
CASA DO CHAPÉU?
Integrante mais destacado

do MCCP (Movimento Contra
Corrupção) de Piracicaba, Walter
Koch foi "promovido" para tra-
balhar em Campinas. Uma curi-
osidade é que essa bola foi "can-
tada" meses atrás. Agora, fica a
pergunta: a quem interessa tirá-
lo da cidade? Polemista, Koch di-
vide opiniões: de um lado aque-
les que o vêem como um “oportu-
nista” e de outro quem vê nele
um “justiceiro das redes sociais”.

REVIRAVOLTA
A grande surpresa do momen-

to é a contratação da ex-diretora
da Câmara, Kátia Mesquita, no
Sindicato dos Municipais de Pira-
cicaba, onde atua ao lado de uma
rival (ou ex?), Daniela Menochelli.
Ambas foram foco de brigas na
época do grupo "Lesados pelo Se-
mae", antes de ser "doado" a um
grupo político. Como dizem por aí,
“a Terra plana não gira, capota”.

ABANDONADA
Bandeira de campanha do

atual prefeito Luciano Almeida, a
zeladoria do Município ainda tem
recebido muitas críticas. Recente-
mente, a coluna foi informada que
em frente à empresa Motocana, de
propriedade do chefe do Executivo,
dá para ter noção de como “a cida-
de está abandonada”, já que ali o
mato supera 1,5 metro de altura.

NEGADO
Mais uma vez, a base de

apoio do governo Luciano Almei-
da (União Brasil) – cujos comen-
tários estaria “cada vez menor”
– negou a aprovação do requeri-
mento 175/2022, iniciativa de
quatro parlamentares da oposi-
ção: Rai de Almeida (PT), Zezi-
nho Pereiro (União Brasil), Silvia
Morales (PV), do mandato cole-
tivo “A Cidade É Sua”, e Pedro
Kawai (PSDB). O objetivo da pro-
positura era buscar informações
sobre o acervo da Pinacoteca.

MEDO?
A pergunta que fica, outra

vez, é a de sempre (parafrasean-
do o vereador Laércio Trevisan
Jr. nos tempos em que era crítico
da “Casa Amarela”): “Têm medo
do quê?” O comentário geral é de
que a base do governo impediu
os colegas de fazerem uso de ins-
trumento legal para fiscalizar o
Executivo. É do jogo político, é cla-
ro, debater, articular e mesmo evi-
tar alguns questionamentos do
governo que defendem. Mas não
aprovar requerimento para que se
responda oficialmente o que cabe
ao Executivo é exagero. Ou medo?

FOGO
Como dizem os ditados, “onde

há fumaça há fogo” e “quem não
deve não teme”. Se o Executivo não
teme ser fiscalizado é porque tudo
está em ordem. Agora, se a tropa
de choque tem de atuar sempre,
jogando para impedir requerimen-
tos que cobram respostas oficiais
da Prefeitura, este Capiau, idoso e
cansado, pode perguntar, porque,
afinal, perguntar nunca ofende,
né? “Eles têm medo do quê?”,
como já perguntou Trevisan Jr.

FOTOS
O requerimento que solicita-

va explicações ao Executivo sobre
as condições do acervo da Pina-
coteca, transportado para um

barracão do Engenho, apresenta-
va fotos que mostram, ao que
tudo indica, condições inadequa-
das de armazenamento do mate-
rial. Não seria o caso do prefeito,
do secretário Adolpho Queiroz e
a base aliada responderem?

LAI - I
Como sempre, após mais um

requerimento negado, os vereado-
res da oposição estão solicitando
as informações via LAI (Lei de
Acesso à Informação), caminho
que, uma vez vencida e negada a
etapa legal via Câmara, é sempre
um recurso certeiro. O secretário
terá de responder. Não era melhor
ter deixado passar o requerimen-
to e pronto? Fica a pergunta.

LAI – II
A base governista deve conhe-

cer bem a Lei de Acesso à Informa-
ção, aprovada em 2011, no gover-
no da ex-presidente Dilma Rous-
seff (PT). Afinal, a Câmara de Pi-
racicaba desenvolve o Parlamento
Aberto, que é baseado na LAI. Fica
incompreensível que os vereadores
defendam a transparência no Le-
gislativo, mas não no Executivo.

LIVRO
A rádio corredor – fofoqueira

de plantão – está fazendo rodar
uma curiosidade. Parece que o ti-
tular da Semac está escrevendo um
livro sobre a história de vida de um
vereador da Casa. Tudo certo. O
vereador merece, afinal tem uma
invejável trajetória de vida e políti-
ca. Mas este Capiau fica se coçan-
do para saber se o vereador se sen-
tiu sem graça em votar o requeri-
mento que questiona o trabalho do
seu biógrafo. Acho que não, né?

TOLOS
Sem perder o bom humor,

todos os que defendem a perma-
nência da Pinacoteca no prédio
histórico tombado e são contra
os gastos para a instalação do
acervo em um barracão do Enge-
nho estão agora fazendo piada
com o slogan que a Semac lançou
para difundir o projeto das no-
vas instalações. “Pinacoteca para
Todos”, diz o slogan oficial. “Pi-
nacoteca para Tolos”, dizem as
más línguas. Bom humor é tudo.

DE VOLTA – I
Nem bem esquentou a cadei-

ra de procurador-geral do muni-
cípio, o brilhante advogado Fá-
bio Dionísio já está de volta na
Câmara Municipal, como asses-
sor especial da Presidência. Ele
até tentou fazer história como pro-
curador, mas, como advogado,
deve ter pensado nas consequên-
cias que sofreria, diante de pro-
blemas que podem surgir na ad-
ministração de Luciano Almeida

DE VOLTA – II
Para muitos, o retorno não

foi novidade. O cargo estava
vago depois da demissão do ad-
vogado Felipe Vieira, ex-braço
direito de Matheus Erler. Dioní-
sio era diretor Legislativo, até os
cargos de direção da Câmara se-
rem extintos por ação do Minis-
tério Público, o qual determinou
que as vagas fossem ocupadas
por servidores de carreira.

DE VOLTA – III
De volta à Casa de Leis, Fábio

Dionísio volta a pertencer ao seleto
grupo de Gilmar Rotta – que além
de presidente da Câmara, também
preside o Parlamento Metropolita-
no de Piracicaba. Vale lembrar que
o cargo de “assessor especial” tam-
bém acomodou a jornalista Valé-
ria Rodrigues, ex-diretora de Co-
municação Social da Câmara.
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Davi Negri

MOSTRA “ESSENCIAIS”
Localizada no hall do prédio principal do Poder Le-
gislativo, a mostra “Essenciais” marca as atividades
do mês da Mulher na Câmara de Vereadores de Pira-
cicaba e retrata as trabalhadoras terceirizadas da
Casa, que atuam nos serviços de limpeza, copa e
recepção. Com fotos de Davi Negri, a exposição foi

aberta ontem, 8, quando as servidoras foram recebi-
das com um café da manhã. Os eventos em home-
nagem às mulheres foram idealizados pela Procura-
doria Especial da Mulher, composta pelas vereado-
ras Rai de Almeida (PT), Alessandra Bellucci (Repu-
blicanos), Ana Pavão (PL) e Silvia Morales (PV). A4

Resultados do Saresp mostram descaso
na educação do Estado, critica Bebel
Deputada estadual e presidenta da Apeoesp, sindicato da categoria, acusa abandono
praticado pelo governador e pelo secretário durante o período da pandemia

Os resultados da avaliação do
Saresp apontam, na opinião da de-
putada estadual Professora Bebel
(PT), o abandono por qual passou
a educação paulista ao longo da
pandemia. Em reportagem do jor-
nal Folha de São Paulo, os resulta-
dos da prova, aplicada em dezem-
bro a cerca de 640 mil alunos, “evi-
denciam que crianças e jovens não
só não progrediram tanto quanto
deveriam como tiveram retrocesso
nas duas áreas avaliadas, língua
portuguesa e matemática”, aponta
a parlamentar. A deputada conta
que na pesquisa, a aparente con-
tradição entre os alunos estudarem
mais e aprenderem menos e os pro-
fessores trabalharem mais e, ain-
da assim, a aprendizagem dos es-
tudantes ser deficiente, “se expli-
ca pela falta de apoio da Secretaria
da Educação e suas políticas edu-
cacionais equivocadas”, diz. A8

“BATOM,
LÁPIS & TPM”
O Shopping Piracicaba
recebe, desde ontem, 8,
a 11ª edição da Mostra
Batom, Lápis & TPM.
Este ano, após hiato de
dois anos devido à pande-
mia do coronavírus, a ex-
posição volta a ser pre-
sencial, na Praça de
Eventos. A mostra virtual
pode ser acessada pelo
site do Salão Internacional
de Humor (www.salaode
humor.piracicaba.sp.gov.br).
A realização é da Pre-
feitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria
Municipal da Ação Cul-
tural (Semac) e Centro
Nacional de Humor Grá-
fico de Piracicaba (CE-
DHU). O trabalho da
brasileira Rosana Amo-
rim (foto) é um dos des-
taques da exposição. A7 A1A1A1A1A17 a A197 a A197 a A197 a A197 a A19
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radigma estudar, traba-
lhar e constituir família.
A vida, a família, o tra-
balho, estão cada vez
mais precários. Quan-
to mais precárias as re-
lações afetivas, mais
difíceis de alcançar são
as relações profissio-
nais, e vice-versa. Será
que tudo que é tempo-
rário e ocasional pas-

sará a atingir e desacelerar essa
geração de jovens que buscam o
mercado do trabalho? As pessoas
entendem que há uma guerra, não
por política ou fronteiras históri-
cas, mas por matérias-primas,
por seu controle de mercados?

O Brasil, rico em matéria pri-
ma, não faz guerra porque entrega
criminosamente seu patrimônio
por preços irrisórios a todas as na-
ções que nos influenciam por van-
tagens aos nossos governos e polí-
ticos. Ao invés de investirmos na
produção nacional de bens e con-
sumos, entregamos nas commodi-
ties o nosso patrimônio nacional e
destruímos nosso meio ambiente,
atacando e queimando florestas,
envenenando nossos rios com
substâncias químicas perigosas e
prejudiciais a nossa sobrevivência.
Por quê? Lucro, lucro e lucro...
Mordomia e luxuria a uma mino-
ria de 7% dos daninhos vertebra-
dos que acumulam todas as ri-
quezas nacionais. Os que sangram
e sugam nosso patrimônio com
privatizações e entreguismo dos
nossos patrimônios, e cada vez
mais aumentam a miséria e a de-
sigualdade social do nosso povo.

E assim passamos de uma
emergência a outra, dos fluxos
demográf icos  à  c l imát ica .
Tudo é mantido e nada é con-
veniente. É uma vida limitan-
te a deste milênio. O ritmo está
pressionando e você corre o
risco de perder o sentido da
existência. Você não vive a vida!

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

José Osmir
Bertazzoni

Omundo, em to-
das as partes do
globo, vive nu-

ma época em que o nor-
mal, o quotidiano,
nosso ritmo de vida e
sobrevivência, os nos-
sos projetos legíti-
mos, são descompen-
sados por acontecimentos ex-
cepcionais em razão das menti-
ras e da profissionalização da
política e dos políticos que não
se prendem a princípios elemen-
tares humanos que se sucedem.

Antes mesmo de superarmos
a preocupação com a pandemia da
Covid-19, agora a guerra também.
Mas o que posso imaginar ou pen-
sar, até falar? Não morri de Covid-
19 e agora inicia-se uma grande
guerra? A primeira guerra mundi-
al iniciou-se em julho de 1914, as
tensões entre a Tríplice Entente
(também conhecida por Aliados) e
a Tríplice Aliança (também conhe-
cida por Potências Centrais) infla-
maram-se com o assassinato do
arquiduque Franz Ferdinand, her-
deiro do trono Austro-Húngaro,
por um nacionalista sérvio bósnio,
durante uma visita a Sarajevo com
um disparo de pistola.380, brinque-
do hoje nas mãos de brasileiros.

De que forma poderemos pla-
nejar, em nossos dias, uma exis-
tência normal, quando tudo se tor-
na emergência? O estado de emer-
gência pandêmico parece terminar
em março, declaram políticos na
televisão e nas redes sociais. Mas a
emergência das nossas necessida-
des e o endividamento do povo no
sistema financeiro, monopolizado
por cinco (5) bancos no Brasil, não
param de crescer. As sanções à
Rússia provocaram, consequente,
desaceleração abrupta do PIB, as
fábricas que já estavam em mar-
cha-lenta desaceleram ainda mais
sua produção e não recebem novos
pedidos. O impulso ou geração de
novos empregos retomarão ainda
mais a decadência e a miséria dos
trabalhadores, isso é certo. Sonhos
de meninas e meninos que querem
um emprego e talvez um projeto de
vida serão novamente adiados.

O tempo das gerações que nos
precederam acabou. O tempo do pa-
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Uma geração condenada
ao fracasso

Giuliano Pereira D'Abronzo

Pois bem, para Kant, é impor-
tante que haja estabilidade
no Estado para que este ga-

ranta as liberdades idealizadas
por ele. A liberdade deve ser ga-
rantida pelo Estado, ou seja, ao
Estado cabe criar leis e instrumen-
tos que garantam a liberdade do
indivíduo. O indivíduo deve ter
respeitado sua liberdade de esco-
lha, óbvio que sempre com res-
peito às liberdades dos demais.

Assim, o Estado deve ser mí-
nimo na interferência das liberda-
des. Não deve regular as liberda-
des. Deve sim garantir que não
haja interferência na liberdade,
seja por parte do Estado, seja por
parte de outras organizações ou
indivíduos. Cabe ao indivíduo de-
finir, dentro de suas convicções o
que escolher, como escolher, no
que acreditar, onde ir. As regras
do Estado devem ser negativas a
ponto de impedir que haja interfe-
rência do Estado e até mesmo a
pior das ações estatais, a imposi-
ção de um comportamento.

Por isso, ao analisar o Estado,
Kant chegou a conclusão que a
monarquia constitucional é o me-
lhor caminho. Constitucional, pois
o príncipe, rei ou imperador deve se
submeter à lei. Leis que emanam da
vontade popular, representada pelo
parlamento eleito através do voto.

Por outro lado, a monarquia
é a representação do Estado, este
sim permanente, e o monarca re-
presenta não só o Estado em sim,
mas os valores que o constituem.
Não cabe ao rei governar. O go-
verno é a representação da von-
tade popular e é passageiro, ain-

da que tenha que se submeter
às leis e tradições de um país.

As leis, por óbvio, são as re-
gras que norteiam o Estado e que
dão a estabilidade para a exis-
tência dele. Já as tradições, es-
tas remontam às origens do Es-
tado, de como ele surgiu, dos
valores que constituem a nação,
seu povo. É a sua história. E deve
ser tratada com respeito, deve
ser valorizada e preservada.

Assim, segundo Kant, a mo-
narquia preserva esses valores,
pois o rei ou imperador é o símbo-
lo de uma tradição, tradição esta
que é a base formadora do Esta-
do. É a monarquia que representa
o país e que mostra que ali os va-
lores são preservados, apesar das
constantes mudanças no cenário
político. O líder não representa
uma opinião política, representa
um país, seus valores, seu povo.

Concluindo, para Kant é
preciso que haja estabilidade nas
instituições estatais para que ga-
rantam a liberdade de seu povo.
Eis uma grande lição que pode-
mos pensar para nosso país tão
afetado por correntes políticas,
muitas delas sem representar
nada dos valores brasileiros.

———
GiulianoPereiraD’Abronzo,
servidor público federal

Um pouco de Emanuel
Kant (parte 2)
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Frei José O. Longarez

(Reflexões a partir
da encíclica FRATELLI
TUTTI). O amor políti-
co está no centro de toda
a nossa vida social, cuja
atividade torna a vida
mais sadia e aberta. O
amor político precisa
da luz da verdade
“esta luz é simultane-
amente à luz da razão e da fé”
nos diz o Papa emérito Bento XVI.
Manifesto respeito e credibilidade
ao “desenvolvimento das ciências
e a sua contribuição insubstituí-
vel para encontrar os recursos
concretos”, por exemplo os recur-
sos da vacina contra a pandemia.

O Papa Francisco nos fala do
chamado amor “elícito”, que ex-
pressa os atos políticos que bro-
tam diretamente da virtude da
caridade dirigidos a povos e pes-
soas. Ele nos diz que há também
um amor “imperado” como atos
de caridade que nos impelem a
criar instituições sabias, justas e
estruturas mais solidarias.

O Conselho Pontifício Justiça
e Paz nos impõe “o objetivo de or-
ganizar e estruturar a sociedade
de modo que o próximo não ve-
nha a se encontrar na miséria.”

É amor político ajudar uma
pessoa que sofre, mas é também
tudo o que se realiza para modi-
ficar as condições sociais que pro-
voca este sofrimento. Por exem-
plo ajudar alguém a atravessar
um rio é caridade, mas construir
uma ponte é amor político. É
amor dar comida a quem tem
fome, mas dar condições de tra-
balho enobrece a ação política,
nos confirma Papa Francisco.

O “coração do espírito da polí-
tica é sempre um amor preferenci-
al pelos menos favorecidos.”  No
amor político “os pobres são reco-
nhecidos e apreciados na sua dig-
nidade imensa, respeitados no seu
estilo próprio e cultura... e integra-

dos na sociedade. Tal
olhar é o núcleo do au-
têntico espírito da polí-
tica.” Gosto quando
Francisco afirma “não
se pode enfrentar o es-
cândalo da pobreza pro-
movendo estratégias de
contenção que só tran-
quilizam e transformam
os pobres em seres do-
mesticados e inofensi-

vos.  Como é triste ver que por de-
trás de presumíveis obras altruís-
tas, o outro é reduzido a passivida-
de.”  É profético quando o Papa diz
que “os políticos são chamados a
cuidar da fragilidade dos povos e
das pessoas. Cuidar da fragilidade
quer dizer força e ternura, luta e
fecundidade, no meio de um mo-
delo funcionalista e individualis-
ta que conduz inexoravelmente a
cultura do descarte. Descartes: o
fenômeno da exclusão social e eco-
nômica com suas tristes consequ-
ências de tráfego de seres huma-
nos, tráfego de órgãos e tecidos
humanos, exploração sexual de
meninos e meninas, trabalho es-
cravo, incluindo a prostituição,
tráfego de drogas e de armas, ter-
rorismo e criminalidade interna-
cional organizada. Devemos ter
cuidado com as nossas instituições
para que sejam realmente eficazes
na luta contra esses flagelos.”

Diante da globalização dos
direitos humanos o objetivo prin-
cipal e irrenunciável é o de elimi-
nar efetivamente a fome, nos de-
clara Francisco. No encontro
mundial dos movimentos popula-
res ele destaca “quando a especu-
lação financeira condiciona o pre-
ço dos alimentos tratando-os
como uma mercadoria qualquer,
milhões de pessoas sofrem e mor-
rem de fome. Por outro lado, des-
cartam-se toneladas de alimentos.
Isso constitui um verdadeiro escân-
dalo. A fome é criminosa, a alimen-
tação é um direito inalienável.”

AMOR POLÍTICO QUE

A atividade do amor político: terceira
dose de reforço para o ano da eleição
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INTEGRA E REUNE - “A ca-
ridade política expressa-se tam-
bém na abertura a todos... e no
saber escutar o ponto de vista
do outro facilitando um espaço
a todos.” Um sublime objetivo,
sem negociações de tipo econô-
mico “é um intercâmbio de
dons a favor do bem comum.”

Percebemos e sentimos na pró-
pria pele e nos nossos relaciona-
mentos que a intolerância funda-
mentalista, fanatismos, logicas fe-
chadas e fragmentação social e cul-
tural danificam nossa convivência,
“comprometamo-nos a viver e a
ensinar o valor do respeito e o amor
capaz de aceitar as várias diferen-
ças.” Cito a campanha da fraterni-
dade 2022 que tem por tema FRA-
TERNIDADE E EDUCAÇÃO com
o lema “FALA COM SABEDORIA,
ENSINA COM AMOR”.    o Papa
Francisco pede que nos comprome-
tamos seriamente com a difusão da
tolerância, da convivência e da paz.
Um bom líder, “um bom político
dá o primeiro passo para que as
diferentes vozes sejam ouvidas.”

Nossas diferenças geram con-
flitos, nossa uniformidade gera
asfixia e neutraliza-nos cultural e
politicamente.  Diante disso Papa
Francisco insiste que “não nos
acostumemos a viver fechados em
um fragmento da realidade.” Nos-
sa realidade para ser sadia e aber-
ta tem que ser um envolvimento
político e social, ou seja, uma rea-
lidade fraternalmente aberta.

MAIS FECUNDIDADE
QUE RESULTADOS NO
AMOR POLÍTICO - Em meio a
todas nossas atividades incansáveis
somos chamados a viver o amor.

No sonho de mais fecundida-
de do que resultados das nossas

atividades incansáveis cada um é
chamado a viver o amor em suas
relações interpessoais diárias.

No parágrafo número 194 da
encíclica FRATELLI TUTTI o Papa
afirma “na política há lugar tam-
bém para amar com ternura.” Ter-
nura “é um movimento que brota
do coração e chega aos olhos, aos
ouvidos e as mãos... no meio da ati-
vidade política os mais pequeninos
frágeis e pobres devem enternecer-
nos: eles têm o direito de arrebatar
a nossa alma e o nosso coração.”

“Na atividade política, é pre-
ciso recordar-se de que indepen-
dentemente da aparência, cada
um é imensamente sagrado e me-
rece nosso afeto e nossa dedica-
ção. Por isso, se consigo ajudar a
uma só pessoa a viver melhor já
justifico o dom da minha vida.”

“Ao amor, a boa política une
a esperança, a confiança nas re-
servas do bem que apesar de tudo,
existem no coração do povo.”

Termino com as questões
que Francisco propõe.

Ao pensar neste ano de elei-
ções as perguntas devem ser:
“para quê? Para onde estou real-
mente indo?” Em quem devo vo-
tar? “As perguntas, talvez dolo-
rosas serão: Quanto amor colo-
quei no meu trabalho? Em que fiz
progredir o povo? Que marcas
deixei na vida da sociedade? Que
laços reais construí? Que forças
positivas desencadeei? Quanta
paz social semeei? O que produzi
no lugar que me foi confiado?”

Recomendo a todas as frater-
nidades, movimentos sociais e par-
tidos políticos que leiam e estudem
o capítulo 5 da encíclica FRATE-
LLI TUTTI – A Melhor Política, se-
não todos os capítulos buscando
no diálogo a fraternidade e amiza-
de social por caminhos de um novo
encontro social, religioso e político.

———
Frei José Orlando Longa-
rez OFMCap pela comis-
são de justiça e paz JPIC.

Daiane de Oliveira

Há meses negan-
do ataque mili-
tar ao ex-vizi-

nho soviético, a Rússia
iniciou novos ataques
ao território ucraniano,
alvo de um conflito ar-
mado pelo país de Vla-
dimir Putin desde 2014.
Em resposta a essa invasão a auto-
ridade máxima do esporte, a FIFA,
em conjunto com a UEFA, deter-
minou a exclusão da Rússia de fu-
turas competições internacionais e
os clubes russos não exercerão
mais o futebol em nome do país
até segunda ordem. Assim, até o
momento, a seleção russa está fora
da Copa do Mundo do Catar e da
Liga dos Campeões da Europa.

As sanções ao país russo
não pararam o presidente Pu-
tin e, ao que se vê, em nada o
afetou as restrições impostas
pelo ente internacional de fute-
bol. No entanto, o cenário de es-
tabilidade não é o mesmo para os
atletas contratados pelos russos.

