parte daqueles que bus-
cam a ciência para o conhecimen-
to e cura de muitas doenças que
acometem os seres humanos, fato
que presenciamos no momento
em relação à pandemia que nos
afeta...E obtivemos sucesso! Com
o Alzheimer é a mesma coisa, no
entanto, para certas patogenias
como é o caso, os enormes esfor-
ços que tem sido levados a efeito
para dizimar esta doença, tem le-
vado os pesquisadores (particu-
larmente de empresas medici-
nais) a premeditar o enunciado
de remédios de “suposta cura”
do Alzheimer, sem passar pelas
medidas  e normas da ciência
metodológica, encurtando pas-
sos e levando a propor um me-
dicamento que faça “milagres”
com ênfase na questão econômi-
ca, bastante apreciada por algu-
mas grandes empresas...A notí-
cia desalentadora do não funci-
onamento do “suposto remédio”
proposto, confirma a complexi-
dade do tratamento desta do-
ença e a necessidade de avan-
çar o conhecimento da neuroci-
ência... Uma pena mas acontece...
40% das drogas fracassam na
última fase dos testes clínicos!

Afinal, que remédio é esse e
porque fracassou na prática, ou
seja, o que realmente aconteceu?
O remédio se mostrou altamente
eficaz para “limpar” a “sujeira”
(placas de beta amiloide) no cére-
bro mas, isso não evitou que as
memórias continuassem desa-
parecendo… Próxima parada:
“A polêmica do Aducanumab”,
no próximo capítulo...até lá!

———
José F. Höfling, pro-
fessor da Unicamp.

DrDrDrDrDr. Alzheimer. Alzheimer. Alzheimer. Alzheimer. Alzheimer
analisou o cérebroanalisou o cérebroanalisou o cérebroanalisou o cérebroanalisou o cérebro
da paciente e neleda paciente e neleda paciente e neleda paciente e neleda paciente e nele
encontrou nasencontrou nasencontrou nasencontrou nasencontrou nas
placas de proteínaplacas de proteínaplacas de proteínaplacas de proteínaplacas de proteína
beta-amiloidebeta-amiloidebeta-amiloidebeta-amiloidebeta-amiloide
“sujeira”“sujeira”“sujeira”“sujeira”“sujeira”
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