A FIFA vinha sofrendo pres-
são internacional, principalmente

dos países europeus vi-
zinhos à Rússia, como a
Polônia que não vai mais
disputar com os russos
a partida pela repesca-
gem das eliminatórias
para a Copa do Mundo
de 2022. Exceto se os
russos firmem acordo
de paz com a nação ucra-
niana ou na hipótese de

o país de Putin recorrer da decisão
ao Tribunal Arbitral do Esporte
(TAS). Até o momento, o recurso
não fora interposto pela Federa-
ção de Futebol da Rússia, que dis-
cordou da suspensão imposta.

A punição, ao nosso ver,
trata-se mais de uma posição
simbólica da FIFA em respeito
as pessoas afetadas na Ucrânia
e como ato de declarar o futebol
como vetor de unidade e paz en-
tre os povos que, importa mais
aos outros países do que pro-
priamente ao país russo que está
mais concentrado em evitar o
avanço da Ucrânia à OTAN e em
anexar mais territórios ao seu
poderio. Apesar da manifesta
disposição em apresentar recur-
so diante o TAS, o Tribunal cer-
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tamente seguirá a decisão toma-
da pelo Conselho da FIFA e Co-
mitê Executivo da Uefa.

A medida restritiva, no en-
tanto, pode afetar os contratos re-
alizados com atletas, técnicos,
clubes, seleções e os funcionários
para tanto. Os contratos dos atle-
tas que agora se veem impedidos
de competir no âmbito internaci-
onal devem ser analisados de for-
ma isolada, em especial à cláusu-
la rescisória que os envolve.

Todavia, a legislação da FIFA
não prevê a quebra contatual em
caso de guerra, o que não exime
os jogadores de seus deveres que,
na hipótese de optarem por dei-
xarem o país em razão do colapso
que assola o país russo, devem
informar formalmente ao clube e
patrocinadores da decisão, sob
pena de tacitamente ser conside-
rado rescindido o contrato.

Dessa forma, pura e simples-

mente romper o contrato com os
jogadores contratados em terri-
tório russo, gerariam gravidades
financeiras aos envolvidos e a
guerra que é palco internacional
de velhas disputas, possivelmen-
te se tornará palco do mercado
da bola, e os clubes dos anfitri-
ões do Mundial em 2018 deve-
rão negociar transferências ou
empréstimo de jogadores.

Apesar disso, caso os clubes
venham a manter o contrato dos
atletas e, no pior cenário a perma-
nência da guerra por longo perío-
do, as rescisões poderão ser efeti-
vas e motivadas em razão da im-
possibilidade dos jogadores de exer-
cerem sua atividade profissional,
dando ensejo à justa causa. O alí-
vio, é que por ora, não há nenhu-
ma orientação divergente do TAS,
nem outro parecer da Câmara de
Resolução de Litígios da Fifa, pre-
valecendo a vigência dos contra-
tos das ligas e clubes russos.

———
Daiane de Oliveira é ad-
vogada especialista em
Direito Desportivo do es-
critório Mariano Santana
Sociedade de Advogados
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Camilo Irineu
Quartarollo

No mastro mais
alto nas naus
antigas ficava

o cesto do observa-
dor. Um lugar inse-
guro, de altura verti-
ginosa, na dança do
mar com os solavan-
cos do barco, os zu-
nidos dos ventos frios do ocea-
no com seus monstros, ondas
de arrebentação ou tempesta-
des. Advêm os vômitos e diar-
reias aos marinheiros de primei-
ra viagem e pegos da roça, sem
conhecimentos náuticos apeli-
daram bombordo e estibordo de
cebola e alho. Assim a esquadra
de Cabral veio dar nas praias.

O grande Macunaíma viu
dos montes de Roraima os estra-
nhos chegarem pela Costa. O fei-
ticeiro deles foi logo riscando num
papel que “descobriram” terras.
Papel de branco aceita tudo, sus-
pirou Macunaíma e deitou nova-
mente na rede. Depois de pensar

muito deitado, por dias,
Macunaíma decidiu não
interferir e mais tarde os
invasores permitiram o
futebol e o carnaval!

Os estudiosos di-
zem que a terra cons-
tava nos registros se-
cretos da Coroa. An-
tes dos franceses ou
espanhóis lançarem
mãos queriam fazer da

terra sua posse, como aquela
brincadeira do “eu vi primeiro”.

O escrivão Caminha analisa o
perfil dos que não escondem “as
vergonhas”, pois os brancos mal-
cheirosos usavam longas indu-
mentárias. Acreditavam eles que
não deviam perder os fluidos do
corpo e tomavam banhos a cada
dois anos ou mais. Os selvagens li-
vres e soltos, porém, banhavam-se
diariamente e com “suas vergo-
nhas” limpas e abundantes.

Homem nu é redundância,
diria que pleonasmo. Você já ouviu
alguém dizer macaco nu, gato nu,
galinha nua? Ora, a natureza as-
sim se manifesta e ao nascer vie-

mos ao mundo peladinhos ou pe-
ladinhas. A própria língua é uma
roupagem que se põe sobre a ver-
dade, no caso, usamos o bom por-
tuguês, e com moderação, viu!

Quando os portugueses se
apossavam do Brasil acabava a
Idade média na Europa. Por essa
época mesma que puseram uma
tanga nas vergonhas de Jesus
crucificado. Ora, que fixação pe-
las vergonhas! Na verdade, os
crucificados não usavam nada.

Julgando estar de posse da
terra El rei de Portugal se pronti-
ficou a ratear em capitanias here-
ditárias, aos nobres da corte lusi-
tana. Não deu. Então o rei criou
governos gerais. E depois foi fa-

zendo doações, como se fossem
suas as terras habitadas ou não.

Os chamados ciclos de rique-
zas do Brasil assolaram a terra sob
comando de aventureiros, grilei-
ros e desmatadores antigos, cha-
mados de bandeirantes, enquan-
to os indígenas são empurrados
para o meio das matas e, ora, atu-
almente, suas matas são também
queimadas com todo o bioma.

Tivemos o ciclo do pau bra-
sil, da cana de açúcar, do ouro,
do algodão, do café, da borra-
cha. Situação absurda é a do pe-
tróleo brasileiro, empresa estra-
tégica a soberania, divisas a
qualquer nação do mundo. Aqui
a Petrobrás, imaginem! Alguém
viu primeiro, viu ou se apossou.
Nos restam algum vento, que-
das d’água maravilhosas, pe-
dintes famintos, barracas na
Avenida Paulista, futebol, sol,
carnaval num país de Cabral...

———
Camilo Irineu Quartaro-
llo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, histo-
rietas, artigos e livros
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Escola Cívico Militar em
Piracicaba: desconhecimento

da Prefeitura
Barjas Negri

Depois da desas-
trada gestão
da Secretaria

Municipal de Educa-
ção no 1º semestre de
2021, que contribuiu
para fechar o Cursinho
Municipal Pré-Vesti-
bular e o Observatório Municipal
e vamos registrar também o Setor
de Merenda Escolar que, por qua-
se 50 anos funcionou muito bem,
e agora está com contrato de ter-
ceirização em situação emergenci-
al há quase um ano, fora algumas
medidas administrativas e peda-
gógicas que entendemos retroce-
deram ao invés de trazer avanços.

Agora, por completo desco-
nhecimento do funcionamento da
rede pública da Educação Básica,
a atual gestão da Prefeitura reali-
za um equivocado debate a respei-
to da implantação da Escola Cívi-
co Militar em Piracicaba, à mar-
gem das estruturas municipal e
estadual, entregando a coordena-
ção do debate e dos trabalhos a
pessoas com pouco ou qualquer
qualificação na área educacional
e fora da estrutura educacional da
cidade. Isso mesmo. Debates or-
ganizados por “estranhos”, mas
que têm presença constante nos
gabinetes públicos das autoridades
municipais, inexplicavelmente.

Pois bem! O pacto da educa-
ção pública de Piracicaba fez com
que a Prefeitura se responsabili-
zasse pela Educação Infantil e pelo
Ensino Fundamental – Ciclo I,
cabendo ao Estado o Ensino Fun-
damental – Ciclo II e o Médio.
Essa mudança vem ocorrendo ao
longo dos anos, com planejamen-
to. E na nossa rede municipal do
Ciclo I do Fundamental  avançou
bastante e está estabilizada.

Ocorre que a Escola Cívico
Militar atende o Ensino Funda-
mental – Ciclo II e o Médio. O bom
trabalho da rede estadual vem
garantindo avanços nos indica-
dores de qualidade medidos pelo
Ideb (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica) e avançado
ainda mais na implantação do en-
sino integral, faltando apenas três
escolas para chegarmos aos
100%. Portanto, se a atual gestão
da Prefeitura de Piracicaba esti-
vesse mesmo preocupada com a
educação poderia investir nessas
três escolas, ampliando o núme-
ro de salas, laboratórios e ou-
tros espaços para alcançar 100%
dos alunos em tempo integral.

Mais do que isso, Piracicaba
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precisa da construção de
pelo menos uma nova
escola estadual para
melhorar a rede estadu-
al, reduzir o transporte
de alunos e desafogar as
escolas de Santa Terezi-
nha, mas transformar
a E. E. Maria de Lour-
des Cosentino em uma

Escola Cívico Militar apenas vai
aprofundar o problema de aco-
modação de demanda, tornan-
do seu debate inoportuno e des-
necessário, aprofundando o pro-
blema existente na região norte
da cidade. Estudar pouco as po-
líticas públicas da cidade, não
conversar com quem tem experi-
ência leva a erros como esse.

Para implantar uma Escola
Cívico Militar em Piracicaba é pre-
ciso um debate mais profundo com
a sociedade local, reunir especia-
listas para se tomar a decisão so-
bre sua implantação, se aprovada
a sugestão é da construção de uma
escola na área Central, dando
oportunidade para que alunos de
vários bairros possam frequentá-
la. O que não pode ocorrer é a
subtração de uma boa escola pú-
blica estadual numa região de
grande expansão urbana e popu-
lacional, como é Santa Terezinha.

Para entender a demanda es-
colar de Santa Terezinha, em nos-
sa gestão construímos a escola do
Jardim Manacás e a transferimos
ao Estado, além de ter construídos
três novas escolas municipais de
Ensino Fundamental. Mesmo as-
sim a região Norte precisa de pelo
menos uma nova escola estadual
de Ensino Fundamental e Médio.

Só espero que a eventual
aprovação da construção de
uma nova escola na área Cen-
tral não sirva de pretexto para im-
plantar no Engenho Central uma
Escola Cívico Militar, onde a atual
gestão acha que tudo pode ser ins-
talado lá. A possível construção
da Escola Cívico Militar acres-
cente algo ao sistema educacio-
nal e não subtrair o que existe.

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

Walter Naime

De uma gestação
que já durava
mais de vinte

anos no desenrolar de
alguns trancos e bar-
rancos a Russia vai a
maternidade da Ucrâ-
nia para dar ao mundo
a noticia do nascimen-
to do monstro que cos-
pe fogo e destrói tudo, “a guerra”.

Da escuridão das tempesta-
des, aquilo que é temido por toda a
humanidade ressurge a ameaça
com uma força espantosa e ame-
drontadora: a “guerra nuclear”.

Com o descontrole do sistema
racional do homem, com a possibi-
lidade do erro emocional, o mundo
ce vê em risco dentro de um cenário
de pandemia, que ainda sem seu
termino é sobrecarregado com o
aparecimento dessa contenda, que
não se sabe no que vai resultar.

Com essa premissa vem a in-
dagação, em tempos de um avan-
ço da tecnologia a idéia do peri-
go do “botão vermelho”, onde se
acionado, ninguém ganha e to-
dos perdem, e tudo desaparece
num “finale triste”. Isso acredi-
tamos não interessar a nenhu-

ma das partes, pois as
cartas na manga nes-
sa mesa de jogo estão
marcadas e além disso
são falsos os valores a
receber pelo ganhador.

Com isso tudo so-
mos colocados de joe-
lhos, diante da loucura,
e desse ponto em diante
faz-se necessário conti-
nuar refletindo diante

da oportunidade da salvação so-
bre os instintos de destruição que
o ser humano carrega na sua “zona
de burrice”, e que nesse estágio se
propaga com maior amplitude.

No caminhar com esse foco,
surgem outras premissas já conhe-
cidas por todos e trazidas pelas
histórias semelhantes, mas que exi-
gem negociação por parte do cená-
rio beliscoso que se instala e que
são racionalizados e colocados em
acôrdos as vezes desconfortáveis
inicialmente, mas que com o cami-
nhar da carruagem tem o êxito
como recompensa. Todos perdem
um pouco, mas há a sobrevivência
do conjunto. Para isso é necessário
a capacidade da aproximação do
diálogo entre os debatentes.

Nesse “cenário de guerra atu-
al” os resultados do esforço já apa-
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recem. O primeiro caminho está
sendo tentado para que os “ânimos
guerra” possam recrudecer. Seu
planejamento é instalado sob o foco
de minar as forças do invasor no
campo da administração da econo-
mia, da defesa, da informação, do
comércio, do sistema monetário, do
transporte, da comunicação, desor-
ganizando sua estrutura para atin-
gir a parte política das decisões mi-
litares perdendo força contra as
decisões civis e humanitárias.

Tudo o que foi dito acima é o
que se refere a tentativa de dar
tempo ao tempo e tirar dele ações
futuras do processo. Não se co-
nhece na história nada que apre-
sente com a desistência da parte
agredida. É uma estratégia de gan-
ho de tempo até que outros planos
possam ser elaborados, numa ope-
ração paralela a destruição que não
vai arredar o pé. Acreditamos que
os planos que estão sendo postos
em prática serão a repetição dos
atingidos em outras épocas.

Essa guerra que já dura mais
de 10 dias e que provavelmente
se estenderá por dias, semanas e
meses, desorganizando uma cer-
ta “ordem mundial” terá conse-
quências que permanecerão no
bojo da política por um certo pe-
ríodo com sua “poeira” atormen-
tando o viver do ser humano,
com “monstrinhos” se alimentan-
do dos temores estabelecidos.

Diante desse quadro, com o
grande desenvolvimento tecno-
lógico, tudo se transformando
em equipamentos eletrônicos é
necessário toda atenção na hora
de apertar algum “botão verme-
lho”. Assim seria aconselhável
que todos os lideres mundiais
não fosse daltônicos, escolhen-
do-os a não praticar o erro hu-
mano, apertando o botão verme-
lho pensando que é o verde.

Todos conhecem a frase “no
fim tudo dá certo” isto porque o
fim é o fim. Não vamos chegar a
esse ponto para decidirmos com a
nossa “bussola racional” porque
então não teremos ninguém para
contar ou ouvir nossas histórias.

Foi o Putin que pariu a guerra??
———
Walter Naime é arquiteto-
urbanista e empresário
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O que não me mata me fortalece
Rafael Proette

Outra vez as gri-
tarias de Fabrí-
cio Polezi na Câ-

mara de Vereadores de
Piracicaba — vergonha,
aberração da política.
Antes de iniciar o texto,
vou reproduzir uma pé-
rola do seu magno dis-
curso durante a trans-
missão da sessão ordinária (03 de
março de 2021), respondendo a um
artigo sobre a visão da escola cívico
militar pelo ex-prefeito Barjas Negri,
publicado nos jornais da cidade.

Segue discurso do Fabrício:
“...Isso mostra total desconheci-
mento, desconhecimento, desco-
nhecimento monstruoso do ex-pre-
feito sobre o ‘POGRAMA’ (SIC). O
que significa o ‘POGRAMA’ (SIC),
é gente preguiçosa, gente que não
se deu o luxo de perguntar... di...
di... di... di... querer saber do que
se trata; o que tá acontecendo! Não
sabe nada sobre o ‘POGRAMA’
(SIC), não tem o menor entendi-
mento do ‘POGRAMA’ (SIC)... não
significa nada... nada... nada... do
objetivo do ‘POGRAMA’ (SIC) e me
faz uma puta duma matéria men-
tirosa, cínica, falsa...” (Ipsis verbis”)

Este foi o notável discurso de
defesa do Vereador Polezi, discípu-
lo do negacionista e terraplanista
Olavo de Carvalho e seguidor dos
programas do MEC (Ministério da
Educação e Cultura) desenvolvido
pelo colombiano Ricardo Vélez Ro-
driguez, que foi demitido com ape-
nas três meses como Ministro da
Educação do Brasil e foi substituí-
do por Abraham Weintraub.

Acredito que, após esse discur-
so de defesa, Polezi deva ser decla-
rado Doutor “Honoris Causa” e ser
o primeiro a receber da Câmara a
Comenda Olavo de Carvalho, co-

nhecida como medalha
“Jéca Tatu Oficial”.

Para não transpa-
recer que exista algu-
ma rivalidade entre
esse escriba e o verea-
dor simpático, vamos
relatar em que funda-
mentos foram desen-
volvidos o programa
(não “POGRAMA”) Es-
cola Cívico Militar.

Na concepção de Bolsonaro
e sua “filosofria”, a Educação é
para garantir a autonomia dos ci-
dadãos, garantindo a indepen-
dência do professor dentro da
sala de aula ou seguir regras e
manter a disciplina muito rígidas
dentro das escolas. Ou seja, bateu/
levou, "bate na minha cara que eu
bato na sua"; cala a boca moleque,
ou guri, piá etc. Esse é apenas um
dos questionamentos levantados
por especialistas ouvidos pela Nova
Escola, em uma análise da imple-
mentação de escolas cívico-mili-
tares que se iniciou no Distrito
Federal, sem obtenção de quais-
quer resultados diferentes, ex-
pressivo, que possam mostrar
quaisquer vantagens ou melhora.

Relembrando que, em entre-
vista ao Jornal Valor Econômico,
Vélez (o ministro colombiano), que
desenvolveu o padrão Escola Cívi-
co Militar para o Brasil, afirmou
que “não existe a ideia de universi-
dade para todos”, e que esse é um
espaço que deveria ficar restrito à
ELITE BRASILEIRA. O projeto faz
parte dos discursos de campanha
de Bolsonaro defendendo a imple-
mentação de escolas técnicas (para
consertar geladeiras) e da redução
de investimento no Ensino Superi-
or. Esse Mesmo Ministro colombi-
ano do Brasil mandou e-mail com
o timbre do MEC e com o logotipo
de campanha de Bolsonaro para as

dirigentes de ensino determinan-
do que todos os alunos cantas-
sem o hino nacional e hasteas-
sem a bandeira todos os dias
(verbo impositivo) e que os dire-
tores e professores ficavam obri-
gados, todos os dias, a manter
gravações para que nacionalmen-
te fossem enviados para o MEC.

A Escola cívico militar propos-
ta é um desarranjo educacional sem
quaisquer diretrizes pedagógicas e
educacionais, cuja única intenção é
amedrontar os alunos e torná-los
subservientes às elites brasileiras.

No programa escola cívico mi-
litar, ou “POGRAMA” segundo o
vereador jurisconsulto educacional
não tem por escopo construir esco-
las, investir na educação, ou esta-
belecer quaisquer métodos pedagó-
gicos que validem um investimen-
to sem qualquer rumo ou direção.

Grite bastante Vereador Fa-
brício e resmungue alto como si-
renes, para quebrar nosso neces-
sário pingo de sono. A eleição des-
se birrento reclamão, que gesti-
cula pondo as mãos no rosto em
menção ao inconformismo, foi
um acidente, nunca imaginei que
estava tão perto de acontecer, mas
aconteceu. Agora que passem ver-
gonha por mais três ano, tendo
certeza de que um já foi.

Não há apenas uma luz na
lanterna do celular, ela (a Luz)
está para todos nós não come-
termos duas vezes o mesmo erro,
fato, pois a administração públi-

ca e a Casa Legislativa são nos-
sos espelhos, quando estamos
feios aparecemos feios. Vamos ser
honestos, vocês, meus leitores,
têm coragem de dizer que nosso
legislativo representado por esse
ser iluminado pelo terraplanismo
tem algo a se aproveitar?

Uma luz lívida passou no ca-
minho do nosso país, a educação,
pesquisa, cultura perderam suas
importâncias de outrora, agora é
conviver com os infortúnios da ig-
norância, do negacionismo e dos
ataques a educação simplesmente
porque o “filosofrio” Olavo, hoje
morto por Covid-19 (que ele mes-
mo negou até a morte), é o grande
exemplo para esses clones defeitu-
osos intelectualmente seguirem.
Esse mesmo vereador, para enver-
gonhar a Casa Legislativa, apresen-
tou "projetos de lei" denominando
Olavo de Carvalho a praças e títu-
los honoríficos para contemplá-lo.

Não que isso faça de um ho-
mem menor ou melhor que o
outro, mas é bom recordar que
Olavo de Carvalho sequer ter-
minou o ensino fundamental e
se autointitulava professor, fi-
losofo, escritor etc., quando, na
verdade, era desgraçadamente
contrário às instituições de en-
sino e da formação acadêmico.

Que os colombianos possam
nos perdoar por nossa referência
ao seu compatriota, assim como nós
os perdoamos por ter nos manda-
do o pior deles para investir na des-
truição da nossa sofrida e resistente
educação hoje funcionando sobre
“PALPITE" desses medíocres.

Por derradeiro, apresento
esse digesto latino que muito me
significa para nossa resistência
“hoc non pereo habebo fortior me”.

———
Rafael Proette, líder
comunitário

Gustavo Ribeiro

Analisemos a se-
guinte situação:
 certa pessoa está

presa, consegue um al-
vará de soltura e seu ad-
vogado vai entregar re-
ferido documento em
mãos na unidade prisi-
onal para que a pessoa
seja liberada. Entre-
tanto, em que pese o documento
oficial, assinado por um juiz, não
é aceito pelo responsável pela li-
beração. Para tal, de acordo com
a autoridade, um e-mail deve ser
encaminhado, pra confirmar a
idoneidade de uma decisão judi-
cial. E este e-mail, leva dois dias
para chegar até o local. Enquan-
to isso, apesar da ordem judicial
determinando A IMEDIATA
SOLTURA, a liberdade somente
ocorrerá com a vinda deste email.

A situação acima é um típico
exemplo da burocracia digital que
se vê instalada atualmente no Es-
tado e, principalmente no Poder Ju-
diciário. Por mais surreal que pos-
sa parecer, o fato acima é verídico,
ocorreu na comarca de São Pedro.

Vemos também que referido
fato é um claro exemplo do mau
uso da tecnologia. Antigamente, o
envio de uma carta levava dias. A
remessa de um documento en-
tre países, se dava por navio, ou
aviões, vez que, tal documento

deveria ser fisicamen-
te entregue e não ha-
via meios digitais para
o encaminhamento.

Sucede que, a tec-
nologia vem, mas maus
hábitos se mantém.
Atualmente, o Poder
Judiciário investe mi-
lhões em infraestrutu-
ra para digitalização do
enorme acervo de pro-

cessos. Apesar disso, os serventu-
ários, agentes, delegados, magis-
trados, enfim, operadores do di-
reito que utilizam do sistema, in-
sistem em fazer mau uso da tec-
nologia que tem a disposição.

A assinatura digital de docu-
mentos do Poder Judiciário, nada
difere de uma assinatura física.
Pelo contrário, há mecanismos de
segurança que conferem a tal do-
cumento uma veracidade, tais
como tokens e certificados digi-
tais, bem como sistemas que per-
mitem, rapidamente, a apuração
da veracidade do documento.
Todos esses mecanismos são mui-
to superiores ao e-mail no quesi-
to segurança, ferramenta ainda
muito utilizada em nosso mundo
digital, mas com um padrão de se-
gurança pífio, facilmente burlável.

E ainda assim, incrivelmente,
é esse mecanismo que é adotado
em nosso ordenamento jurídico,
para atestar a veracidade de um
documento assinado digitalmente.

A burocracia digital a desserviço das liberdades
Sucede que, aSucede que, aSucede que, aSucede que, aSucede que, a
tecnologia vem,tecnologia vem,tecnologia vem,tecnologia vem,tecnologia vem,
mas mausmas mausmas mausmas mausmas maus
hábitos sehábitos sehábitos sehábitos sehábitos se
mantémmantémmantémmantémmantém

Via de regra, os documentos
assinados digitalmente, tal qual
a decisão judicial aqui menciona-
da, contém, ao final, um link de
acesso, com uma chave digital
para atestar a sua veracidade.

O agente, ao receber tal docu-
mento, pode verificar sua autentici-
dade, em poucos segundos, confe-
rindo-o no site do Tribunal compe-
tente. Referidos sites também pos-
suem selos e certificados de segu-
rança, que podem ser facilmente
consultados através dos browsers
de navegação. Geralmente, a auten-
ticidade desses sites pode ser confir-
mada através da imagem de um ca-
deado fechado, que geralmente fica
no topo superior esquerdo dos na-
vegadores. Ao clicar em referido
cadeado, é exibido um selo confir-
mando que referida página é segura.

Assim, vê-se que um email, o
mecanismo adotado hoje para
confirmação de alvarás de soltu-
ra, entre documentos, é o meio
mais inseguro para confirmação
do documento. Tanto pela facili-
dade de criação de um email fal-
so, com uma máscara que lhe con-
fere um viés de autentico, como
pela interceptação de informações

dentro das mensagens. Já os do-
cumentos oficiais assinados digi-
talmente são únicos, são criados e
armazenados de forma segura.

Vale destacar que o artigo
425 do Código de Processo Civil
Brasileiro permite que o advo-
gado também ateste a veracida-
de de referido documento, sob
sua responsabilidade pessoal.

Assim, ao advogado, defensor
público ou outro profissional com
poderes para tal, deve lhe ser con-
ferida a boa-fé, na exibição de um
documento assinado digitalmen-
te, haja vista os diversos mecanis-
mos que permitam, em pouco tem-
po, atestar a veracidade. Má-fé se
comprova, e se houver algum in-
dício de irregularidade, cabe a au-
toridade tomar as atitudes previs-
tas em lei, mas sem presumir.

Com isso, busca-se usufruir
da tecnologia como meio para,
realmente, desburocratização da
máquina estatal, e não um em-
pecilho, com a mera burocrati-
zação digitalizada de atos.

———
Gustavo Benitez Ribeiro,
advogado, graduado em
Direito e Ciência da Com-
putação pela Unimep e
pós-graduado em Direi-
to Processual Cível pela
Escola Paulista de Direi-
to. Sócio Coordenador
do Escritório Marianno
& Benitez Advogados
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Câmara inaugura exposição "Essenciais"
Além da exposição, servidoras, funcionárias e terceirizadas da Câmara foram homenageadas com um café da manhã

Em comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher, foi inau-
gurada, na manhã desta terça-
feira (8), a exposição fotográfica
“Essenciais”. Localizada no hall
do prédio principal do Poder Le-
gislativo, a mostra retrata as tra-
balhadoras terceirizadas da Câ-
mara, que atuam nos serviços de
limpeza, copa e recepção. Mais
cedo, um café da manhã foi ser-
vido para as servidoras, funcio-
nárias e terceirizadas da Câmara.

Idealizados pela Procurado-
ria Especial da Mulher, compos-
ta pelas vereadoras Rai de Al-
meida (PT), Alessandra Bellucci
(Republicanos), Ana Pavão (PL)
e Silvia Morales (PV), do man-
dato coletivo "A Cidade é Sua",
com o apoio do Departamento de
Comunicação Social, os eventos
desta terça-feira fazem parte da
programação especial para o mês
de março, em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher.

ESSENCIAIS – “É do en-
tendimento de que o feminino é
essencial e de que tudo o que é
essencial deve ser preservado,
que nasce a ideia da exposição
Essenciais”. Essa frase abre a ex-
posição cujas imagens enalte-
cem as mulheres colaboradoras
terceirizadas que mantêm a or-
ganização e o asseio dos espa-
ços da Câmara e que mantive-
ram os seus postos de trabalho

durante o momento mais críti-
co da pandemia da Covid-19.

“Optamos por fazer com as
mulheres que têm um papel fun-
damental para que as outras e os
outros exercerem as suas funções,
que é de fazer a limpeza nos espa-
ços que trabalhamos e recepcio-
nam a população que chegam a
nossa Casa. Essas mulheres são
essenciais para o exercício das nos-
sas funções e obrigações e, toda-
via, elas são invisibilizadas. O ob-
jetivo dessa exposição é de dar vi-
sibilidade a essas mulheres tão es-
senciais, mas que nem sempre são
vistas e sequer são cumprimenta-
das no seu cotidiano”, destacou a
vereadora Rai de Almeida.

A coordenadora da equipe da
higienização da Câmara, Hellen
Caroline Tomaz, foi uma das mu-
lheres fotografadas para a exposi-
ção. “Eu fiquei feliz e honrada por-
que foi um reconhecimento de to-
das as meninas. Todas são essen-
ciais, mas algumas passam invisí-
veis às vezes pelos corredores, às
vezes o serviço não é reconhecido
e eu fiquei muito honrada em po-
der participar e muito mais hon-
rada que as todas as meninas par-
ticiparam desse momento de ho-
menagem a elas”, declarou.

A auxiliar de limpeza Hele-
na da Silva Mendes afirmou ter
se sentido “lisonjeada” com a ho-
menagem porque não são em to-

dos os lugares que dão atenção
para as pessoas que estão na lim-
peza e na Câmara “é diferente”.

Para a vereadora Silvia Mo-
rales, a exposição é uma manei-
ra de valorizar todas as mulhe-
res que estão na faxina e recep-
ção. Estamos trazendo a ima-
gem dessas mulheres que tanto
nos ajudam”, completou.

As fotos são de autoria de
Davi Negri, com produção de Fa-
brice Desmonts e Guilherme Lei-
te, todos repórteres fotográficos
do Departamento de Comunica-
ção Social, e apoio do Setor de
Gestão de Documentação e Arqui-
vo. A exposição poderá ser visitada
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h, até o fim de março.

REPRESENTATIVIDADE
– Durante o café da manhã ofere-
cido às servidoras e funcionárias,
o presidente da Câmara Municipal
de Piracicaba, vereador Gilmar
Rotta (Cidadania), frisou a repre-
sentatividade das mulheres na
Casa. “Eu tenho o privilégio aqui
na Câmara de ter uma quantidade
muito grande de mulheres traba-
lhando e também todo meu corpo
diretor da Casa, meu corpo de
chefes que somam mais ou me-
nos 16 chefes de departamentos e
de setores, são todos ocupados
por mulheres. Apenas três cargos
são ocupados por homens e isso é
muito lisonjeador", afirmou.

Davi Negri

Exposição “Essenciais” foi inaugurada na manhã desta terça-feira (8)
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Piracicaba tem sinal liberado de
aplicativo exclusivo às mulheres
“Iniciar nossas atividades de atendimento no Dia Internacional da Mulher é
muito significativo”, relata Isabela Cunha, responsável pelo aplicativo na cidade

PRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRA

DOIS MESESDOIS MESESDOIS MESESDOIS MESESDOIS MESES
Depois de dois anos por con-

ta da pandemia, a Festa das Na-
ções voltará a agitar Piracicaba
e Região em maio. A trigésima
sétima edição tem seus prepara-
tivos seguindo em perfeita or-
dem. Dia 8 de abril, no Teatro
“Erotides de Campos”, acontece-
rá a apresentação das rainhas.
Empresas conhecidas e tradicio-
nais já confirmaram seus apoios,
como a   Hyundai, Caterpillar,
Unimed, Drogal, Grupo Pirasa e
a Embraplan Engenharia, que
outra vez doará um apartamen-
to para sorteio. No momento,
discute-se a programação musi-
cal. O presidente da Fenapi, dr.
Fábio do Amaral Sanches, não
tem dúvidas quanto a mais um
evento com grande sucesso.

FFFFFAAAAATTTTTOS AMAROS AMAROS AMAROS AMAROS AMARGOSGOSGOSGOSGOS
Toda semana aparecem notí-

cias negativas envolvendo o Se-
mae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto) por conta dos trabalhos
da CPI instalada perla Câmara de
Vereadores de Piracicaba. A au-
tarquia sofre financeiramente por
causa de contrato mal feito com
a empresa Mirante, mais isen-
ções, inadimplências, e agora a
descoberta de ligação clandesti-
na. Impossível suportar. O que
mais pode (ou vai) aparecer?

DESCASO OUDESCASO OUDESCASO OUDESCASO OUDESCASO OU
INCOMPETÊNCIA?INCOMPETÊNCIA?INCOMPETÊNCIA?INCOMPETÊNCIA?INCOMPETÊNCIA?
Quando a equipe esportiva da

rádio Educadora (1060) chegou
ao estádio em Leme, sábado (5),
para transmitir Lemense e XV de
Piracicaba pelo Campeonato Pau-
lista (Série A-2), descobriu que
não tinha cabine para trabalhar.
Um local (junto a torcida) foi im-
provisado (com cadeiras e fita si-
nalizadora), numa demonstração
da absoluta falta de profissiona-
lismo. A Educadora encaminhou
seu protesto a quem de direito,
lembrando que mesmo assim de-
sempenhou com brilhantismo seu
trabalho através do Mário Luiz,
Ulisses Michi, Fernando Lopes e
Dirley Melotto. Detalhe: não ti-
nha cabine, mas tinha chopp, cuja
comercialização é proibida.

MUDANÇA PROVIDENCIALMUDANÇA PROVIDENCIALMUDANÇA PROVIDENCIALMUDANÇA PROVIDENCIALMUDANÇA PROVIDENCIAL
A troca de técnico fez bem ao

time do XV. Realidade é outra e já
tem quem aposte no alvinegro
como candidato ao título ou aces-
so. Roberto Cavalo usou sua capa-
cidade e experiência para dar uma
nova cara ao time. Todos esperam
pela confirmação dessa nova fase
diante da Portuguesa Santista,
hoje (9), às 20 horas, em Piraci-
caba. Pela primeira vez existe a
expectativa de um bom público.

SEMPRE PERIGOSOSEMPRE PERIGOSOSEMPRE PERIGOSOSEMPRE PERIGOSOSEMPRE PERIGOSO
A partir do momento que

você, publicamente, passa para
ataques pessoais, utilizando a
mídia tradicional ou redes soci-
ais, com certeza, mexe com o
perigo.  A vida privada é exclusi-
va, sagrada, que merece respeito
e impõe responsabilidade e serie-
dade. Piracicaba está vivendo no
segmento político essa situação
ou realidade, sem qualquer ne-

A Prefeitura de Piracicaba que mantém relações complicadas e ten-
sas com o Hospital Ilumina, busca acordos com o Hospital da Cana e
Santa Casa para renovação dos convênios que vencem dia 31 de
março. É preciso esclarecer que os vínculos contratuais na verdade
findaram em dezembro e, sem entendimento, um aditamento foi assi-
nado com validade por 90 dias. Os hospitais vivem a expectativa
quanto a um acerto e, no momento, quem negocia com o governo
municipal são advogados representando as duas diretorias das insti-
tuições de saúde. Problema seria a falta de acordo para os reajustes.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

João Chaddad continua o
mesmo. Ativo no trabalho,
de bem com a vida, sem-
pre mostrando seu bom
humor, uma marca reco-
nhecida. Arquiteto e artis-
ta plástico, também vive
para a política, a música e
os amigos. Foi vice-prefei-
to, gosta de cantar, de fu-
tebol, e participou ativa-
mente dos tempos doura-
dos do carnaval (clube e
rua) piracicabano. Diaria-
mente cuida de seus proje-
tos, quadros, sempre expon-
do suas pinturas em algum
importante lugar, no momento, a disposição do público no Café e Res-
taurante Paris, na rua Boa Morte esquina com a rua XV. João Chaddad:
acima de tudo, um homem correto, exímio profissional e amigo leal.

Até quando? Até acontecer uma tragédia do tamanho ou maior da
vista no México neste último final de semana? Virou rotina no
futebol brasileiro as brigas entre a torcidas, que marcam os con-
frontos fora do estádio pelas redes sociais. Ônibus dos clubes
apedrejados, invasões no gramado com faca, e domingo último
(6) tivemos tiros com morte em Belo Horizonte. O pior é que nos-
sas autoridades (dos poderes legislativo e judiciário) em Brasília,
fazem de conta que nada está acontecendo. Faltam leis para pren-
der e levar a julgamento. Inexistem normas específicas para cri-
minosos que aparecem nos estádios de futebol. Violência, impuni-
dade, medo, vergonha tomam conta do futebol. Até quando?

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

cessidade. Clima propicio para
tudo de ruim poder acontecer.

RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADO ÓBADO ÓBADO ÓBADO ÓBADO ÓBVIOVIOVIOVIOVIO
Aconteceu o esperado: a oi-

tava edição da Coplacampo (fei-
ra comercial) bateu novo recorde
de negócios, chegando aos 379
milhões de reais, contra 270 mi-
lhões da anterior. O engenheiro
Arnaldo Bortoletto, presidente
da Coplacana, comemorou exal-
tando a força, prestígio e pre-
sença marcante da Coplacana
no segmento do agro. Parabéns
pela realização e organização.

ABSURDA INFELICIDADEABSURDA INFELICIDADEABSURDA INFELICIDADEABSURDA INFELICIDADEABSURDA INFELICIDADE
Ontem, terça-feira, 8 de mar-

ço, um dia de flores, festa, come-
morando o Dia Internacional da
Mulher. Foi impossível nos discur-
sos deixar de lembrar da estupi-
dez do deputado estadual Arthur
do Val que em rede social atacou
e agrediu a mulher ucraniana. Um
fato inacreditável, principalmen-
te por partir de um parlamentar.
Vai enfrentar ações punitivas tan-
to na Assembleia Legislativa
como no seu partido, o Podemos.
Sobrou também para o MBL.

PRIORIDPRIORIDPRIORIDPRIORIDPRIORIDADES ABSOLADES ABSOLADES ABSOLADES ABSOLADES ABSOLUTUTUTUTUTASASASASAS
Passada a temporada da chu-

va, a Prefeitura de Piracicaba, se
quiser mudar a opinião pública,
terá que  alterar a rotina do corte
de mato e tapa buraco. A ordem é
colocar mais gente na rua para
vencer a demanda. Detalhe: o
correto é priorizar os jardins e
espaços públicos, caso das áreas
de lazer, quando de mato, e ave-
nidas mais as ruas preferenciais,
em se tratando dos buracos.

QUASE CENTENÁRIAQUASE CENTENÁRIAQUASE CENTENÁRIAQUASE CENTENÁRIAQUASE CENTENÁRIA
A Escola de Música de Pira-

cicaba “Maestro Ernst Mahle”
comemorando seus 69 anos, com
atividades ininterruptas, vai viver
um momento diferenciado: ex-pro-
fessores e ex-alunos vão se en-
contrar e promover uma noite de
músicas brasileiras, neste próxi-
mo sábado, dia 12, a partir das
18hs30. A direção artística do
Concerto é de Cidinha Mahle e os
convites estão sendo distribuídos
desde anteontem, segunda-feira,
dia 7. Detalhe: lotação limitada
a 100 pessoas. Aplausos para a
instituição aniversariante, patri-
mônio cultural piracicabano.

SEM MÁSCARASEM MÁSCARASEM MÁSCARASEM MÁSCARASEM MÁSCARA
Se discute abertamente a

necessidade ou não de continuar
usando a máscara para se preve-
nir da Covid-19. Cada governo
(municipal ou estadual) tem uma
opinião diferente: para uns seria
preciso zerar os casos; para ou-
tros, suspender o uso apenas em
local aberto; e tem quem defen-
da não haver mais necessidade
da proteção. Realmente a conta-
minação está caindo, inclusive em
Piracicaba, que deve seguir as
determinações da Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo. O
Rio de Janeiro, segunda-feira (7),
foi a primeira cidade brasileira a
liberar totalmente o uso da más-
cara. Desde outubro já dispensa-
va o uso em locais fechados.

As piracicabanas ganharam
um presentão ontem (8), Dia In-
ternacional da Mulher: a liberação
do sinal do aplicativo Lady Driver,
serviço de transporte exclusivo para
mulheres, seus filhos e idosos. Na
direção, apenas mulheres. Essa é a
proposta do app – mulheres aju-
dando outras mulheres, com mais
segurança, comodidade e agilida-
de na locomoção do dia a dia.

“Iniciar nossas atividades de
atendimento no Dia Internacio-
nal da Mulher é muito significa-
tivo. Um presente para todas nós,
mulheres que enfrentamos diver-
sas dificuldades cotidianamente.
Sabemos que ter serviços que nos
apoiam e dão suporte nesses de-
safios é fundamental. Além de
promover o trabalho e renda para
mulheres, o Lady Driver é um
serviço que garante um transpor-
te confiável e confortável”, rela-
tou Isabela Cunha, responsável
pelo Lady Driver Piracicaba.

Os serviços disponíveis a par-
tir de hoje em Piracicaba são os de
agendamentos para o transporte
pessoal de familiares (2 horas de
antecedências). As opções Lady
Kiddos e Lady Care consistem em

Sinal da Lady Driver foi liberado ontem (8) para passageiras de Piracicaba

corridas para crianças, adolescen-
tes, adultos e idosos da família.
“Estes serviços são suportes para
mães que precisam buscar ou levar
filhos em escola, casas de amigos
ou clubes. Assim como para filhas
que necessitam encaminhar os pais
e avós para clínicas, bancos, salões
de beleza, lojas, residência de pa-
rentes. Ou seja, além de usar o app
para o transporte pessoal, com o
agendamento é possível também
fazer a locomoção de familiares
cadastrados”, contou Isabela.

No Lady Kiddos é permitido
o agendamentos para filhos de 8
a 16 anos. Para isso, é preciso fa-
zer o cadastro da criança e ado-
lescente que será transportado,
fornecendo informações como
nome, data de nascimento e CPF.
O mesmo vale para o Lady Care.

Isabela Cunha lembrou ainda
que continuam abertas as vagas
para novas motoristas. “Mulheres
que gostam de dirigir, estão em
busca renda e trabalho são muito
bem-vindas para fazer parte do
Lady Driver Piracicaba. Queremos
alcançar nossa meta e preencher
150 vagas”. Para trabalhar com
o aplicativo, basta se cadastrar

pelo site www.ladydriver.com.br.
“No endereço estão todas as in-
formações necessárias para fazer
parte do nosso time”, explicou.

O serviço ainda conta com
um rigoroso protocolo quanto ao
cadastramento das passageiras.
O Lady Driver conta com um sis-
tema para verificar a veracidade
do CPF cadastrado pela passa-
geira na Polícia Federal e na Re-
ceita Federal. Caso este dado não

seja real, ela não consegue reali-
zar o cadastro na plataforma.

COMO CHAMAR A COR-
RIDA – O Lady Driver está dis-
ponível para ser baixado gratui-
tamente em celulares Android e
iPhone (iOS), basta buscar a
versão para Passageiras. O
menu principal do Lady Driver
exibe os serviços disponíveis, o
registro das corridas, opções de
pagamento e preferências.

HHHHHOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEM

"Vocês representam as mulheres piracicabanas", diz vereador
O trabalho que as vereadoras

Ana Pavão (PL), Alessandra Be-
llucci (Republicanos), Rai de Almei-
da (PT) e Sílvia Morales fazem em
prol da sociedade foi um dos as-
suntos elencados pelo vereador
Pedro Kawai (PSDB) durante a
segunda reunião ordinária na
noite desta segunda-feira (7).

"Temos a Alessandra, da Cau-
sa Animal, a Ana Pavão que repre-
senta a Saúde, a Rai, das causas e
lutas sociais e a Silvinha, do Meio
Ambiente, da Habitação". Kawai ex-
pressou que a sociedade está repre-
sentada por essas mulheres "junto,
aqui", com os nossos vereadores".

O IPTU (Imposto Predial e Ter-

ritorial Urbano) a ser distribuído à
população, neste mês, "ainda não
foi impresso", pontuou Kawai. "As
pessoas têm que ir à internet para
poder imprimir e pagar os carnês.
Agora, quem não tem internet? Em
quem não domina?", questionou.

O parlamentar lembrou que o
contribuinte que tem domínio da

internet, ao acessar a página da
Secretaria Municipal de Finanças,
perceberá o valor total do imposto
e a taxa de serviços públicos que,
segundo ele, teve um aumento de
40% no tributo. "Nós tomamos um
passa-moleque do prefeito", disse
o vereador, referindo-se ao projeto
de lei que reajustou a taxa do lixo.



A6
A Tribuna Piracicabana
Quarta-feira, 9 de março de 2022

MMMMMULHERULHERULHERULHERULHER

Dia Internacional é marcado
por homenagens na Mirante
“O que vejo aqui hoje é uma prova de que nós podemos mudar o
mundo”, disse Silvia Letícia Tesseroli, diretora presidente da empresa

“É um orgulho muito grande recebê-las aqui porque vocês são mulheres guerreiras”,
disse Silvia Tesseroli, diretora presidente da Mirante

A Mirante homenageou, na
tarde de ontem (8), mulheres que
atuam, de forma voluntária e so-
lidária, em favor dos bairros e
comunidades onde vivem, dos
moradores mais necessitados,
sempre no sentido de melhorar
a vida de todos. Elas foram re-
cebidas pela diretora presidente
da Mirante, Silvia Letícia Tesse-
roli, e pela coordenadora da área
de Responsabilidade Social, Ma-
ria Aparecida Draheim.

“É um orgulho muito gran-
de recebê-las aqui porque vocês
são mulheres guerreiras, que fa-
zem a diferença, que se doam ao
próximo, inclusive com ações em
favor do meio ambiente”, afir-
mou Silvia. Ela destacou ainda o
quanto a mulher é capaz de mu-
dar a sociedade com empenho e
altruísmo. “Nós mulheres assu-
mimos, e damos conta, de várias
tarefas ao mesmo tempo e o que
vejo aqui hoje é uma prova de que
nós podemos mudar o mundo”,
disse a diretora presidente.

Salvina das Dores Nunes
Coelho Esteves, líder do bairro
Tatuapé, disse que a presença
de uma mulher na posição de
Silvia dá esperança às demais.
“Nós vemos aqui que podemos
conseguir tudo o que nos pro-
pomos fazer”, afirmou.

Maria Aparecida aproveitou
a ocasião para ressaltar a dedica-
ção dessas mulheres que, com
muita força de vontade, mobili-
zam mais mulheres, e também
homens, para melhorar a comu-
nidade, fazê-la mais unida e com
melhores condições de vida. “Es-
tamos muito felizes em dividir esse
dia especial com vocês”, disse.

Durante o café da tarde, as
representantes receberam um re-
conhecimento por todas as ações
que prestam diariamente. “Per-

cebi que aqui somos todas movi-
das pelo mesmo objetivo, é mui-
to bom ver que tem pessoas que
se preocupam e fazem ações so-
ciais como eu”, comentou Ana de
Fátima dos Santos, líder comu-
nitária do bairro Algodoal e que
movimenta grande número de
mulheres na localidade. Ela dis-
se que sua maior preocupação é
que as pessoas tenham “comida
na mesa e roupa pra vestir”.

Além de Salvina e Ana, fo-
ram homenageadas Ivani Apa-

recida Assumpção, líder da co-
munidade Três Porquinhos;
Ednalva Inês Correa Souza e
Celia Regina Carlin, ambas co-
ordenadoras do Reciclador So-
lidário; Rejane Ribeiro Pedroso,
líder comunitária do bairro Pri-
meiro de Maio; Sueli Augusto,
coordenadora da Pastoral da
Criança da zona oeste da cida-
de; Delvita de Oliveira, líder do
bairro Vila Cristina; e Raimun-
da Otaviano dos Santos Matos,
líder do bairro Eldorado.

Divulgação

O Dia Internacional da Mu-
lher e a abertura da Programação
da “Semana da Mulher” foi o tema
da suspensão do expediente da 2ª
reunião ordinária da Câmara, nes-
ta segunda-feira (7). As vereado-
ras Rai de Almeida (PT), Silvia
Morales (PV), Alessandra Bellucci
(Republicanos) e Ana Pavão (PL),
que compõem a Procuradoria Es-
pecial da Mulher, falaram sobre a
luta e empoderamento feminino e
a questão da dupla jornada.

Um vídeo sobre a trajetória
de quatro mulheres: Patricia
Montanhere, Eliana Cezario, Ré-
gia Viana e Margarida Pereira
foi exibido durante a sessão.
Elas seriam homenageadas em
reunião solene na Casa, que dei-
xou de ocorrer por conta das
ações de prevenção à Covid-19.
Cada vereadora indicou uma per-
sonagem para ser homenageada.

“O que eu mais quero é que
as mulheres diante de todas es-
sas homenagens aproveitem tudo
isso e se sintam importantes”, de-
clarou a vereadora e protetora
dos animais, Alessandra Belluc-
ci. Sobre a homenageada Régia
Viana, a vereadora declarou que
se orgulha e se inspira no traba-
lho dela pela causa animal.

A vereadora Ana Pavão des-
tacou que as mulheres de Piracica-
ba são empoderadas e frisou que
as vereadoras lutam pelas mulhe-
res piracicabanas. Ana Pavão tam-

MMMMMULHERULHERULHERULHERULHER

Dia Internacional é destaque
durante reunião ordinária

Suspensão do expediente da 2ª reunião ordinária da Câmara foi usada
pelas vereadores que compõem a Procuradoria Especial da Mulher

O vereador Paulo Henrique
Paranhos Ribeiro (Republicanos),
em caráter de urgência, na ma-
nhã desta terça-feira (8) elaborou
requerimento de voto de congra-
tulações à Dra. Anna Alves-Láza-
ro pela conquista do Prêmio In-
ternacional às Mulheres de Lide-
rança e Coragem 2022, conferido
pelo Grupo Mídia América.

A magistrada é ativista dos
Direitos Humanos, realizando
importante trabalho em defesa de
mulheres e crianças vítimas de
abusos. No “Dia Internacional da
Mulher”, o  destaque é para a sua
trajetória humanitária na Flóri-
da. A propositura será apreciada
na terceira reunião ordinária de
2022, na quinta-feira (10).

TRAJETÓRIA - Anna Alves-
Lázaro, pernambucana nascida em
4 de janeiro de 1971, na cidade de
Recife-PE, com naturalização ame-
ricana, cristã, casada, mãe e avó,
bacharelada em Direito, membro
associada da OAB-PE (Ordem dos
Advogados do Brasil), consultora
jurídica e empresária. Além de ser
Comunicadora Social, com habi-
litação em Relações Públicas.

Davi Negri

bém citou a questão da dupla jor-
nada e ressaltou que os gabinetes
da Procuradoria da Mulher estão
abertos. Sobre a homenageada
Margarida Pereira, a vereadora afir-
mou que a Dona Margot é o exem-
plo de mulher que ela tem para vida.

Rai de Almeida declarou que
cada mulher que foi homenagea-
da tem um perfil das suas lutas.
“Quero dar um abraço a cada
uma delas, em especial à Patrícia
Montanhere que tem uma luta
junto à comunidade e ela fala da
transformação da vida”, disse. A
vereadora destacou que no dia 8
de março as mulheres vêm a pú-
blico e que a luta não é individu-
al, mas sim coletiva. “O 8 de mar-
ço é um dia de luta das mulheres
por direitos iguais”, ressaltou.

Silvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo A Cidade é
Sua, afirmou ter ficado muito
feliz com a escolha da homena-
geada Eliane Cesário. “Super
atuante, inteligente, uma mulher
que sempre pensa no coletivo'', elo-
giou. A vereadora também citou a
questão da dupla jornada e con-
vidou todos e todas para a pro-
gramação da Semana da Mulher.

DECLARAÇÕES MACHIS-
TAS – Em suas falas, as vereado-
ras Ana Pavão, Rai de Almeida
e Silvia Morales repudiaram as
declarações do deputado esta-
dual Arthur do Val (Podemos)
sobre as refugiadas ucranianas.

AAAAANNANNANNANNANNA A A A A ALLLLLVESVESVESVESVES-L-L-L-L-LÁZARÁZARÁZARÁZARÁZAROOOOO

Paulo Henrique destaca atuação de brasileira pelos direitos humanos
Assessoria Parlamentar

Requerimento de congratulações elaborado por Paulo
Henrique parabeniza a advogada Anna Alves-Lázaro,
fundadora da Hope & Justice Foundation

Presidente-fundadora da
Hope & Justice Foundation, pa-
lestrante internacional, escritora
ativista pelos direitos das vítimas
e sobreviventes do tráfico huma-
no, violência doméstica e do abu-
so e exploração sexual infantil.

Como presidente-fundadora
da Hope & Justice Foundation,
criou e está na direção de diver-
sos programas e projetos para
prevenção e combate ao tráfico
humano e violência doméstica,
que oferecem suporte emocional,
psicológico, médico e orientação
jurídica, através de equipe mul-
tidisciplinar, que atua pro bono
(prestação gratuita), em favor
das vítimas e sobreviventes vul-
neráveis economicamente.

A magistrada também é coor-
denadora do Legal Studies and
Research Center da Hope & Justice
Foundation, Membro da Central
Flórida Human Trafficking Task
Force, diretora da Central Flórida
Brazilian American Chamber of
Commerce, Notária Pública Certi-
ficada pelo Estado da Flórida/EUA.

Colaborou mensalmente du-
rante dois anos para o conceitua-

do Jornal Brasileiras & Brasileiros,
escrevendo sobre prevenção e com-
bate ao tráfico humano. Nos EUA
ganhou o Prêmio Focus Brasil
Awards Orlando 2020; a Premia-
ção Melhor do Brasil nos EUA 2021
da High Profile Magazine na cate-
goria Prêmio "Luiz Brunet" de En-
frentamento contra a violência à
mulher do Brasil e dos EUA; o prê-
mio Mulheres que Empoderam,

concedido pelo Empodera Move-
ment 2022, onde teve parte de sua
trajetória contada e eternizada no
livro Mulheres que Empoderam.

Recebeu o Prêmio Interna-
cional às Mulheres de Lide-
rança e Coragem 2022, confe-
rido pelo Grupo Mídia Améri-
ca; e também recentemente foi
indicada para o Prêmio Nota-
ble Brazilian Awards 2022.

Durante a segunda reunião
ordinária do ano - promovida na
noite desta segunda-feira (7) - o
vereador Acácio Godoy (PP), ao
fazer uso dos cinco minutos, para-
benizou as quatro vereadoras da
Câmara Municipal de Piracicaba
(SP) em alusão ao "Dia Internacio-
nal da Mulher", celebrado nesta
terça-feira (8). "Temos em nossas
casas, mães, filhas. Não teríamos
os nossos trabalhos se não fosse a
participação deles nas nossas vi-
das," frisou o parlamentar.

Na sua fala, repudiou um
deputado que comentou frases

“D“D“D“D“DIAIAIAIAIA I I I I INTERNANTERNANTERNANTERNANTERNACIONALCIONALCIONALCIONALCIONAL”””””

Acacio enaltece atuação de
mulheres no Legislativo

sexistas referindo-se às mulhe-
res da Ucrânia, "país que está
sendo agredido, que está ten-
do sua soberania atacada".

Destacou, também, um curso
de produção de ovos de páscoa re-
alizado no Centro Social do Jardim
São Paulo pela Associação de Mo-
radores do bairro Monte Líbano,
sendo que seu gabinete foi um dos
apoiadores. "No final do curso,
minhas assessoras de gabinete já
entregaram uma cesta com mate-
rial completo. Uma ação prática das
nossas mulheres do nosso gabine-
te", complementou o vereador.



A7
A Tribuna Piracicabana
Quarta-feira, 9 de março de 2022

CCCCCECAPECAPECAPECAPECAP-E-E-E-E-ELDORADOLDORADOLDORADOLDORADOLDORADO

Caminhada pela Paz reúne
mais de 150 mulheres
Outras atividades acontecem ao longo do mês em todas as mais de 70 unidades de saúde

Cerca de 150 pessoas partici-
param da Caminhada pela Paz e
Combate à Violência Contra a Mu-
lher seguida de roda de conversa,
realizadas na manhã de ontem, 8,
na região do Cecap/Eldorado. A
atividade foi realizada pela Secre-
taria de Saúde, por meio do Depar-
tamento de Atenção Básica (DAB),
e envolveu o Centro de Referência
da Atenção Básica (Crab) e as uni-
dades de saúde da família (PSF)
do Cecap e Eldorado 1 e 2, tendo
como foco o Dia Internacional da
Mulher, celebrado ontem. Outras
atividades acontecem ao longo do
mês em todas as mais de 70 uni-
dades de saúde de Piracicaba.

Conforme explicou Tatiana
Bonini, coordenadora de enferma-
gem do DAB, o envolvimento da
comunidade nas discussões sobre
a saúde e combate à violência con-
tra a mulher é muito importante.
“Realizamos este tipo de ação ao
longo de todo ano, porém, vemos
esta data como oportunidade de
aproximar ainda mais a popula-
ção desta situação e trazer infor-
mações pertinentes sobre o acolhi-
mento e atendimento da mulher
vítima de violência”, afirmou.

Ainda pela manhã, o Centro
Especializado em Saúde da Mu-
lher (CESM) – vinculado ao De-
partamento de Atenção Secundá-
ria – em parceria com a Escola
Grau Técnico, realizou café da
manhã para as pacientes atendi-

Felipe Poleti/CCS

Foco das ações ao longo do mês é o combate à violência contra a mulher

das. “É um momento importante
de reflexão e de respeito. Não só
no CESM, mas em toda a rede de
saúde são desenvolvidas ações
para a garantia dos direitos fun-
damentais das mulheres dando
resguardo a todas elas contra as
práticas de discriminação, violên-
cia, exploração e opressão. Estas
ações servem para reforçar todo o
trabalho que desenvolvemos na
rede pública”, completa Marcela
Buoro, coordenadora do CESM.

O secretário de Saúde, Filemon
Silvano, reforçou a importância do
dia 8 de março e parabenizou as
mulheres e todas as equipes envol-

vidas nas ações programadas para
todo o mês. “Primeiro, meu respei-
to a todas as mulheres que fazem
da nossa cidade, a cada dia que
passa, um lugar melhor para se vi-
ver. Parabéns a todas as pessoas
envolvidas na realização destas ati-
vidades que acontecem com o foco
no combate à violência contra a
mulher. Devemos ser o exemplo
de amor e acolhimento às mulhe-
res na rede pública e canal para a
promoção de ações efetivas de
combate à violência”, lembrou.

As ações de celebração do Dia
Internacional da Mulher vão pas-
sar por todas as unidades de saú-

de (UBS, PSF e CRAB) da cidade
sob organização do DAB em parce-
ria com o 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 Refe-
rência de Atendimento à Mulher).

Para denunciar atos de violên-
cia contra mulher basta ligar 180
(Central de Atendimento à Mu-
lher) ou para o Disque Saúde 136.
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Shopping Piracicaba recebe
mostra “Batom, Lápis & TPM”

Divulgação

Trabalho da artista Evelin Debei (Brasil)

A 11ª edição da Mostra Batom,
Lápis & TPM foi aberta hoje, terça-
feira, 08/03, Dia Internacional da
Mulher. Este ano, após hiato de
dois anos devido à pandemia do
coronavírus, a exposição volta a ser
presencial, na Praça de Eventos do
Shopping Piracicaba. A mostra vir-
tual pode ser acessada pelo site do
Salão Internacional de Humor (www.
salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br).
A realização é da Prefeitura de Pi-
racicaba, por meio da Secretaria
Municipal da Ação Cultural (Se-
mac) e Centro Nacional de Humor
Gráfico de Piracicaba (CEDHU).

“Neste ano faremos um even-
to híbrido. A exposição virtual
continua, foi um sucesso, pois
leva ao mundo todo trabalhos
criados por mulheres de grande
talento, e a presencial muda de
espaço, vai para o Shopping Pira-
cicaba, onde há um fluxo aproxi-
mado de 750 mil pessoas por mês.
Queremos, cada vez mais, esta-
belecer uma aproximação do pú-
blico com ações como essa, que
fazem refletir por meio do hu-
mor”, reforça o secretário da
Ação Cultural, Adolpho Queiroz.

Para esta edição foram se-
lecionados 92 trabalhos, entre
cartuns, caricaturas, charges,
ilustrações, HQs e tiras, de 40
artistas vindas da Alemanha,
Belarus, Bélgica, Brasil, Bulgá-

ria, China, Colômbia, Egito, Es-
tônia, Irã, Itália, Polônia e Suíça.

“Voltar às exposições presen-
ciais, em um espaço de grande
circulação, que é o Shopping Pi-
racicaba, nos deixa muito anima-
dos e com grandes expectativas
para os próximos eventos dessa
parceria", disse Junior Kadeshi,
diretor do Salão de Humor.

Batom, Lápis & TPM é uma
exposição de artes gráficas realiza-
da desde 2011, que integra a pro-
gramação do Salão Internacional
de Humor de Piracicaba (SIHP),
realizado pela Prefeitura de Piraci-
caba como programação oficial do
CEDHU Piracicaba, e propõe esti-
mular e oferecer espaço a artistas,
amadoras ou profissionais, brasi-
leiras e estrangeiras, possibilitan-
do a mostra de suas produções com
o objetivo de comemorar e refletir
o Dia Internacional da Mulher.

SERVIÇO
Mostra Batom, Lápis & TPM 2022.
A exposição virtual pode ser
acessada pelo site do Salão In-
ternacional de Humor (www.
salaodehumor.piracicaba.sp.
gov.br) e a presencial pode
ser conferida no Shopping Pi-
racicaba, localizado a Av. Li-
meira, 722 no Areão. Gratuito.
O evento seguirá todos os pro-
tocolos sanitários vigentes. É
obrigatório o uso de máscara.

O vereador Paulo Camolesi
(PDT), em discurso na 2ª reunião
ordinária da Câmara Municipal
de Piracicaba, realizada na noite
desta segunda-feira (7), cumpri-
mentou vereadoras, assessoras,
servidoras da Casa e demais mu-
lheres que ocupam cargos políti-
cos eletivos pelo Dia Internaci-
onal das Mulheres, comemora-
do nesta terça-feira (8): "mu-
lheres guerreiras, que nos supor-
tam aqui todos os dias", disse.

Camolesi também enalteceu
em sua fala a importância das
mulheres que são mães: "o papel
de mãe é um papel muito lindo.
Então, eu fico muito feliz por vo-
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Camolesi enaltece atuação
profissional das mulheres

cês mulheres", disse. O vereador
ainda brincou: "imagine nós, ho-
mens, grávidos... Seria pesada a
coisa, né, não teria condições".

Por fim, Paulo Camolesi
também lembrou de figuras re-
ligiosas como Maria Tereza de
Calcutá, Irmã Dulce e Nossa Se-
nhora: "quero chamar a aten-
ção para mulheres que deixam
tudo, largam família, largam
tudo, tudo, tudo, largam dinhei-
ro, cargos, posições sociais e se
jogam no projeto de Jesus Cris-
to. (...) São pessoas que estão aí
e que eu digo que são pessoas
abençoadas por Deus, são pes-
soas escolhidas", concluiu.

O vereador Gustavo Pompeo
(Avante) creditou sua educação e
formação às mulheres de sua famí-
lia. Ele disse que o reconhecimento
às mulheres deve ser diário. O parla-
mentar fez o comentário durante fala
na 2ª reunião ordinária da Câma-
ra, nesta segunda-feira (7), véspera
do Dia Internacional da Mulher.

"A mulher tem que ser home-
nageada todas as datas do ano. Fui
criado praticamente por mulheres,
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'Vocês fazem a diferença', diz
vereador sobre Dia da Mulher

valorizo muito isso. Quem me ensi-
nou a ser homem foi mulher. Sem-
pre fui criado junto à maioria de
mulheres", disse Gustavo Pompeo.

"Quem segurava as pontas
na família eram sempre elas.
Quem educa de fato na família
que eu vivi eram as mulheres.
Minha avó, minha mãe, minhas
tias: dou muito valor às mulhe-
res da minha vida. Vocês fazem
a diferença. Parabéns", concluiu.

O vereador Thiago Ribei-
ro (PSC) usou o tempo de cin-
co minutos regimentais, na
2ª reunião ordinária deste
ano, nesta segunda-feira (7),
para parabenizar as mulhe-
res pelo Dia Internacional da
Mulher, celebrado nesta ter-
ça-feira (8). “Quero parabe-
nizar vocês pelo Dia da Mu-
lher e a todas as colaborado-
ras da Câmara, a todas as ser-
vidoras da Prefeitura e a to-
das as piracicabanas, guerrei-
ras, de luta, tradição e histó-
ria”, homenageou o vereador.
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Thiago Ribeiro repudia deputado
e presta homenagem às mulheres

No discurso, manifestou
repúdio ao deputado estadual
Arthur do Val, o “Mamãe Fa-
lei” (Podemos), que utilizou fa-
las sexistas sobre mulheres
ucranianas. “A mulher tem
que ser respeitada em todos os
parâmetros, políticos, profissi-
onais. Mulheres, parabéns, o
Dia da Mulher é todo dia, você
é mulher, esposa, amiga e
companheira. A mulher tem
que ser respeitada todo dia,
não só no 8 de Março. Vocês
têm o meu total respeito, cari-
nho e admiração”, afirmou.

Durante a 2ª reunião ordiná-
ria de 2021, na noite desta segun-
da-feira (7), a vereadora Silvia
Morales (PV), do Mandato Coleti-
vo A Cidade é Sua, apresentou sli-
des com o resumo da biografia de
mulheres que “representaram e re-
presentam a nossa cultura”.

Ela falou um pouco sobre as
atividades desenvolvidas por
mulheres como Malala, Marielle
Franco, Ivone Lara, Dilma Rous-
seff, Greta Thunberg e Carolina
de Jesus. “Tinham muitas mu-
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Dia da Mulher: vereadora destaca
personalidades importantes

lheres que a gente podia trazer.
Eu queria só deixar essa home-
nagem a algumas mulheres atra-
vés desses slides”, afirmou.

A vereadora também convi-
dou os interessados para parti-
cipar da roda de conversa: “A
Solidão da Mãe Solo: a escolha é
dela?”. O evento promovido pela
Escola do Legislativo será na
quarta-feira (9), das 14h às 17h
via plataforma Zoom e com
transmissão simultânea pelo ca-
nal do YouTube da Escola.

A vereadora Rai de Almeida
(PT) falou sobre o dia 8 de março,
o Dia Internacional da Mulher,
durante a 2ª reunião ordinária
deste ano, realizada nesta segun-
da-feira (7), on-line, pelo Sistema
de Deliberação Remota. "Vou ci-
tar alguns nomes de mulheres,
que se destacaram ao longo da his-
tória, história que foi escrita por
homens, que omitiram a história
de muitas mulheres", afirmou.

Ela acrescentou que muitas
mulheres foram importantes. "A

TTTTTRIBUNARIBUNARIBUNARIBUNARIBUNA

Luta das mulheres é enaltecida
pela vereadora Rai de Almeida

luta que essas mulheres travaram
ao longo da história, da humani-
dade, foi contra a submissão", afir-
mou. Rai citou alguns nomes como:
Negra Teresa, que por mais de 20
anos liderou um quilombo em Mato
Grosso; Maria Quitéria, que se des-
tacou na independência do Brasil,
lutando ao lado dos soldados e
Chiquinha Gonzaga, entre outras.
"Temos uma luta de séculos e pre-
cisamos rememorar essas mulhe-
res porque estamos dando conti-
nuidade a essas lutas", concluiu.
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Professora Bebel diz que
governador e secretário
destroem o ensino médio
Presidenta da Apeoesp enfatiza que os resultados da avaliação do Saresp refletem
o abandono de que foram vítimas estudantes e professores na pandemia

Em suas redes sociais, a de-
putada estadual Professora Be-
bel (PT) reproduziu o editorial do
jornal Folha de São Paulo, “De-
sastre educacional -- Exame pau-
lista evidencia efeito devastador
da pandemia e urgência de recu-
peração”, que aborda o grande
retrocesso na aprendizagem dos
estudantes do ensino médio na
rede estadual de ensino estabele-
cido pelo governador João Doria
e pelo secretário estadual da Edu-
cação, Rossieli Soares. Bebel, que
é presidenta da Apeoesp (Sindi-
cato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de
São Paulo), enfatiza que  os re-
sultados da avaliação do Saresp,
aos quais se refere o editorial da
Folha, refletem o abandono de
que foram vítimas estudantes e
professores durante a pandemia,
o que foi apontado nos dados da
pesquisa que o Instituto Vox Po-
puli realizou para a Apeoesp, di-
vulgados em julho de 2021.

No editorial, o jornal Folha
de São Paulo diz que os resulta-
dos da prova, aplicada em de-
zembro a cerca de 640 mil alu-
nos do 5º e 9º ano do ensino

fundamental e do 3º ano do en-
sino médio da rede estadual, evi-
denciam que crianças e jovens não
só não progrediram tanto quanto
deveriam como tiveram retroces-
so nas duas áreas avaliadas, lín-
gua portuguesa e matemática.

Segundo o jornal, ainda, os
dados do Saresp, o exame que ava-
lia as habilidades acadêmicas dos
alunos da rede paulista, confirma-
ram as piores expectativas quanto
aos impactos da pandemia no
aprendizado. Como se esperava, o
longuíssimo período sem aulas
presenciais levou a um desastre
educacional, a demandar ações
urgentes do poder público.

A deputada conta que na
pesquisa, a aparente contradição
entre os alunos estudarem mais
e aprenderem menos e os pro-
fessores trabalharem mais e, ain-
da assim, a aprendizagem dos
estudantes ser deficiente, “se ex-
plica pela falta de apoio da Se-
cretaria da Educação, suas polí-
ticas educacionais equivocadas e
a desigualdade no acesso a equi-
pamentos e à banda larga para
frequência às aulas e atividades
remotas. Como aponta o editori-

al, é necessária uma política de
recuperação,  com uma série de
medidas emergenciais que pode-
riam ser debatidas,  mas nada é
feito nesse sentido”, diz.

Além disso, Bebel reitera
que o governador Doria e o se-
cretário Rossieli vêm aplicando
medidas que rebaixam a quali-
dade do ensino, culminando
pela implementação do velho
“novo” ensino médio, que não
prepara os jovens para a continui-
dade dos estudos, para o mundo
do trabalho nem para a vida.

A Professora Bebel aponta
ainda que a pesquisa realizada
pela Vox Populi, por solicitação
da Apeoesp, apontou que profes-
sores, estudantes e pais não ti-
veram apoio do poder público
para desenvolver as aulas remo-
tas.  Segundo a pesquisa, as au-
las virtuais foram reprovadas
pela comunidade escolar - pro-
fessores (66,9%), pais (74,7%) e
alunos (73,9%), mas, mesmo as-
sim, 85,6% dos professores,
81,8% dos pais e 76,1% dos alu-
nos têm medo da contaminação
pela Covid-19 no retorno preci-
pitado às aulas presenciais.

Já para os professores, hou-
ve mais trabalho, segundo 49,2%
dos entrevistados, chegando a jor-
nadas de até 10 horas. Em con-
trapartida, os alunos estudaram
menos segundo os pais (87,3%), o
que foi confirmado pelos estudan-
tes do ensino médio: 84,1% decla-
ram ter se dedicado menos às au-
las virtuais. Na média, os pais
afirmam que seus filhos estuda-
ram apenas 2,5 horas por dia.

“O estudo demonstrou que
a falta de apoio do governo es-
tadual foi a responsável por
essa aparente contradição. Me-
nos da metade dos professores
teve treinamento mínimo para
dar aulas pela internet e preci-
saram se reinventar para trans-
mitir os conteúdos aos estu-
dantes. O resultado foi uma
jornada de trabalho maior, sem
remuneração adequada – pois
nossos salários estão congela-
dos, quase 30% abaixo do piso
salarial nacional - enquanto os
estudantes, sem equipamento ou
acesso à Internet, ficaram me-
nos tempo em aula, com prejuí-
zo claro à sua formação”, desta-
ca a deputada Professora Bebel.

A deputada Professora Bebel acusa o governo de São Paulo
de não ter dado apoio aos professores  para as aulas remotas

Divulgação
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Sindicato se reúne com novo
secretário de Educação
Na pauta, o direito a 15 minutos não computados na jornada de
trabalho para os professores sob regime CLT, dentre outras demandas

Os diretores do Sindicato Mu-
nicipal de Piracicaba e Região, Val-
dir Sgrigneiro (Presidente), Osmir
Bertazzoni (Diretor Administrativo)
e Renata Perazoli (Diretora), se reu-
niram com Bruno Rosa (Secretário
Municipal de Educação de Piraci-
caba), na segunda-feira (7), para
tratar da demanda da pasta recebi-
da via Ouvidoria do Sindicato. Fi-
cou acordado que haverá uma reu-
nião por mês para tratar dos assun-
tos da Educação, junto com o secre-
tário e a diretoria do Sindicato.

Na pauta, o direito a 15 minu-
tos não computados na jornada de
trabalho para os professores sob
regime CLT, atividade laboral diá-
ria para merendeiras, a fim de ame-
nizar as doenças oriundas de repe-
tição de trabalho, estudo do plano
de carreira do magistério. “A minha
meta é abrir a discussão do plano de
carreira, ouvindo os servidores por
meio do Sindicato”, disse Rosa.

Os diretores também solicita-
ram a manutenção dos JA’s e da
Instrução Normativa que possibi-
lita a escolha do período de atri-
buição de turma para os professo-

Divulgação

Sindicalistas foram recebidos por Bruno Rosa na segunda-feira (7)

res, assuntos recebidos positiva-
mente pelo Secretário de Educação.

Outros assuntos também es-
tavam na pauta, como manuten-
ção do recesso de julho para todos
os servidores da Educação que atu-
am nas escolas, “que será estuda-
da a possibilidade baseado nas leis
da educação”, disse Rosa. Também
foi solicitado na elaboração do ca-
lendário anual prever recesso aos
professores e início das férias cole-
tivas a partir de período em que
não tenha os feriados de final e ano.

O Secretário Bruno Rosa in-
formou aos dirigentes sindicais que
existe a necessidade de contratar,
pelos menos 300 servidores para a
Educação, para suprir a rede toda.
Para isso, será necessário a reali-
zação de concurso público. “Assim,
sanaremos a falta deles e a sobre-
carga nos atuais servidores”.

A diretoria levou a proposta
de implantação de curso prepa-
ratório para todos os professores
que desejarem concorrer a vagas
de coordenadores e diretores. Su-
gestão recebida positivamente
pelo secretário, que disse ser fa-

vorável a formação continuada
para todos. Também foi solicita-
da a padronização dos documen-
tos das secretarias das escolas e
informatização dos documentos.

Finalizando, foi solicitado o
pagamento do rateio do Novo
Fundeb, quando houver sobra, aos
professores e inclusão de todos os
profissionais da Educação, confor-
me previsto pelo Novo Fundeb.

Manutenção da gratificação
dos Professores, conforme Lei
Municipal, inclusive aqueles que se
afastaram por conta da pandemia,
foi tratado durante a reunião. O
secretário informou “que fez a re-
serva do recurso e aguarda a defi-
nição da justiça para realizar ou
não o pagamento dos cerca de 200
profissionais que perderam a gra-
tificação por conta da pandemia”.

EEEEESCOLASCOLASCOLASCOLASCOLA

Barão do Rio Branco chega
aos 125 anos de história

IPTUIPTUIPTUIPTUIPTU

Empresa atrasa entrega de carnês
e Prefeitura oferece guias digitais

"Tudo começou em 17 de ju-
lho de 1895, quando a pedra fun-
damental da escola Barão do Rio
Branco de Piracicaba (SP) foi as-
sentada em grande festa com
banda de música e a presença de
toda a Câmara Municipal, autori-
dades e muitas pessoas do povo".

O trecho citado faz parte da
justificativa do vereador Thiago
Ribeiro (PSC) ao propor a Moção
de Aplausos 32/2022 para esta
unidade de ensino do Estado. O
documento foi aprovado durante
a segunda reunião ordinária, na
noite desta segunda-feira (7).

Em 10 de maio de 1897 come-
çou a funcionar em fase prepara-
tória, sendo que a sua fundação
oficial ocorreu em 13 de maio do
mesmo mês. Ao completar 20
anos, o governador do Estado de-
cretou a mudança de nome do
Grupo Escolar, homenageando o
importante diplomata brasileiro
José Maria da Silva Paranhos Jú-
nior, o ‘Barão do Rio Branco’.

O grupo escolar de Piracica-
ba (SP), destaca o parlamentar,
"foi construído seguindo projetos
de autoria dividida entre os ar-
quitetos Ramos de Azevedo, que
desenvolveu as plantas tipo inici-
almente para o Grupo Escolar de
Campinas, e o arquiteto Victor
Dubugras, autor das fachadas".

REFORMA -  A primeira in-
tervenção sofrida pelo edifício
ocorreu em 1908 e 1909, quando

foi retirado o telhado de zinco e
substituído por telhas francesas.
Na fachada principal e nas late-
rais, os frontões foram retirados
e alguns elementos estéticos eli-
minados. A platibanda passou a
ser contínua e o desenho em rele-
vo que dava continuidade a estes
frontões foi repetido em série.

Em toda a extensão das fa-
chadas ainda há ornamentos,
tais como rosáceas quadriloba-
das e gárgulas caninas. Por vol-
ta de 1918 foi feita uma reforma
para reforço estrutural, pois o
edifício corria o risco de desabar.

Na década de 1950, o Depar-
tamento de Obras Públicas do Es-
tado promoveu a principal refor-
ma ocorrida no edifício. Consta
neste projeto, executado, a ampli-
ação de quatro salas de aula, pal-
co para teatro, sanitários para
adultos, gabinete dentário, depó-
sito e banheiros para serventes. O
prédio passou por obras de res-
tauração entre 2009 e 2010 e, en-
tre outras ações, recuperou pin-
turas murais decorativas originais.

ENSINO - O Barão do Rio
Branco oferece ensinos médio e fun-
damental, possui sala de recursos
que atende alunos com dificulda-
des de aprendizado, laboratórios
de informática e ciências, quadra
de esportes, sala de leitura.

A honraria será entregue
em data a ser agendada pelo
gabinete do parlamentar.

Devido a um problema na
impressão dos carnês do IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano) pela gráfica terceiri-
zada, houve atraso na entrega
dos documentos aos Correios,
o que pode, também, atrasar
a chegada dos carnês aos en-
dereços dos contribuintes. A
Prefeitura informa que as
guias para pagamento do
IPTU também podem ser reti-
radas no site da Prefeitura,
www.piracicaba.sp.gov.br, no
botão IPTU/2022 ou pessoal-
mente na Praça de Atendimen-

to e Serviços da Prefeitura, lo-
calizada no Térreo 2 do Centro
Cívico. A primeira parcela ou
cota única vence no dia 15/03.

O tributo pode ser pago em
cota única, com desconto de 5%
até dia 15/03. Quem preferir
pode pagar parcelado, sem ne-
nhum acréscimo, desde que o
pagamento seja feito até o ven-
cimento de cada parcela.

A arrecadação do IPTU
2022, conforme consta da Lei
Orçamentária Anual (LOA),
será utilizada parcialmente nas
despesas com educação, saúde,

pagamento de funcionalismo,
merenda, medicamentos, ilu-
minação pública, programas
sociais e outros serviços. “O
tributo, como a maioria deles,
é importante para que as po-
líticas públicas sejam efetiva-
das no município”, frisa o se-
cretário municipal de Finan-
ças, Artur Costa Santos.

Quem não receber o carnê
até a data do vencimento ou não
conseguir emitir, por meio do
site, as guias para pagamento,
deve entrar em contato com a
Prefeitura pelo telefone 156.
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Votação de parecer contrário gera
debate sobre função da Câmara
Proposto para conceder isenção de tarifas a imóveis atingidos por enchente,
PL 20/2022 foi derrubado após plenário acatar análise de comissão

Dirceu Cardoso Gonçalves

Ajanela partidária – que se
abriu na quinta-feira (03/
 03) e vai até 1º de abril –

permitirá que deputados (federais
e estaduais) e vereadores mudem
de partido sem o risco de perder o
mandato. É a forma encontrada
para acomodar as divergências
adquiridas ao longo do mandato e
que podem atrapalhar no processo
de reeleição. Esse ano, diante da
polarização entre direita e esquer-
da – diga-se Bolsonaro e Lula – e
as tentativas de se construir a cha-
mada terceira via, muita coisa já se
adiantou. Parlamentares já anun-
ciam desde o ano passado a mu-
dança de posição e o Congresso
passará a funcionar dentro de nova
co-relação de forças. Na verdade, a
revoada de deputa dos é o primeiro
passo concreto das eleições e vai
além do que podemos imaginar,
pois são 513 deputados federais,
1059 estaduais e 58 mil vereado-
res que podem mudar de sigla.
Certo que a maioria não mudará,
mas as que ocorrerem alterarão o
comportamento do conjunto.

Na legislação eleitoral brasilei-
ra, o deputado e o vereador não
são donos do próprio mandato.
Eles são escolhidos no quociente
dos votos obtidos pelo seu partido,
a quem pertence a vaga na Câmara
dos Deputados, Assembleia Legis-
lativa Estadual ou Câmara Muni-
cipal. A necessidade de um período
de anistia de penalidades para
quem mudar revela a ineficiência
dos partidos, que não conseguem
arregimentar suas bancadas e fir-
mar posições claras na política. Isso
se deve, entre outras coisas, à prá-
tica consagrada há pelo menos três
décadas pelos governantes que,
para manter a maioria nas vota-
ções legislativas, barganharam car-
gos com deputados, distribuíram
benesses para líderes partidários e
pouco se importaram com a repre-
sentatividade dos partidos. A rigor,
os partidos servem apenas para
registrar as candidaturas – nin-
guém pode ser candidato sem ter
filiação – e para administrar o ho-
rário de propaganda eleitoral e as
verbas públicas para a campanha.

Tudo o que temos hoje é uma
estrutura partidária que não pres-

Começa a revoada de deputados e vereadores
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ta grandes serviços e nem aglutina
os seus filiados, servindo apenas
para dar vazão a elevadas verbas
públicas que os governos e o Con-
gresso Nacional destinam para cus-
tear o processo eleitoral. O ideal se-
ria que, como nos países mais de-
senvolvidos e estáveis, os partidos
tivessem presença marcante no ce-
nário político e fizessem parte do
pólo positivo da democracia. No
Brasil, infelizmente, acabaram como
moedas de troca no jogo do poder.

Espera-se que nesse mês de
alforria, os parlamentares encon-
trem a melhor posição para poder
desenvolver seus mandatos de
acordo com os interesses da Nação
e principalmente dos seus eleitores,
a quem nos próximos meses deve-
rão ir ao encontro para pedir o
voto de reeleição. E que, passada a
eleição e concretizada a posse dos
eleitos – a 1º de janeiro – partam

rapidamente em busca de uma re-
forma partidária e eleitoral que
possa atribuir mais importância e
poder às siglas. Elas não devem
continuar na fraca condição de
cartório sem poder e nem represen-
tatividade. É preciso que os parti-
dos sejam fortes, tenh am meios de
coordenar e dirigir suas bancadas
e não fiquem à mercê dos interes-
ses – muitas vezes pessoais – de
dirigentes ou de caciques sem man-
dato que deles fazem trampolim
para a espera de futuras eleições.
No dia em que o brasileiro desen-
volver o partido realmente ativo
não será mais necessária a realiza-
ção da janela onde os insatisfeitos
tenham o direito de sair. A política,
o sistema representativo e até a
democracia serão mais fortes e to-
dos nós viveremos melhor,  com
boas perspectivas para o futuro...

———
Tenente Dirceu Cardo-
so Gonçalves, dirigente
da ASPOMIL (Associa-
ção de Assist. Social
dos Policiais Militares
de São Paulo). Email:
aspomilpm@terra.com.br.

Júnior Bozzella

Nesta última se-
mana um as-
sunto tomou

conta do noticiário de
todo o país, a guerra
entre a Rússia e a
Ucrânia. Não sou ne-
nhum especialista em
guerras oi conflitos
bélicos, mas não dá para ficar in-
diferente às mortes, ao bombar-
deio, à opressão dos mais fortes
sobre os mais fracos e ao cercea-
mento do direito de existir de
uma nação. Tempos sombrios ali-
mentados pela ganância, pela ob-
sessão pelo poder e extremismo.

O que o mundo está assistin-
do perplexo acontecer é ainda mais
grave do que parece. Estamos ven-
do o presidente russo Vladimir
Putin tentar, imotivadamente, im-
por o domínio russo à nação ucra-
niana passando por cima das leis
internacionais e, mais do que isso,
ameaçando os demais países do
globo, a ordem e a paz mundial.

A Rússia é uma das principais
potências nucleares do mundo. O
movimento de colocar o seu arse-
nal nuclear em estado de alerta
mostrou o perigo que uma mente

perturbada e egocêntri-
ca à frente de um país
representa para uma
nação e para o mundo.
Putin não está blefando,
porque ele se enxerga
acima do bem e do mal,
ele nitidamente não está
preocupado com a vida
dos civis inocentes ucra-
nianos e nem dos solda-

dos russos, porque a única coisa
que um radical extremista como ele
enxerga é o desejo de poder.

O cenário de tensão entre a
Rússia e a Ucrânia é de um verda-
deiro barril de pólvora onde qual-
quer fagulha pode gerar uma ex-
plosão de proporções inimaginá-
veis. A postura da ONU, do G20,
da OTAN e demais entidades mun-
diais não é de medo da Rússia e
sim de inteligência e cautela. Se as
demais nações decidirem respon-
der à altura das ameaças de Putin
estaremos deflagrando aí a tercei-
ra guerra mundial. É isso que o
mundo quer? Não! Mas talvez seja
o que Putin quer... As principais
nações ao redor do globo ainda vi-
vem o flagelo social e econômico
causado por dois anos de pande-
mia. Quantos países sobreviveriam
a uma guerra nesse momento? Não

O que está em xeque é a ordem e a paz mundial
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perplexoperplexoperplexoperplexoperplexo
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foi à toa que até agora os EUA não
deram a resposta que a Rússia pa-
rece esperar ansiosamente a cada
provocação. Alimentar uma guer-
ra é um caminho sem volta. Quem
ameaça entrar deve estar prepa-
rado para ir até o fim sob o risco
de cair em descrédito mundial.

Aqui no Brasil, o presidente
Bolsonaro decidiu não fazer ma-
nifestação pública diante dos acon-
tecimentos, preferiu ignorar que a
Rússia estava deliberadamente
atacando um país vizinho, e dei-
xou nas entrelinhas o seu apoio à
tirania. Ironicamente, ao contrá-
rio do que se espera do líder de
uma nação, no Brasil os brasilei-
ros seguem preferindo que o Bol-
sonaro siga assim calado, temen-
do alguma manifestação descabi-
da da sua parte. Pesquisa realiza-
da pela agenda MAP mostrou que
é quase unanimidade o temor e
apreensão que o povo brasileiro
tem a qualquer manifestação do

presidente Jair Bolsonaro em re-
lação à guerra entre Rússia e Ucrâ-
nia. Os números mostram que a
opinião pública tem pedido que
Bolsonaro não se manifeste sobre
o conflito, não tome partido do
presidente da Rússia, Vladimir
Putin, e tampouco envolva o Bra-
sil na guerra. Bolsonaro é uma
mente tão perturbada quanto a de
Putin, só que goza de menos inte-
ligência e, felizmente, de menos
poder. Para alguém como ele, con-
flitos não se resolvem com diplo-
macia, mas com pólvora. Obvia-
mente se dependesse do presidente
Jair Bolsonaro estaríamos inician-
do a Terceira Guerra Mundial.

Em uma guerra todos perdem,
por isso absolutamente toda tenta-
tiva de diálogo deve ser esgotada
para tentar colocar fim a esse em-
passe antes de uma postura bélica
por parte dos EUA, dos demais
países europeus ou de quem quer
que seja. O que está em jogo aqui é
a ordem, a paz mundial e a vida de
centenas de milhares de inocentes.

———
Bozzella é deputado fe-
deral eleito por São
Paulo pelo União Bra-
sil  e vice-presidente
nacional da legenda

A votação do parecer contrá-
rio da CLJR (Comissão de Legisla-
ção, Justiça e Redação) ao projeto
de lei 20/2022, do vereador André
Bandeira (PSDB), gerou debate em
torno da função da Câmara Muni-
cipal de Piracicaba. Proposto para
conceder isenção de tarifas de água
e esgoto aos imóveis atingidos por
enchentes e alagamentos, foi rejei-
tado pela CLJR por conta do cha-
mado “vício de iniciativa”.

“Encaminhei uma indicação
ao prefeito (Luciano Almeida)
para que colocasse isso em práti-
ca, tendo em vista as enchentes
que tivemos no início do ano”, jus-
tificou Bandeira. Ele recorda que,
além da destruição dos imóveis,
quando a água baixou, os mora-
dores destas regiões tiveram que
gastar uma quantidade ainda
maior de água para fazer a lim-
peza dos imóveis, “arcando com
mais uma despesa”, disse.

Sobre a decisão do plenário
– que acatou o parecer contrário
da CLJR por 12 x 8 –, Bandeira
lamentou o resultado, mas lem-
brou que isso é a democracia, dis-
se. “Infelizmente, o social da nos-
sa cidade está deixado de lado
há bastante tempo. Essa questão
era justamente para a gente
atender as pessoas”, acrescentou.

Contrário ao parecer da
CLJR, o vereador Paulo Campos

(Podemos) disse que a proposta
seria “atender efetivamente” os
cidadãos que tiveram as residên-
cias atingidas pelas chuvas. “É re-
corrente nesta Casa o vício de ini-
ciativa, fico triste com isso, por-
que eu acho que deveria ter o mí-
nimo de sensibilidade”, disse.

A vereadora Rai de Almeida
(PT), também contrária ao pare-
cer, lembrou que o PL 20/2022
“tinha um objetivo muito dife-
renciado de outras isenções” por
ser bem específico na questão das
enchentes. “Não é por tempo in-
determinado, só pontualmente”,
disse, ao avaliar que a CLJR “tem
dois pesos e duas medidas para
projetos que criam despesas”
para o Executivo Municipal.

O vereador Cássio Luiz Bar-
bosa, o Cássio “Fala Pira” (PL),
também destacou o caráter mo-
mentâneo da isenção, que ajuda-
ria os cidadãos em uma hora de
dificuldade. “Devemos discutir isso
com o Executivo, para dar uma
solução para essas pessoas, pelo
menos neste momento”, disse.

Pedro Kawai (PSDB) defendeu
a liberdade do vereador em fazer
sua proposta. “Tenho plena confi-
ança de que todos nós trabalha-
mos pensando na população, bus-
cando ajuda-la em suas dificulda-
des”, disse, ao rechaçar críticas de
que a solicitação não foi realizada

em governos anteriores. “Quem
estava aqui, e não era do PSDB,
também poderia ter sugerido,
mas ninguém propôs”, disse.

FAVORÁVEIS AO PARE-
CER – O vereador Laércio Trevi-
san Jr. (PL), que votou para aca-
tar a análise da CLJR, lembrou
que é “preciso seguir os princípios
da separação dos poderes”, sali-
entou, ao defender que “água é
esgoto é competência do Executi-
vo”, disse. “Se eles de lá encaminha-
rem, vou votar favorável”, disse.

O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) disse que o papel dos vere-
adores é cobrar ação do Executi-
vo. “Eu estive nos bairros atin-
gidos, onde tinha lugares com
água no pescoço”, disse, ao de-
fender que é preciso se preparar
para que aquilo não mais acon-
teça. “Cobrei e vou continuar
cobrando da Sedema”, disse.

Para o vereador Fabrício Po-
lezi (Patriota) a proposta do PL
significa “desonestidade intelec-
tual”, avaliou. “Eu apresentei um
projeto de lei que beneficiava as
famílias mais carentes que esta-
vam enfrentando falta de água
em suas casas, o projeto foi para
a CLJR e voltou com parecer
contrário. O que fiz? Fui estudar
o regimento Interno, de que não
é prerrogativa do vereador one-
rar os cofres públicos”, disse.

O vereador Paulo Camolesi
(PDT) disse que, em 1981, ele acom-
panhou uma enchente no bairro
Jardim Maracanã, “muito mais
cheio do que esta vez”, disse, ao ques-
tionar “quantos políticos passaram
na Prefeitura e nada foi feito?”. O
parlamentar também criticou o cres-
cimento desordenado da cidade.

A vereadora Ana Pavão (PL)
lembrou que em 16 anos, de man-
datos anteriores, “nada aconteceu”
e acrescentou que “envergonha fa-
zer politicagem nesta Casa, buscar
palanque”, disse. “Por que não fez
antes, não falou antes”, questiona.

Para o vereador Gustavo
Pompeo (Avante), a proposta sig-
nifica “covardia intelectual”, por-
que “é muito fácil tentar iludir as
pessoas”, avalia. “Muita lei apre-
sentada acaba com o autor tendo
conhecimento de que não é possí-
vel aquilo, mas faz só para criar o
desgaste”, disse o parlamentar.

Líder do governo na Câmara,
o vereador Josef Borges (Solidarie-
dade) reconheceu o papel da oposi-
ção ao Executivo, “que respeito
muito”, disse, mas acrescentou que
“há coisas que devemos seguir a
Constituição, se não foi feito no
outro governo, qual a diferença
agora”, questiona. “Tem que levar
isso com maior seriedade, ninguém
vai ganhar voto com isso, porque é
iludir a população”, finalizou.

IIIIINFRAESTRUTURANFRAESTRUTURANFRAESTRUTURANFRAESTRUTURANFRAESTRUTURA

Condição do anel viário
motiva requerimento

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) cobra ações da Prefeitura
quanto às condições do antigo
anel viário "Comendador Leopol-
do Dedini", que dá acesso ao dis-
trito industrial Unileste e ao bair-
ro Monte Alegre, além de interli-
gar as rodovias SP-304 e SP-147.

No requerimento 170/2022,
aprovado na 2ª reunião ordinária,
nesta segunda-feira (7), Trevisan
cita que o traçado recebeu serviços
de tapa-buracos nos últimos anos,
mas, por conta do tráfego intenso
e pesado, a pavimentação continua
"totalmente danificada por fendas,
fissuras, trincas, afundamentos,
escorregamentos de massa, corru-
gação, ondulação e panelas".

Ele aponta que o anel viário
praticamente não tem acostamen-

to, já que a faixa que deveria ter
essa finalidade "está completamen-
te tomada pela vegetação, prejudi-
cando inclusive a visualização das
placas de trânsito, além de em al-
guns trechos o mato invadir a pis-
ta". Trevisan alerta também para a
sinalização de trânsito horizontal:
"Está totalmente apagada, ofere-
cendo sérios riscos de acidentes aos
motoristas que por ali transitam".

O vereador pergunta se a
Prefeitura tem conhecimento
dos fatos que ele relata e quan-
do serão feitos os serviços de
tapa-buracos nas pistas; de cor-
te de mato, de passagem de
máquinas e de colocação de cas-
calho em todo o acostamento; e
de reforço na sinalização de
trânsito horizontal e vertical.

O Caphiv (Centro de Apoio aos
Portadores de HIV/AIDS e He-
patites Virais) recebeu, por
meio da parceira e amiga Es-
tefânia, uma doação de ali-
mentos e caixas de leite des-
tinada por um grupo de ami-
gos que se unem para reali-
zar atividades esportivas. A ati-

vidade ocorreu no bairro San-
ta Rita e teve aquecimento,
“dance rural”, corrida e cami-
nhada. Participaram os grupos
Kazamigas, Sesi, Loft e Trilha
do Capitão. O requisito foi do-
ação de leite ou alimentos
não-perecíveis e a arrecada-
ção foi destinada ao Caphiv.

ESPORTISTAS

Divulgação
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Kawai questiona chamamentos
públicos em requerimento

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou, na 2ª sessão ordi-
nária desta segunda-feira (7), o re-
querimento 160/2022, em que o ve-
reador Pedro Kawai (PSDB) solicita
informações sobre os chamamentos
públicos realizados pela Secretaria
Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (SMADS) este ano.

No documento, ele requer a lis-

ta de todos os chamamentos públi-
cos realizados pela pasta e quais
serviços foram contratados atra-
vés dos procedimentos. O parla-
mentar ainda quer saber o públi-
co de cada chamamento e o nú-
mero de atendimentos previstos.
Outro questionamento é a respei-
to dos valores a serem pagos para
cada chamamento público.

NNNNNOOOOOTTTTTAAAAA

Caphiv faz agradecimento
público a doação anônima

O Caphiv (Centro de Apoio aos
Portadores de HIV/AIDS e Hepati-
tes Virais) divulgou uma nota de
agradecimento, em nome de seus
colaboradores e de Paulo Soares,
presidente e fundador, para “ex-
ternar os mais sinceros votos” a
uma recente doação de R$ 2 mil
feita de maneira anônima, “cuja
quantia foi destinada exclusiva-
mente para a aquisição de fraldas
descartáveis geriátricas”, informa.

A entidade destaca que,
atualmente, abriga 30 pacientes

por possuírem seus vínculos fa-
miliares estremecidos ou rom-
pidos. “A Família Caphiv é a fa-
mília de todos eles e somos nós
os responsáveis por todas as
suas necessidades”, salienta a en-
tidade. “Estamos desenvolvendo
campanhas solidárias permanen-
tes de arrecadação de diversos
itens básicos. Nossa entidade
utiliza em média 200 fraldas por
dia. É uma alta demanda e mui-
tas vezes ficamos aflitos em
busca de apoio”, relata o texto.

TTTTTORCIDAORCIDAORCIDAORCIDAORCIDA

Nova diretoria da "Esquadrão XV"
receberá Voto de Congratulações

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou na noite desta se-
gunda-feira (7), na 2ª reunião or-
dinária de 2022, o requerimento
159/2022, que concede "Voto de
Congratulações" à nova diretoria
da "Associação Esportiva Cultural
Esquadrão - Torcida Uniformiza-
da Esquadrão XV de Piracicaba",
eleita para o mandato 2022 a 2024.

De autoria da vereadora
Ana Pavão (PL), o texto da pro-
positura traz que "o processo elei-
toral acontece a cada dois anos,
possibilitando a escolha daque-
les que estarão à frente das deci-
sões, por meio de candidatos que
demonstraram o interesse de es-

tar envolvido com empenho, de-
dicação e de maneira efetiva".

A justificativa da propositura
também lembra que "a torcida or-
ganizada, a cada ano, vem ga-
nhando espaço dentro do campo,
além de buscar a melhoria e de-
sempenho de seus envolvidos, tam-
bém trabalhando para que os laços
entre a torcida e jogadores/ dirigen-
tes sejam fortalecidos", e que a Es-
quadrão XV é uma das poucas tor-
cidas organizadas do interior capa-
zes de manter uma sede própria.

A honraria será entregue na
pessoa de seu atual presidente,
Felipe Jorge Dario, o "Gema", em
data e locais a serem definidos.
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Prefeitura entrega Praça de Atendimento
Espaço do Centro Cívico foi reformado e concentra serviços de diferentes secretarias para facilitar acesso do contribuinte

A Prefeitura entregou ontem,
8, a Praça de Atendimento e Servi-
ços Abelardo Benedito Libório, lo-
calizada no Térreo 2 do Centro Cí-
vico, que passou por reforma. O
espaço revitalizado volta a concen-
trar serviços de diferentes secreta-
rias, facilitando a vida do contri-
buinte e faz parte do projeto da
Administração, o Prefeitura Onli-
ne, um projeto sustentável, que ex-
clui cada vez mais o uso de papel.
A Praça estava fechada desde no-
vembro de 2020, após danos cau-
sados pela chuva, que inviabiliza-
ram a continuidade do atendi-
mento. O investimento para a me-
lhoria foi de R$ 189.895,20.

“Este é o primeiro passo de um
processo de mudança, para trazer
a inovação e a modernidade para a
Prefeitura. Primeiro melhoramos o
atendimento presencial, mas esta-
mos caminhando para o virtual,

para que o contribuinte possa aces-
sar ao menos 70% dos serviços so-
licitados no formato online”, expli-
cou o prefeito Luciano Almeida
durante seu discurso na entrega
do espaço, reforçando a intenção
da Administração em implantar a
Prefeitura Online, um projeto sus-
tentável, que exclui cada vez mais
o uso de papel. O prefeito também
anunciou a reabertura do acesso
à Prefeitura pelo Térreo 2 e a re-
serva do estacionamento de trás
do prédio para os contribuintes,
para que a população tenha mais
facilidade no atendimento.

O vereador Josef Borges enal-
teceu a reforma da Praça de Aten-
dimento e Serviços e reforçou que
o espaço parece outro depois da
obra concluída. “Esta Administra-
ção está avançando em melhorar
o atendimento da nossa popula-
ção. Quem viu como estava este

local e como está agora entende o
que falo. É uma Administração
que está reformulando tudo, com
zelo pelo erário, e quer transfor-
mar a cidade”. Além de Borges,
prestigiaram o evento o vereador
Gustavo Pompeo e secretários
municipais de diferentes pastas.

A obra de reforma da Praça
de Atendimento e Serviços contem-
plou a readequação do sistema de
águas pluviais, com substituição de
calhas, rufos, condutores, pingadei-
ras e toda tubulação, para ampliar
a capacidade de escoamento de
águas pluviais. Também foi realiza-
da a troca do forro, de todo o siste-
ma elétrico e de todo cabeamento
da rede de informática do espaço,
além de reparo dos danos físicos
identificados no teto da agência
bancária, que funciona do Térreo 1.

O local já vinha apresentando
problemas desde 2019, até que no

final de 2020 a calha não suportou
a chuva, que estragou, inclusive,
equipamentos eletrônicos e balcões
de atendimento. Para a reabertu-
ra, a Prefeitura contou com doa-
ções de mobiliário e impressoras do
Banco Brasil, além de totem de aten-
dimento, que permitirá a unifica-
ção das senhas e a escolha do tipo
de serviço requerido. “A reativação
deste espaço é fruto de um esforço
conjunto de secretários, funcioná-
rios e de parceiros para que pudés-
semos devolver ao povo de Piraci-
caba um espaço de atendimento
com mais comodidade e totalmen-
te remodelado, um espaço adequa-
do para funcionários e contribuin-
tes”, frisou o secretário de Admi-
nistração, Dorival José Maistro.

A Praça de Atendimento e
Serviços funciona de segunda a
sexta, das 8h30 às 16h30. No lo-
cal serão oferecidos serviços das

Divulgação/CCS

Prefeitos e autoridades descerram a placa de reforma
e ampliação da Praça de Atendimento e Serviços

secretarias municipais de Finan-
ças, Defesa do Meio Ambiente,
Obras, Mobilidade, Trânsito e
Transportes e Procuradoria Ge-

ral, além do xerox e do Protocolo
Geral. Os atendimentos que acon-
teciam na praça do T1 também
foram transferidos para o espaço.

CCCCCÂNCERÂNCERÂNCERÂNCERÂNCER I I I I INFNFNFNFNFANTILANTILANTILANTILANTIL

Vaccip será homenageada
pelos 20 anos de fundação

A Vaccip (Voluntários em
Ação contra o Câncer Infantil de
Piracicaba) será homenageada
com Moção de Aplausos 31/2022
pelos 20 anos de fundação. A pro-
posta partiu do vereador Thiago
Ribeiro (PSC) e foi aprovada duran-
te a segunda reunião ordinária, na
noite desta segunda-feira (7).

A entidade foi fundada em
21 de fevereiro de 2002 por Ma-
ria Antonieta Wingeter Lima. Fo-
cada no público infantil carente
com diferentes tipos de câncer, a
instituição distribui gratuitamen-
te aos seus assistidos de alimen-
tação a fornecimento de itens es-
pecíficos com prescrição médica.

A ‘receita’ do grupo volun-
tariado para duas décadas de
luta na arrecadação junto à so-

ciedade é solidariedade, com-
prometimento e credibilidade,
conta a presidente da Vaccip,
Sueli Rodrigues Rabaldelli – o
que ela também recomenda a
qualquer pessoa com a ideia de
criar uma entidade beneficente.

O parlamentar reitera que a
professora Giselda Cesta Cullen, de
77 anos, é membra mais antiga da
Vaccip, participando da entidade
desde sua fundação. Ela é prati-
camente a guardiã da memória
da entidade e ainda mantém
aquecido o motivo de participar
do grupo: o de ser solidário ao
doar um tempo do seu dia em be-
nefício dos menos favorecidos.

A homenagem será entre-
gue em data a ser agendada pelo
gabinete do parlamentar.

“P“P“P“P“PISCINÃOISCINÃOISCINÃOISCINÃOISCINÃO”””””

"Temos que cobrar soluções
para enchentes", diz Trevisan

O vereador Laércio Trevisan
Jr (PL) disse que é preciso cobrar
soluções do Executivo para resol-
ver o problema das enchentes. A
fala foi em relação a votação que
acatou o parecer contrário da
CLJR (Comissão de Justiça e Re-
dação) ao projeto de lei de autoria
do vereador André Bandeira
(PSDB), que previa isenção de
IPTU aos imóveis de famílias ví-
timas de enchentes. O projeto re-
cebeu parecer contrário da co-
missão por vício de iniciativa, já
que o Legislativo não pode apro-
var leis que impactem financeira-
mente o Executivo. O parecer con-
trário foi mantido após votação.

Desta forma, Trevisan de-
fende que o problema das en-
chentes seja solucionado. "Já
cobrei do Executivo o investi-
mento de emendas para o com-
bate às enchentes em Piracica-
ba. Fui visitar o Piscinão Ecoló-
gico em Limeira (de combate às
enchentes) para conhecer o seu
funcionamento. Há necessidade
de termos piscinões em vários
pontos de Piracicaba. Temos que
ter soluções para não termos mais
enchentes, criar barreiras lá em
cima, principalmente nas proximi-
dades da Faculdade Anhangue-
ra. Isso tem que ser cobrado, e não
fazer política barata", afirmou.

Divulgação

O aniversariante dessa sema-
na é o Reverendo Paulo Ro-
berto Tobias de Souza, obreiro
e músico da Catedral da Paz.
Ele completou 58 anos, on-
tem, 8, vencendo inúmeros

obstáculos e prosperando
sempre. A esposa Marta, os fi-
lhos Roberto e Dani, e demais
familiares e, principalmente,
os netos, comemoram essa
data especial. Parabéns!

PARABÉNS!
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Patrulha ganha espaço para
atender vítimas de violência
Segundo a coordenadora Fernanda Nardon a nova sala
facilitará o atendimento às mulheres vítimas de violência

Assessoria Parlamentar

Ana Pavão participou de inauguração da nova sala da Patrulha Maria da Penha, da GCM, nesta terça-feira (8)

A vereadora Ana Pavão
(PL) participou nesta terça-fei-
ra da inauguração de uma nova
sala da Patrulha Maria da Pe-
nha, da Guarda Civil Municipal
(GCM) de Piracicaba, que será
utilizada para o atendimento a
mulheres vítimas de violência.

Além da vereadora, estiverem
presentes à inauguração do novo
espaço, localizado no Terminal Cen-
tral de Integração, na loja da Tupi,
empresa concessionária do trans-
porte urbano na cidade, o prefeito
Luciano Almeida (DEM), a secre-
tária municipal de Mobilidade Ur-
bana, Trânsito e Transportes (Se-
muttran), Jane Conceição, a secre-
tária municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (Smads),
Euclidia Maria Fioravante, o co-
mandante da GCM, Sidney Nu-
nes, a coordenadora da Patrulha
Maria da Penha, Fernanda Nar-
don, e demais parlamentares.

Segundo a coordenadora Fer-
nanda Nardon a nova sala facili-
tará o atendimento às mulheres
vítimas de violência: “após a agres-
são, a vítima é orientada a sair de
sua residência e trocar de telefone
para não ter contato com o agres-
sor. Desta forma, ficava difícil de
ter o contato com a vítima, por con-
ta dessas mudanças que ocorrem.
Com esta nova sala, o contato fica
facilitado, pois as mulheres víti-

mas que trocaram de celular e de
residência podem agora nos pro-
curar para atualizarem seus da-
dos e solicitarem nossa atenção".

Ainda de acordo com ela, a
nova sala também auxiliará na
parte assistencial, tirando dú-
vidas sobre denúncias, sobre
como conseguir um advogado e
outras “Com isso, conseguimos
ajudar as mulheres a ingressar
nesse processo de denúncia,
passando os contatos como
CRAM e Defensoria Pública”,
complementou a GCM Nardon.

“Essa nova sala é uma conquis-
ta maravilhosa para a Patrulha
Maria da Penha, pois será muito
mais fácil realizar atendimentos e

acompanhar as vítimas. A GCM tem
feito um belo trabalho na nossa ci-
dade e, agora, com esta sala, o tra-
balho será muito mais amplo”, co-
mentou a vereadora Ana Pavão.

HISTÓRICO -  De acordo
com a parlamentar, no início de seu
mandato, ela identificou a necessi-
dade de a Guarda Civil Municipal
possuir um local exclusivo para
melhor atender às mulheres ví-
timas dos mais diversos tipos de
violência, e iniciou a busca por
um novo local, de fácil acesso.

De acordo com Ana Pavão, a
sala foi resultado de uma articula-
ção da parlamentar juntamente à
Semuttran em meados de 2021.

PATRULHA -  A Patrulha

Maria da Penha é uma iniciativa
da Guarda Civil de Piracicaba que
beneficia mulheres vítimas de vi-
olência doméstica, com auxílio
das medidas protetivas integra-
das na Lei Maria da Penha.

Hoje, a patrulha conta com 16
guardas civis e 2 viaturas, atenden-
do 24 horas por dia as demandas
tanto nas residências quanto no
local de trabalho das vítimas.

“Não tenha medo e receio de
falar o que está acontecendo ou até
mesmo de denunciar. A sala está
aberta para  tirar dúvidas e apoio
de um psicólogo, em parceria com
Centro de Referência de Atendi-
mento à Mulher (CRAM)", con-
cluiu a GCM Fernanda Nardon.

Assessoria Parlamentar

O vereador Gilmar Rotta (Ci-
dadania) reuniu-se com o
secretário municipal de Go-
verno, Carlos Beltrame, o
secretár io municipal  de
Obras, Paulo Sérgio Ferrei-
ra, e o presidente do Semae
(Serviço Municipal de Água e
Esgoto), Maurício Oliveira,
para encaminhar demandas
de moradores que procura-
ram o parlamentar. Os pedi-

dos referem-se a pavimenta-
ção, abastecimento de água
e manutenção em diversos
bairros. Tanto os secretários
quanto o presidente do Se-
mae afirmaram, durante o
encontro ocorrido na sema-
na passada, que estudarão
a viabilidade de atender aos
pedidos encaminhados pelo
vereador e informarão as res-
postas "assim que possível".

ABASTECIMENTO

Assessoria Parlamentar

De espectros políticos distin-
tos, o ex-presidente do Patrio-
tas, Bruno Guimarães (PTB),
o vereador Zezinho Pereira
(ainda no União Brasi l) e
Francys Almeida (PCdoB) se

encontraram na Prefeitura de
Piracicaba e conversaram,
debateram e divergiram.
Provando que é possível dis-
cordar sem odiar. Seria uma
lição a outros políticos?

ADVERSÁRIOS E AMIGOS

EEEEESTRADASTRADASTRADASTRADASTRADA

Vereador pede agilidade para
instalação de iluminação

O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) solicita maior agilidade
na instalação de iluminação na
estrada vicinal Dr. Dimas Cera
Ometto, principal via de acesso ao
bairro de Tanquinho. Ele pede in-
formações sobre a obra no reque-
rimento 167/2022, aprovado na
segunda-feira (7), durante a 2ª
reunião ordinária da Câmara.

No texto da propositura, o
parlamentar salienta que, por inú-
meras vezes, foi solicitada à Semob
(Secretaria Municipal de Obras) a
implantação de iluminação públi-
ca na estrada vicinal. Segundo in-
formações, acrescenta Trevisan
Jr., o projeto e o orçamento já es-
tão prontos, aguardando paga-
mento por parte da Prefeitura
Municipal, para que a CPFL possa

realizar a instalação dos postos e
da rede secundária de energia.

Ainda dentro do procedi-
mento para realizar a obra, é ne-
cessário fazer a contratação, via
licitação, da empresa para fazer
a instalação dos novos braços de
luz. No entanto, Trevisan Jr. In-
forma que a solicitação está pa-
rada desde janeiro de 2021.

Ele questiona se a Semob já
emitiu o pagamento do boleto,
a ser pago à CPFL Paulista, pos-
sibilitando a instalação dos pos-
tes e da rede secundária de ener-
gia na vicinal de acesso ao Tan-
quinho e qual razão do boleto
ainda não ter sido pago. O vere-
ador que saber qual é o prazo
para o serviço e se já existe em-
presa vencedora da licitação.
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Vereador pede apoio a projeto
que regulariza os ambulantes

O vereador Cássio Luiz Bar-
bosa, o Cássio “Fala Pira” (PL) pe-
diu apoio aos colegas para o proje-
to de lei 185/2021, que dispõe so-
bre os procedimentos para regula-
rização do trabalho de vendedo-
res ambulantes e camelôs na ci-
dade. Ele abordou o tema duran-
te o discurso regimental de 5 mi-
nutos, na 2ª sessão ordinária, re-
alizada nesta segunda-feira (7).

O projeto, de autoria de Cás-
sio Luiz, recebeu parecer contrá-
rio da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação, sob a alegação

de vício de iniciativa, já que a pro-
posta deveria, segundo o parecer,
partir do Poder Executivo.

“Os camelôs e ambulantes
querem que façamos alguma
coisa para eles nesta Casa, prin-
cipalmente neste momento que
estamos vivendo na pandemia,
eles estão nos procurando”, de-
fendeu o autor do projeto. “Peço
para que seja retomado o proje-
to dos ambulantes, gostaria de
contar com o apoio de todos os
colegas para tentar derrubar
esse parecer contrário”.
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Vereador pede mais segurança
na praça Imaculada Conceição

O vereador Laércio Trevi-
san Jr. (PL) usou o tempo regi-
mental de 5 minutos, na 2ª ses-
são ordinária desta segunda-
feira (7), para pedir mais segu-
rança para a praça Imaculada
Conceição, na Vila Rezende. Ele
citou que a fiação do espaço
público foi furtada e as tampas
das caixas dos postes foram le-
vadas, apesar da presença de
câmeras de vigilância no local.

“Mais da metade da praça
está escura, uma das maiores pra-
ças de Piracicaba. Não é possível
mais acontecer isso”, lamentou.
“Quebraram o chão para arran-
car a fiação. O policiamento onde

está? As câmeras, por que não es-
tão aumentando? E as praças con-
tinuam sendo danificadas”.

O vereador ainda defendeu
a retirada do quiosque existente
na praça e disse que vai apresen-
tar requerimento sobre o assun-
to. “Os comerciantes, as escolas,
a igreja, tudo que está ao lado fica
vulnerável. Não pode continuar
do jeito que está. Não é possível
continuar acontecendo isso com
os bens públicos. Onde o poder
público não se impõe, a bandida-
gem cresce. Tem que descentrali-
zar a Guarda Civil, usar câmeras
de alta resolução para combater
esse tipo de coisa”, colocou.
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Participação da comunidade em
decisões de escola é destacada

A participação de mães e pais
de alunos no dia a dia da Escola
Estadual "Professor José Martins
de Toledo", em Artemis, foi des-
tacada pelo vereador Josef Bor-
ges (Solidariedade) durante a
2ª reunião ordinária, nesta se-
gunda-feira (7), dia em que ele
visitou a unidade de ensino.

"Hoje estive na escola para
participar de uma roda de con-
versa sobre como encontrar so-
luções para melhorar a qualida-
de do ensino. É muito importan-

te quando a comunidade está
dentro da escola e pode dar opi-
nião", elogiou o vereador, que pa-
rabenizou a diretora da unidade,
as vices, os coordenadores, as
professoras e as merendeiras.

Josef Borges observou que a
escola atende 550 alunos, com me-
renda de qualidade. "Está se enca-
minhando para ser uma escola de
excelência. Convido os pais que te-
nham alguma dúvida sobre a qua-
lidade da merenda, que visitem a
escola, serão muito bem recebidos."
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Requerimento questiona
emissão de identificação
para pessoas com TEA

A emissão da Carteira de
Identificação para Pessoas com
Transtorno do Espectro Autista
(CIPTEA) por parte do Executivo
motivou o requerimento 165/
2022, de autoria do vereador An-
dré Bandeira (PSDB). A proposi-
tura foi aprovada na noite desta
segunda-feira (7), durante a 2ª
reunião ordinária de 2022.

No texto do requerimento, o
vereador cita que em 2020 foi san-
cionada a "Lei Romeo Mion",  que
determina a criação da Carteira de
Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista
(CIPTEA), para melhor identificar
as pessoas com TEA.  Bandeira re-
lata que pais de crianças e adultos
com transtorno do espectro autis-
ta (TEA) entraram em contato com
seu gabinete para solicitar informa-
ções sobre a carteirinha de identi-
ficação em Piracicaba e, por isso,
realizou uma solicitação ao Execu-
tivo Municipal para que fosse cri-
ada a carteirinha, através da in-
dicação 571/2021 e também en-
caminhou o requerimento 324/
2021, solicitando informações.

“A carteira é extremamente
importante e essencial, principal-

mente em estabelecimentos co-
merciais ou públicos e com prio-
ridade nos de saúde, uma vez que
dá o reconhecimento necessário
a pessoa com transtorno do es-
pectro autista, assegurando um
importante direito que promove-
rá maior inclusão social. Ocorre
que até o presente momento não
tivemos retorno da indicação”,
afirmou André Bandeira.

Como resposta ao requerimen-
to 324/2021, o Executivo afirmou
que “a Secretaria Municipal de Saú-
de se compromete em fazer um es-
tudo de viabilidade para incluir no
PPA a realização de um chama-
mento Público para execução do ser-
viço de diagnóstico em parceria com
organizações da sociedade civil que
atendem pessoas com deficiência e/
ou autismo, condição essencial para
garantir a emissão da CIPTEA
para quem não pode pagar por um
laudo em serviços particulares”.

No requerimento 165/2022,
Bandeira questiona se o Executivo
fez o estudo de viabilidade prome-
tido, se é possível começar a emitir
a CIPTEA em Piracicaba e o que
está sendo feito para tornar reali-
dade a carteirinha no município.

O vereador Gilmar Rotta
(Cidadania) visitou na manhã
desta terça-feira (8) a Escola
Municipal "Prof. João Batista
Nogueira", em Santa Terezinha,
para verificar apontamentos fei-
tos por pais de alunos que o pro-
curaram em seu gabinete.

Na ocasião, o parlamentar
foi recebido pela diretora da
unidade escolar, Elizandra Mo-
reno, e verificou que o muro da
escola apresenta rachaduras,
que o chão da quadra apresen-
ta desnível e que há a necessi-
dade de pintura da quadra e das
traves e troca das redes. Os pais
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Vereador solicita à Semob
manutenção na EM Prof.
João Batista Nogueira

Assessoria Parlamentar

Gilmar Rotta encaminhou solicitação à pasta após visita à unidade escolar

e moradores também pedem que
sejam feitas manutenções nas
arquibancadas da quadra.

O vereador também identi-
ficou a necessidade de manu-
tenção na parte elétrica e hi-
dráulica dos banheiros e na cal-
çada da escola que, segundo re-
latos, já ocasionou acidentes.

Após a visita, o vereador en-
caminhou à Secretaria Municipal
de Obras (Semob) o ofício 214/
2022, solicitando com urgência
que a entidade providencie as
manutenções necessárias com o
intuito de trazer mais segurança
e comodidade para os alunos.
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Decreto Municipal revoga a
quarentena em Piracicaba

O Decreto Lei 19.059, assina-
do pelo prefeito Luciano Almeida e
publicado ontem, 8, no Diário Ofi-
cial do Município, revoga a qua-
rentena no município, instituída em
23 de março de 2020. Ainda as-
sim, ficam mantidas as medidas da
Retomada Segura do Plano São
Paulo para o enfrentamento da pan-
demia decorrente do coronavírus.

Para o secretário de Saúde,
Filemon Silvano, a assinatura do
decreto é um momento importan-
te para toda a população, mas
ainda não é o momento de baixar
a guarda, já que a pandemia não

acabou. “Estamos com bons in-
dicadores no combate à Covid-19,
redução de casos, grande parte
da população vacinada com duas
doses mais o reforço. Apesar do
relaxamento, é importante ainda
manter os cuidados com a nossa
saúde usando álcool gel, másca-
ra e evitar aglomeração e, claro,
se vacinar”, frisou Filemon.

Todos os tipos de eventos
com controle de público, inclusi-
ve shows em pé, torcidas e pistas
de dança, continuarão obser-
vando as recomendações do Go-
verno do Estado de São Paulo.
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Câmara atendeu trabalhadores
para fechamento comercial
Conquista da classe "caixeral" foi transformada em lei municipal a partir do ano de 1887
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Moradores se mobilizam por melhorias

Documentos do arquivo da
Câmara Municipal de Piracica-
ba retratam as primeiras mani-
festações da classe "caixeral",
(vendedores/atendentes/balco-
nistas), que no século 19 já luta-
vam por direitos trabalhistas,
como a redução da extensa jor-
nada, das 6 da manhã às 10 ho-
ras da noite, onde a reivindicação
básica dos trabalhadores se pau-
tou no disciplinamento do comér-
cio aos domingos e dias santos.

Conforme resolução aprova-
da pelos vereadores, datada de 6
de outubro de 1886, que passou a
vigorar no dia 17, de acordo com
os negociantes de Piracicaba, foi
atendido a reivindicação, a pedi-
do da classe "caixeral", no fecha-
mento de estabelecimentos aos
domingos e dias santificados, ao
meio dia em ponto. O documento
- conforme anexo abaixo -  tam-
bém estabelecia multa para quem
infringir tal resolução, sendo que
os valores recolhidos eram reverti-
dos à Santa Casa de Misericórdia.

Os documentos da Câmara

Arquivo/Câmara

Resolução aprovada pelos vereadores em 1886 garantiu
o fechamento de estabelecimentos aos domingos e
dias santificados, ao meio dia em ponto

demonstram que a legislação do
fechamento do comércio regula-
mentou vários tipos de estabeleci-
mentos. Pelo artigo primeiro, to-
das as casas de negócios situadas
no perímetro urbano, com exce-
ção de farmácias, hotéis, restau-
rantes, açougues, cafés, confeita-
rias, bilhares e padarias, foram
obrigadas a se conservarem fe-
chadas aos domingos, depois do
meio dia, ficando proibido o co-
mércio após este horário, sob
pena de vinte mil réis de multa
(20$000), dobrada na reincidência.

LEGISLAÇÃO - a conquista
da classe "caixeral" foi transforma-
da em lei municipal a partir do ano
de 1887. Primeiramente, houve um
acordo entre os trabalhadores e os
comerciantes, que voluntariamente
encerrariam suas atividades ao
meio dia. Mas, como nem todos obe-
deciam tal acordo, a criação de uma
legislação, aprovada pela Câma-
ra, disciplinou o funcionamento
do setor, o que também refletiu
na criação de novas regulamen-
tações, a exemplo da lei 1251/1964.

ACHADOS DO ARQUI-
VO - a série "Achados do Arqui-
vo" se pauta na publicação de
parte do acervo do Setor de Ges-
tão de Documentação e Arqui-
vo, ligados ao Departamento
Administrativo, criada pelo se-

tor de Documentação, em parce-
ria com o Departamento de Co-
municação Social, com publica-
ções no site da Câmara, às sex-
tas-feiras, como forma de tornar
acessível ao público as informa-
ções do acervo da Casa de Leis.

O vereador Josef Borges (Soli-
dariedade) recebeu abaixo-assina-
do com mais de 300 assinaturas
de moradores do Parque das Águas
e do Parque São Matheus, na re-
gião Norte do Município, que rei-
vindicam melhorias em infraestru-
tura para os bairros, principalmen-
te para áreas de uso comum.

O documento com 15 páginas
foi entregue na segunda-feira (7)
pelo morador Daniel Alcântara, um
dos representantes dos bairros, ao
parlamentar, que é líder do gover-
no na Câmara. Daniel mobilizou vi-
zinhos e comércios a participarem.

Uma das principais reivindi-
cações é pela instalação de um
playground na área institucional.
Hoje sem brinquedos para diver-
são e lazer no local, crianças aca-
bam brincando na academia ao
ar livre já instalada na área.

Desde o ano passado, Josef
Borges, com o intuito de elaborar

Assessoria Parlamentar

Josef Borges recebeu abaixo-assinado com mais de 300 assinaturas
de moradores do Parque das Águas e do Parque São Matheus

um projeto em conjunto, partici-
pou de reuniões com os morado-
res e avaliou a área institucional
onde os equipamentos podem ser
instalados. "A coleta das assina-
turas reforça o nosso trabalho jun-
to à Prefeitura para que as reivin-
dicações sejam atendidas. Tam-
bém contribui para reforçar a par-
ceria com o deputado estadual
Alex de Madureira nesse projeto,
que visa melhorar a qualidade de
vida por meio de um espaço de la-
zer e para práticas esportivas ade-
quado", afirmou Josef Borges.

O vereador vai encaminhar o
abaixo-assinado ao prefeito Luci-
ano Almeida (DEM). No docu-
mento, os moradores solicitam a
iluminação na academia ao ar li-
vre, a adequação do campo de
areia e a instalação de praça,
playground e pista de caminha-
da, além de um barracão para que
no local possa ser realizada uma

feira-livre. Há, ainda, o pedido de
instalação de lombadas na rua Be-
nedicto do Amaral Kroll, nas pro-
ximidades da área institucional.

Além do documento impres-

so, o abaixo-assinado também foi
feito por meio on-line, ampliando
a adesão dos moradores "nessa
reivindicação importante para to-
dos", como salientou Josef Borges.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio das secretarias munici-
pais de Desenvolvimento Econô-
mico, Trabalho e Turismo (Sem-
dettur) e Assistência e Desenvol-
vimento Social (Smads), sedia
amanhã, 10, às 10h, no auditório
do Simespi, apresentação do Polo
de Empregabilidade Inclusiva
(PEI) realizado pela Secretaria de
Estado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, por meio do progra-
ma Meu Emprego Inclusivo. As
inscrições podem ser feitas pelo
link: https://bit.ly/PEIPiracicaba

O evento será aberto a to-
dos os interessados no desenvol-
vimento profissional, inclusão e
permanência de pessoas com de-
ficiência no mercado de traba-
lho, como gestores públicos, con-
selheiros municipais, associa-
ções empresariais, entre outros.

Para o coordenador do Con-
selho Municipal de Proteção, Di-
reitos e Desenvolvimento da Pes-
soa com Deficiência, Wander Vi-
ana Santos, o Polo de Emprega-
bilidade Inclusiva é um avanço

significativo para a inclusão de
pessoas com deficiência de Pira-
cicaba e região no mercado de tra-
balho. “Essa ação permitirá a am-
pliação na oferta de vagas, treina-
mentos e orientações às empresas,
possibilitando a quebra de tabus
na contratação de pessoas tão
produtivas como qualquer outro
trabalhador e que merecem opor-
tunidades equiparadas”, diz.

O PEI, gerido pela organiza-
ção ITS BRASIL, está sendo reali-
zado com atendimentos presenci-
ais e online nas regiões de Araça-
tuba, Marília, Presidente Pruden-
te, Piracicaba e Sorocaba. Além da
inserção profissional, os Polos atu-
am com entrevistas de habilidades,
competências e interesses profissi-
onais, laudos de funcionalidade,
identificação de oportunidades nas
empresas e apoio pós-inclusão.

Também são oferecidos cursos
de qualificação técnica e empreen-
dedora, além de suporte às equipes
de Recursos Humanos das empre-
sas para a inserção destes profissi-
onais no ambiente corporativo.
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Prefeitura e Governo do Estado
apresentam novo programa

Nessa segunda-feira (7), o ve-
reador Anilton Rissato (Patriota),
esteve em reunião online com a ti-
tular da Semuttran (secretaria
municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes), Jane Fran-
co Oliveira. Dentre os assuntos tra-
tados, o vereador pede melhorias
no transporte público nas linhas
410 Parque Orlanda, 415 Vida
Nova e 412 Santa Olímpia e San-
tana. Moradores reclamam que
nos horários de pico fica muito
difícil a utilização dos ônibus,
devido ao crescimento da região.
Portanto, o parlamentar pede co-
locação de mais ônibus para que se
resolva essa situação da lotação.

Já a linha 412 dos bairros San-
ta Olímpia e Santana, o vereador
acredita que a ampliação dos ho-
rários pode solucionar a questão

de muitos pais e alunos no período
da noite, após às 23 horas, onde a
população local depende da linha
para voltar para casa. Por fim,
Anilton Rissato pede melhorias da
sinalização das vias dos bairros
Parque Orlanda, Jardim Colina
Verde, Santa Olímpia e Santana.

Segundo a secretária Jane
Franco, no mês de abril as linhas
poderão sofrer algumas mudan-
ças. "Vamos estender as linhas
para melhorar a situação da po-
pulação", informou, além de es-
clarecer sobre as sinalizações,
onde enviará técnico para anali-
sar as possíveis mudanças.

O vereador Anilton Rissa-
to agradeceu a parceria com a
secretária, reafirmando a dis-
ponibilidade para somar e bus-
car melhorias para a cidade.
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Vereador pede melhorias
no transporte regional

A atriz piracicabana Natália
Ferrari, de 28 anos, será home-
nageada com voto de congratu-
lações aprovado pela Câmara
Municipal de Piracicaba, através
do requerimento 173/2022, de
autoria do vereador Pedro Kawai
(PSDB). A atriz se destaca na car-
reira por se preparar para viver
seu primeiro trabalho na TV. Ela
dará vida à personagem Sâmila,

na novela "Reis", prevista para
estrear em breve na Record TV.

Natália Ferrari é poliglota, tem
formação acadêmica em relações
públicas, também se formou como
atriz em Campinas e estudou artes
cênicas em Londres. A atriz já es-
trelou em alguns musicais e cur-
tas-metragens independentes e
agora se prepara para integrar o
elenco da novela em rede nacional.
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Atriz será homenageada
por participação em novela

A atleta Barbara Amaral dos
Santos Borges, de 15 anos, sagrou-
se campeã da categoria Cadete 14/
15 anos - + 59kg no Campeonato
Brasileiro Interclubes de Karatê –
2021 – realizado de 28 a 31 de ou-
tubro no município de Caucaia, re-
gião metropolitana de Fortaleza
(CE). Como forma de homenageá-
la, o vereador André Bandeira
(PSDB) propôs a Moção de Aplau-
sos 33/2022 que foi aprovada na
noite desta segunda-feira (7), na
segunda reunião ordinária do ano.

Já em 18 de dezembro de
2021, participou da final do cam-
peonato Paulista, na cidade de
São Bernardo do Campo (SP),
tornando-se campeã Paulista pela
primeira vez aos 15 anos de ida-
de. "Barbara realizou quatro lu-
tas, onde seu desempenho foi aci-
ma da média e com isto trouxe o

título para a cidade de Piracica-
ba (SP)", justifica o parlamentar.

A jovem é piracicabana e pra-
tica karatê desde 2014, sendo alu-
na do professor Gilson Everaldo
Felipe, 6º Dan, árbitro da Fede-
ração Paulista de Karatê e Confe-
deração Brasileira de Karatê.

Ela é estudante do ensino mé-
dio na escola estadual Eduir Ben-
dito Scarpari e, ao longo dos anos,
“sempre foi uma aluna de desta-
que dentro da academia, sendo
que, desde o início de seu treina-
mento, destaca-se pelas competi-
ções e treinamentos”, diz o texto
da justificativa da moção, que tam-
bém será estendida aos professo-
res Gilson Felipe, Diego Spigolon e
a coach esportiva, Beatriz Vilela.

A homenagem será entre-
gue em data a ser agendada
pelo gabinete do parlamentar.
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Atleta será homenageada por
título no Campeonato Brasileiro
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Serviços de manutenção são
cobrados em requerimento

Serviços de manutenção soli-
citados pelo vereador Laercio Tre-
visan Jr. (PL) à Prefeitura há oito
meses e ainda não realizados são
tema de novos questionamentos
no requerimento 169/2022, apro-
vado nesta segunda-feira (7), na
2ª reunião ordinária do ano.

Na visita que fez ao local em
12 de julho de 2021 com o enge-
nheiro Marcio Maruko, da Secre-
taria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, Trevisan havia
apontado a necessidade de su-
pressão de espécies arbóreas cujas
raízes provocaram "sérios danos"
no piso da quadra. A remoção foi
feita pela equipe da pasta, porém o
piso da quadra continua danifica-
do, o que, alerta o vereador, pode

gerar acidentes a quem usa o espa-
ço para a prática de esportes.

O parlamentar também co-
bra o atendimento do pedido
que fez à Sedema e à Secretaria
Municipal de Obras para a re-
novação da iluminação da qua-
dra, com a substituição dos re-
fletores antigos por novos, de
LED, que propiciam mais lumi-
nosidade e economia de energia.

No requerimento, Trevisan
pergunta quando ambas as me-
lhorias serão feitas e indaga,
ainda, se o brinquedo conheci-
do como "gira-gira", do play-
ground do Celasdi, será recolo-
cado, já que hoje se encontra
"desmontado devido a problemas
na base de concreto no chão".
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Fornecimento de materiais de
saúde motiva requerimento

Informações sobre o forne-
cimento de materiais de saúde
como cadeiras de rodas, cadei-
ras de banho, órteses, próteses e
aparelhos auditivos são solicita-
das no requerimento 166/2022.
De autoria do vereador André
Bandeira (PSDB), a propositura
foi aprovada na reunião ordiná-
ria desta segunda-feira (7).

De acordo com o vereador, a
Secretaria Municipal de Saúde,
através do serviço Social, já atende
os pacientes com os equipamentos
indicados e que o aumento no for-
necimento destes materiais de saú-
de, com recursos próprios do Mu-
nicípio, depende de análise da
quantidade de cada equipamento:
material, seus custos, bem como
da disponibilidade financeira e or-
çamentária, previamente mensu-
rada na legislação de regência.

André Bandeira encaminhou
a indicação 2885/2021 ao Executi-
vo e obteve a seguinte resposta: “a
aquisição de materiais específicos

como próteses, órteses, cadeiras de
rodas, aparelhos auditivos, cadei-
ras de banho e dispositivos auxili-
ares para marcha tem grande in-
fluência na qualidade de vida dos
pacientes, pois os mesmos garan-
tem melhor funcionalidade e in-
dependência durante o processo
de reabilitação e nas atividades
do dia-a-dia. Além disso, também
garantem melhor suporte e qua-
lidade no atendimento fisiotera-
pêutico prestado aos pacientes.”

Através da indicação, o verea-
dor solicita no requerimento infor-
mações detalhadas sobre a deman-
da de órteses, próteses, cadeira de
rodas, cadeiras de banho e apare-
lhos auditivos no município. Ele
também pede informações sobre a
periodicidade em que o Executivo
Municipal realiza licitação para a
compra desses materiais, e questi-
ona se todos os materiais compra-
dos em 2021 já foram entregues e
qual a previsão de fornecimento
de equipamentos para 2022.

Na tarde de ontem (8), o de-
putado Alex de Madureira es-
teve na Secretaria de Comuni-
cação do Estado de São Paulo
(SECOM), em reunião com o

secretário de comunicação
Cléber Mata. Na ocasião, o de-
putado estava acompanhado
da vereadora de Rio das Pe-
dras/SP, Vanessa Botam.

SECOM

Divulgação
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A Câmara Municipal de Pi-
racicaba aprovou, na 2ª sessão
ordinária desta segunda-feira
(7), o requerimento 174/2022 que
questiona a atual situação dos
contratos de fornecimento de
merenda escolar do município.
O vereador Pedro Kawai (PSDB)
quer investigar o caso, tendo em
vista que a atual gestão já fir-
mou diversos contratos emer-
genciais para o serviço e que atu-
almente está em andamento o
processo licitatório para contra-
tação de empresa especializada.

No requerimento, o parlamen-
tar quer saber quantos contratos
emergenciais foram firmados, o
valor de cada contrato, quais fo-

ram as empresas que prestaram o
serviço, a quantidade de refeições
fornecidas em cada contrato e a
quantidade de funcionários.

O vereador ainda questiona
quantas e quais escolas foram aten-
didas pelos contratos emergenciais
e a quantidade de refeições forne-
cidas para cada unidade escolar.
Ele ainda salientou, no requeri-
mento, que o prazo para abertura
das propostas das empresas parti-
cipantes da licitação terminou em
23 de fevereiro. Por isso, ele quer
saber qual a data prevista para
análise e abertura das propostas e
a previsão para a efetiva contrata-
ção de empresa para fornecimento
de merenda escolar no município.

CCCCCONTRAONTRAONTRAONTRAONTRATTTTTOSOSOSOSOS

Merenda escolar é alvo de
requerimento na Câmara

IIIIIMACULADAMACULADAMACULADAMACULADAMACULADA C C C C CONCEIÇÃOONCEIÇÃOONCEIÇÃOONCEIÇÃOONCEIÇÃO

Vereador critica vandalismo
e pede revitalização de praça
No local, Trevisan constatou ações de vandalismo que resultaram no
furto da fiação de energia elétrica, prejudicando a iluminação pública

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) visitou nesta segunda-fei-
ra (7) a Praça Imaculada Concei-
ção, localizada no bairro Vila Re-
zende. No local, Trevisan consta-
tou ações de vandalismo que re-
sultaram no furto da fiação de ener-
gia elétrica, prejudicando a ilumina-
ção pública. Também há pichações
no coreto e demais espaços da praça.

O parlamentar encaminhou
um relatório aos titulares da Se-
mob (Secretaria Municipal de
Obras), Sedema (Secretaria Muni-
cipal de Defesa do Meio Ambiente)
e ao Comando da Guarda Civil,
solicitando a manutenção do siste-
ma de iluminação pública da pra-
ça, que atualmente encontra-se sem
iluminação devido a furtos de fia-
ção e das caixas de comando.

Trevisan solicita também a re-
vitalização do sistema de ilumina-
ção pública da praça, se possível,
com a instalação de luminárias que
utilizem energia solar; o desmonte
do quiosque localizado na esquina

Assessoria Parlamentar

Trevisan constatou ações de vandalismo na Praça Imaculada Conceição

das avenidas Dona Lídia e Barão
de Serra Negra; e a pintura do Co-
reto “Maestro Galileu Limonge”,
que está com inúmeras pichações.

Além disso, foram pedidos os
serviços de reparos em vários lo-
cais do piso de mosaico portugu-
ês e a reconstrução das caixas de
passagem de fiação de energia,
que estão danificadas, oferecen-
do riscos aos pedestres; poda ge-
ral das árvores; corte de mato e
limpeza geral; além da manu-
tenção e pintura dos bancos.

Com relação à segurança pú-
blica, o parlamentar solicita ao Co-
mando da Guarda Civil reforço e
intensificação no patrulhamento
preventivo e ostensivo na praça e a
instalação de ao menos duas câ-
meras do tipo “big-brother” em lo-
cais estratégicos da praça, visando
inibir a prática de pequenos crimes
no local e garantir maior segurança
aos frequentadores e transeuntes.

HISTÓRIA - A Praça Ima-
culada Conceição é uma das maio-

res e mais importantes praças da
cidade de Piracicaba. Rica em his-
tória, sedia o “Monumento Mário
Dedini” e o “Coreto Maestro Gali-
leu Limonge”, além de sua locali-
zação, onde destaca-se a Igreja
Matriz Imaculada Conceição, lan-
chonetes, escritórios, lojas, escolas,
estabelecimentos comerciais, resi-

dências e prédios, destacou. “A Pre-
feitura Municipal deve adotar
ações que estimulem a utilização
da Praça Imaculada Conceição
pela população em atividades de
lazer, para que a população de bem
volte a ocupar este espaço com se-
gurança e com maior qualidade
de vida” disse o parlamentar.

TTTTTÍTULOÍTULOÍTULOÍTULOÍTULO

Servidor do Semae receberá
“Piracicabanus Praeclarus”

A Câmara Municipal de Pira-
cicaba aprovou na noite desta se-
gunda-feira (7), na 2ª reunião or-
dinária de 2022, o projeto de de-
creto legislativo 56/2021, que con-
cede a José Carlos Barbosa de Sou-
za Magazine, atual chefe de divi-
são da regional Paulicéia do Se-
mae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto), o título de “Piracicaba-
nus Praeclarus”, honraria desti-
nada a pessoas nascidas na cida-
de e cujo trabalho é considerado
de relevância para a sociedade.

De autoria do vereador Paulo
Campos (Podemos), a justificativa
do projeto de decreto legislativo traz
que a propositura visa homenage-
ar Magazine "pelo brilhante de-
sempenho e a dedicação nos tra-
balhos feitos ao nosso município".

Durante a reunião, ao justi-
ficar seu voto favorável, Paulo
Campos disse que o homenagea-
do é "uma pessoa extremamente
trabalhadora, aguerrida, por
quem eu tenho meu profundo res-
peito. (...) É importante ressaltar
que nós temos 2 títulos dessa na-
tureza [de Piracicabanus Praecla-

rus]. Então, nós temos que real-
mente pinçar num universo de
quase 500 mil habitantes, duas
pessoas. Tenho absoluta certeza
que fiz a escolha certa, pois real-
mente é uma pessoa que muito
fez e muito faz pela nossa cida-
de", acrescentou o parlamentar.

Na sequência, a vereadora Rai
de Almeida (PT), que preside a CPI
que atualmente analisa a presta-
ção dos serviços de tratamento de
água e esgoto na cidade, também
justificou seu voto favorável à apro-
vação da honraria: "nós, especial-
mente os vereadores que compõem
a CPI do Semae, [acompanhamos]
a forma destemida com que ele exe-
cuta seus trabalhos. Não tem ne-
nhum tipo de dificuldades em bus-
car e demonstrar, em ir atrás da-
quilo que é a sua obrigação. Não
tem medo, é uma pessoa que  tem
coragem de fazer enfrentamen-
tos extremamente graves em al-
gumas circunstâncias que, às
vezes, determinadas pessoas, por
medo, deixam de fazer", disse.

A honraria será entregue em
data e local a serem definidos.

PPPPPAULISTÃOAULISTÃOAULISTÃOAULISTÃOAULISTÃO A2 A2 A2 A2 A2

XV define logística para jogo contra Portuguesa Santista
O XV de Piracicaba definiu a

logística do jogo diante da Portu-
guesa Santista, que será disputado
hoje, às 20h. Para a partida, serão
abertos os seguintes setores: Setor
2 (arquibancada cativa), Setor 1 (ca-
deiras pretas) e os setores 5A e 6 (ar-
quibancada geral) e 4B (visitante).

Para mais esse jogo, a direto-
ria definiu que seguirá com a pro-
moção de meia-entrada para os
torcedores que vierem com a cami-
sa do XV de Piracicaba. Além dis-

so, em virtude do Dia Internacio-
nal das Mulheres, as sócias do clu-
be terão direito a um ingresso cor-
tesia para trazerem mais uma
acompanhante ao jogo. Outra mu-
dança é o horário da bilheteria, que
irá funcionar agora das 10h às 19h
nos dias que antecedem o jogo.

Os valores dos ingressos in-
teiros serão R$60, R$50 e R$40,
respectivamente. Os ingressos fí-
sicos já estão sendo na bilheteria
do Portão 2 do Barão da Serra

Negra (segunda e terça das 10h
às 19h e na quarta-feira a partir
das 9h). Na compra do ingresso,
será necessário levar uma CÓPIA
da carteirinha de vacinação con-
tra a covid-19. Para quem não to-
mou duas doses da vacina, será
também necessária a apresenta-
ção de teste negativo com valida-
de de 48 horas para o tipo PCR
ou 24 horas para os de antígeno.

Também haverá venda on-
l ine através do site  www.

totalticket.com.br . Na compra
do ingresso, será necessário o
upload do comprovante de va-
cinação ou do teste negativo.

Os sócios-torcedores se-
guem com entrada livre ou pre-
ços promocionais de acordo
com o plano. Para essa partida,
os sócios poderão entrar dire-
tamente nas catracas exclusivas
apresentando a carteirinha de
associado. Ainda haverá meia-
entrada para quem tiver direito.

GGGGGUARDAUARDAUARDAUARDAUARDA C C C C CIVILIVILIVILIVILIVIL

Demora para aquisição de viatura é questionada em requerimento
A demora para a compra de

mais uma viatura para a Patru-
lha Rural da Guarda Civil Muni-
cipal de Piracicaba é questionada
no requerimento 162/2022, do
vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL), aprovado na segunda-feira
(7), durante a 2ª reunião ordi-
nária da Câmara de Piracicaba.

Na propositura, o parlamen-
tar informa que dois veículos re-
alizam o serviço e pergunta se já

foi realizada a licitação para a
aquisição da terceira viatura da
Patrulha Rural. Em caso de res-
posta positiva, ele pede o envio da
íntegra do processo licitatório.

Trevisan pergunta qual o
motivo para a demora na aqui-
sição de mais um veículo para
o serviço e se houve algum pro-
blema com relação ao recebi-
mento dos recursos oriundos
de emenda parlamentar. Ele

pede detalhamento sobre a si-
tuação, quais providências es-
tão sendo adotadas e se já há
prazo para entrega do veículo.

Ainda no requerimento, o
vereador detalha que o Grupa-
mento da Patrulha Rural da
GCM realiza patrulhamento pre-
ventivo em mais de 3.950 km2
de área, percorrendo diariamen-
te mais de 800 km de estradas
rurais e mais de 60 bairros da

zona rural, onde residem apro-
ximadamente 5% da população.

Ele argumenta que é autor de
emenda no valor de R$ 400 mil,
aprovada em dezembro de 2020
pela Câmara, o que possibilitou a
compra de duas camionetes mode-
lo S10, as quais já estão em patru-
lhamento. Salienta que a corpora-
ção foi contemplada com emenda
do ex-senador Major Olímpio
para compra da terceira viatura.

Os cumprimentos pelo "Dia
Internacional da Mulher" predo-
minaram entre os parlamenta-
res na segunda reunião ordiná-
ria do ano, promovida na noite
desta segunda-feira (7). E com o
vereador Paulo Campos (Pode-
mos) não foi diferente: ele agra-
deceu e parabenizou o trabalho
de seus colegas vereadoras duran-
te a plenária. Repudiou, por exem-
plo, a fala de um deputado "do
nosso partido" que fez comentári-
os que classificou de "infeliz" so-
bre as mulheres da Ucrânia.

"Me solidarizo com as mu-
lheres ucranianas e do mundo e
acredito que a justiça será feita.
Esse cidadão filiou-se recente-
mente ao nosso partido. Tínha-
mos um projeto para ele de pré-
candidato a governador. Não tem
condições de assumir esse cargo",

disse o parlamentar referindo-se
a frases sexistas proferidas por
um deputado de seu partido.

Campos aproveitou o tempo
de cinco minutos para criticar o
aumento de 15% na taxa do IPTU
(Imposto Predial e Territorial Ur-
bano), "além de 30% na taxa do
lixo e ainda o reajuste da passa-
gem dos ônibus", do transporte
coletivo. O vereador argumentou
que não se vê incentivo da atual
Administração Municipal para
fomentar a economia local.

"São ações que implicam a
vida do cidadão, sobretudo aque-
le que é menos abastado que ne-
cessita da intervenção do poder
público. Infelizmente eu tenho
percebido que esse prefeito não
tem o mínimo de sensibilidade e
preparo para governar a nossa
cidade", disse Paulo Campos.

OOOOOPOSIÇÃOPOSIÇÃOPOSIÇÃOPOSIÇÃOPOSIÇÃO

"Esse prefeito não tem
sensibilidade para governar",
diz vereador Paulo Campos

Autor do requerimento 168/
2022, aprovado nesta segunda-feira
(7), na 2ª reunião ordinária, o vere-
ador Laercio Trevisan Jr. (PL) cobra
do Executivo a realização de serviços
de tapa-buracos na avenida José Tre-
visan, no bairro Sertãozinho, e a re-
cuperação do acostamento da via.
Trata-se, conforme reforça o parla-

mentar, da principal via de acesso à
Afesalq, ao clube AABB e a diversas
residências e empresas. Ele diz que
"por inúmeras vezes" solicitou à Se-
cretaria Municipal de Obras a ma-
nutenção da via, cujo pavimento
asfáltico "encontra-se em péssimo
estado de conservação", mas os
pedidos não foram atendidos.

SSSSSERTÃOZINHOERTÃOZINHOERTÃOZINHOERTÃOZINHOERTÃOZINHO

Vereador cobra, em requerimento,
recuperação de avenida no bairro

UUUUUBABABABABATUBATUBATUBATUBATUBA

CPP promove excursão
para colônia de férias

A Diretoria Regional do CPP
de Piracicaba realizará excursão
para Ubatuba no período de 7 a
11 de Abril de 2022. Os interes-
sados podem adquirir suas pas-

sagens a partir das 8 horas de
hoje, 9, na Sede Centro da enti-
dade (rua Santo Antônio, 600,
Centro). Mais informações pelos
telefones 3433-5106 ou 34348732.
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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

FALECIMENTOS

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

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

FALECIMENTOS

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

SR. JOSE DA SILVA faleceu an-
teontem, nesta cidade, contava
56 anos, filho dos finados Sr.
Simeão da Silva e da Sra. Ma-
noelina Braz da Silva, era casa-
do com a Sra. Cleuza Vieira da
Silva; deixa os filhos: Gabriel
Vieira Braz da Silva e Matheus
Vieira Braz da Silva. Deixa de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Saltinho/SP, para
a referida necrópole em jazigo
da família. ABIL GRUPO UNI-
DAS – FUNERAIS

SRA. MARIA DE LOURDES FRAN-
CISCO faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 78 anos, filha dos

finados Sr. Jose Antonio Fran-
cisco e da Sra. Laurinda Duarte
Antonia; deixa os filhos: Angela
Maria da Silva, casada com o
Sr. Marquezan Moraes Tomas;
Norma Sueli da Silva, casada
com o Sr. Jose Roberto; Jose
Marcos Antonio da Silva e Mar-
cia Cristina da Silva, já falecida.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepul-
tamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 15h00 da
sala “01” do Velório do Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende
para a referida necrópole de ja-
zigo da família. ABIL GRUPO
UNIDAS – FUNERAIS

FREI ANTONIO LAZARO BARBO-
SA (FREI CLOVIS) faleceu on-

tem, nesta cidade, contava 89
anos, filho dos finados Sr. Fran-
cisco Lourenço da Costa e da
Sra. Agostinha Amelia de Jesus.
Deixa irmã, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepul-
tamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 10h00 do
Velório Matriz São Francisco de
Assis para o Cemitério Munici-
pal na Cidade de Guapé/MG
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SR. DOMINGOS COSMO fale-
ceu ontem, nesta cidade, con-
tava 91 anos, filho dos finados
Sr. Angelo Cosmo Filho  e da
Sra. Rosa Fregonese, era ca-
sado com a Sra. Esmerinda
Rosa Cosmo, deixa os filhos:

Davi Cosmo, casado com a Sra.
Ester Fantato Cosmo; Sandra
Cosmo Machado, casada com
o Sr. Jose Aparecido Machado;
Suely Cosmo Fantato, casada
com o Sr. Joel Fantato; Marta
Cosmo de Oliveira, casada com
o Sr. Benedito de Oliveira; Cile-
ne Rosa Cosmo Azarias, casa-
da com o Sr. Esmael Azarias e
Solange Cosmo da Silva, casa-
da com o Sr. Salatiel Dodo da
Silva. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realiza-
do hoje, saindo o féretro às
15h30 da sala “02” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. APARECIDA MANOEL DE
SOUZA faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 70
anos de idade e era casada
com Sr. Braz Santo de Souza.
Era filha do Sr. Patrocinio João
Manoel e da Sra. Benedita Fun-
chal Manoel, falecidos. Deixou
os filhos: Edson Leandro de
Souza, Elaine Cristina de Sou-
za, Elizabete Aparecida de
Souza e Eder Ap. de Souza,  fa-
lecido. Deixa ainda netos e bis-
netos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 15:00 hs, sa-
indo a urna mortuária do Veló-
rio Municipal da Vila Rezende
– Sala 02, para a referida ne-
cropole, onde foi inumada em
jazigo da família.  (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JUNITI MORI (JOÃO) fale-
ceu ontem na cidade de Piraci-
caba, aos 77 anos de idade e
era filho do Sr. Toshio Mori e da
Sra. Kikue Mori, ambos faleci-
dos. Deixa os filhos: Danilo Mori
casado com Erica Fernanda
Andreoni Mori e José Gilson
Mori casado com Ana Carolina
Ferreira Mori. Deixa também
netos, demais parentes e ami-
gos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 14:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório Muni-
cipal do Cemitério de Vila Re-
zende – Sala 03, para a referida
necrópole, onde foi inumado em
jazigo da família.  (GRUPO BOM
JESUS – FUNERAIS)

SRA. MIRIAN CARONE DOS
SANTOS faleceu ontem na ci-
dade de Sorocaba, aos 83 anos
de idade e era casada com o
Sr. Wladir dos Santos. Era filha
do Sr. João Carone e da Sra.
Lazara Carone, falecidos. Dei-
xa os filhos: Mirian dos Santos
Santon casada com Gilmar
Santon, Ariadne Carone dos
Santos casada com Augusto
José de Barros Tavares e Mar-
tin Augusto Carone dos Santos

casado com Fernanda Karina
B. C. Santos. Deixa também
netos. O seu corpo foi transla-
dado em auto funebre para a
cidade de Piracicaba e o seu
sepultamento deu-se ontem
as 17:00  hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de – Sala 04 para o Cemiterio
da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. TEREZA DA CRUZ BIAN-
CHI faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 78 anos de
idade, era casada com o Sr.
Wilson José Bianchi. Era filha
do Sr. Luziano Antonio da Cruz
e da Sra. Benedita Maria de
Jesus, ambos falecidos. Dei-
xa o filho: Wagner Wilson Bi-
anchi. Deixa também demais
parentes e amigos. O seu se-
pultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório Municipal do
Cemitério da Vila Rezende -
Sala 03, para a referida necró-
pole, onde foi inumada em ja-
zigo da família.  (GRUPO BOM
JESUS – FUNERAIS)

SRA. THEREZA FRANCO DO
NASCIMENTO faleceu ontem na
cidade de Piracicaba, aos 83
anos de idade e era filha do Sr.
Antonio Franco do Nascimento
e da Sra. Luiza Buzzinelli Nas-
cimento, falecidos. Deixou os
filhos: Herminio Favaro Junior
casado com Heluiza Fioravan-
te Lavato Favaro e Stanley Fa-
varo. Deixa ainda 03 netos,  de-
mais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem
as 15:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de – Sala 08, para o Cemiterio
da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família.  (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. RUBENS CITRONI faleceu
ontem na cidade de Rio das

Pedras,  aos 84 anos de idade
e era casado com a Sra. Alisbe-
te Moreira da Silva. Era filho do
Sr. Fortunato Citroni e da Sra.
Rosa Sacon, falecidos. O seu
corpo foi transladado em auto
funebre para a cidade de Tietê
e o seu sepultamento deu-se
ontem as 16:30  hs, saindo a
urna mortuária do Velório De
Paula de Tietê seguindo  para
o Cemiterio Municipal naquela
localidade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ANISIO LEANDRO faleceu
na cidade de Saltinho, aos 72
anos de idade e era filho do Sr.
José Leandro e da Sra. Mada-
lena de Oliveira, falecidos. Dei-
xa os filhos: Marcos Valerio Le-
andro e Luciene Cristina Lean-
dro. O seu corpo foi transladado
em auto funebre para a cidade
de Piracicaba e o seu sepulta-
mento deu-se ontem as 16:00
hs, no Cemiterio Municipal da
Vila Rezende, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. MILTON PASSINI faleceu
ontem na cidade de Piracicaba,
aos 90 anos de idade e era ca-
sado com a Sra. Myrthes Marle-
ne Pereira Passini. Era filha do
Sr. Nazareno Passini e Sra. Etel-

vina Couto Passini, ambos fa-
lecidos. Deixa os filhos: Telma
Passini, Selma Passini Maria-
no casada com José Aparecido
Mariano, Silvana Passini G. de
Araujo casada com Carlos
Eduardo G. de Araujo e Alexan-
dre Passini. Deixa também ne-
tos, bisnetos, e demais paren-
tes e amigos. O seu sepulta-
mento dar-se-a hoje as 10:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório do Cemitério Parque da
Ressureição – Sala Standard,
seguindo para a referida ne-
cropole, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. IRIA VITTI faleceu ontem
na cidade de Piracicaba aos 87
anos de idade e era casada
com Sr. Carlos Vitti. Era filha do
Sr. Jacyntho Vitti e da Sra. Maria
Vitti, ambos falecidos. Deixa fi-
lhos: Vera Lucia Vitti; Ieda Ro-
secler Vitti de Camargo; Dirlei
Ocimar Vitti; João Sidnei Vitti e
Solange de Fatima Vitti Rodri-
gues Silva. Deixa ainda 8 netos
e 4 bisnetos. O seu sepultamen-
to dar-se-á hoje as 15:00 hs,
saindo a urna mortuária do Ve-
lório Parque da Ressurreição
sala A, seguindo para a mesma
necropole, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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ESSAS DIVINAS MULHERES! DIA INTERNACIONAL DA MULHER

NO DESTAQUE DA SEMANA O PERFIL DE UMA MULHER
QUE INSPIRA OUTRAS MULHERES: VIVIANE RIGO

No início da minha carreira, recebi
inúmeras críticas. Fui
desencorajada por crenças

limitantes, marido, família e algumas
pessoas que se apresentavam como
amigas. Apesar disso, o próprio
Instagram levava o meu conteúdo até
o público, os meus vídeos passaram a
serem elogiados. A partir daquele

momento, eu me senti fortalecida e
continuei. As pessoas queriam saber o
que eu tinha para falar. Hoje, tenho
algumas parcerias que caminham
comigo, como, O sambista nato, Wb
fitness, Carla Moraes Estilo e a Artesã
Tatysana. Em Piracicaba, as marcas
que confiaram no meu trabalho são,
Apiário e Meliponário Schmitd e a

Pizzaria Domino’s. Acredito que serei a
melhor influenciadora de Piracicaba e
apresentadora do meu próprio programa
de rádio, projeto que já está em
andamento. As críticas chegam por
motivos irrelevantes, como a minha
idade, por exemplo, mas talento e
conteúdo não se limitam a isso. Quem
quer, pode fazer acontecer, e eu vou!

Nome profissional: Viviane Rigo
Nascido em que cidade: Brasilândia SP
Qual é sua maior qualidade? Dedicada
E seu maior defeito? Esperar que as pessoas sejam como eu
Qual é a característica mais importante em um ser humano? Respeito
O que mais aprecia em seus amigos? Companhia
Sua atividade favorita é: Ler
Qual é sua ideia de felicidade? Estar com saúde, e com minha família
E o que seria a maior das tragédias? Perder minha família
Quem gostaria de ser se não fosse você? Oprah Winfrey
Qual é sua viagem preferida? Conhecer o norte e nordeste com minha família
Qual é sua cor predileta? Vermelho
Uma flor? Cattleya schofieldiana
Um animal? Gato
E seu prato favorito? Cuscuz
Quais são seus autores preferidos? Anderson Silva
E seus cantores (as)? Alceu Valença, Raul Seixas, entre outros
Seus fi lmes? Como eu era antes de você, e intocáveis
Que superpoder gostaria de ter? De eliminar todo machismo do mundo
O que mais detesta? Eu estar certa, e o outro dizer que não
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria? Para Bahia, no colo da minha mãe
Como gostaria de morrer? Dormindo
Qual é seu atual estado de espírito? Gratidão
Que defeito é mais fácil perdoar? Distração
Qual é o lema de sua vida? Viva hoje, porque amanhã pertence a Deus
Momento preferido do dia? Ao acordar
No que pensa quando acorda? Em primeiro lugar eu oro a Deus e agradeço
Uma mania? Querer sempre emagrecer
Gasta muito com? Perfume
Sonho de consumo não realizado? Casa própria
Lembranças de infância? Na fazenda do meu vô, brincando com meus irmãos
Em que ocasião mente? Sempre digo a verdade
O primeiro beijo? Aos 13 anos
Uma vaidade? Se cuidar
Qual é seu maior pecado? Julgamento
O que é sagrado para você? Prestar adoração a Deus
Do que não gosta no seu corpo? Barriga
O que faria com um prêmio de milhões de reais? Casa e investia na minha empresa
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Perder meu pai
Como foi seu início de carreira? Difícil, por causa dos julgamentos
Um ponto turístico de Piracicaba: Rua do Porto
Uma personalidade de Piracicaba: Fiofhó de Belém
Um fato ocorrido em Piracicaba? Enchente
Um cantor e uma cantora de Piracicaba? Aninha Barros e Cesar e Paulinho
Um ator e uma atriz de Piracicaba? João Vitti e Laura Paro
O que falta em Piracicaba? Tapar os buracos
Uma frase de incentivo: Não se permita viver com o limite dos outros
Seu projeto mais recente é: Ser apresentadora do meu programa, Tapa do dia
Quem será Viviane Rigo pós pandemia? Uma grande influenciadora

Instagram @viviane_rigo

Tita Muller (Atriz)

Camila Capler é empreende-
dora, corretora de imóveis, e há
uma semana, tornou-se a mais nova
apresentadora do Canal de Piraci-
caba. Camila, que estudou mode-
lagem, tendo algumas experiênci-
as de desfile na passarela, passou
a apresentar o programa "Univer-
so feminino", que abordará temas
como moda, estética, espiritualida-
de e saúde física e emocional da
mulher. Em sua participação de es-
treia, Camila entrevistou a empre-
sária e comunicadora Gill Mattos.

Instagram @camilacapler

Adriany (cantora) Juliana Previtalli
(idealizadora projeto
Paradas pro sucesso)

Elisabete Bortolin Raquel Delvaje
(escritora e
membro da APL)

Tita Müller, atriz profissional desde
2009, formada pelo curso Técnico
Ator pela escola SENAC Piracicaba.
Dubladora profissional formada des-
de Dez/2020 pela Escola BRAAPA/
SP. Principais experiências como atriz
no teatro destacam-se: "A Falecida"
de Nelson Rodrigues; "Burundanga"
de Luis Alberto de Abreu - ambas
com direção de Ricardo Araújo; "Me-
mórias e Cidades" texto coletivo SESI
Piracicaba - direção de Fátima Mo-
nis. Na dublagem, a atriz iniciou seus
trabalhos na cidade de Campinas,
com diversas participações em séri-
es para os serviços de streaming. Das
suas experiências no audiovisual,
destaca-se o Projeto de sua própria
autoria intitulado como "Pensamen-
tos Obscuros de uma Mente Depres-
siva", projeto apoiado pela Lei Aldir
Blanc, que trata do tema sobre de-
pressão e ansiedade do ponto de
vista de quem sofre dessas doenças,
baseado em histórias reais. Desta-
ca-se ainda sua atuação no Curta
metragem De Onde Eu Vim/2021 de
Eduardo Martins, ainda não lançado.
Sua mais nova conquista foi poder
participar da próxima série da TV
Record "Todas as garotas em Mim", ain-
da em produção. A atriz ainda conta em
seu currículo com diversas participações
em trabalhos na cidade de Piracicaba.
Instagram @titamulleroficial

(Assessora Em gestão pública)
Quando a Experiência Vale Muito
Tenho tido o privilégio de, a par-

tir do ano passado, passar a colaborar
profissionalmente com a Secretaria
Municipal da Ação Cultural, como As-
sessora Especial em Gestão Pública. As
rotinas da Secretaria, o planejamento
das nossas ações, secretariar reuniões,
atender e encaminhar nossas deman-
das que chegam diariamente pelas re-
des sociais, ofícios, memorandos, re-
querimentos ou pessoalmente diante
de centenas de pessoas que nos pro-
curam semanalmente. Tive também o
privilégio de coordenar nossos even-
tos literários aqui em Piracicaba, além
de participar de eventos similares nas
cidades da região metropolitana. Es-
tou esperançosa de que, com a dimi-
nuição da pandemia em nossa cidade,
possamos retomar o ritmo normal dos
nossos trabalhos e que eles possam
ser estendidos também aos nossos cen-
tros culturais em Santa Terezinha, Má-
rio Dedini, Paulista e 1º de Maio. Nos-
sa rotina de trabalho tem sido intensa,
com compromissos inclusive nos finais
de semana. Sinto-me honrada, que
depois de anos trabalhando como se-
cretaria bilíngue em empresas como a
Philips, Caterpillar e Papel Simão; ser
convidada para voltar a trabalhar pro-
fissionalmente me trouxe muita ale-
gria, autoestima e confirmação de que
estamos preparadas para quaisquer
desafios em quaisquer idades.

Instagram @elisabete_bortolin

Adriany Obrowenich Adorno,
nascida em Piracicaba em 26/
02/75. Cresceu ouvindo minha
sua mãe tocar órgão, a partir
daí a aptidão para música logo
aflorou. Começou cantando na
escola, nas festinhas e por fim
em banda de Bailes e atualmen-
te faz carreira solo. São três
CDs gravados, fez por oito anos
musicais em teatros com o Ma-
estro Carlos Muller. Fez tam-
bém artes dramáticas para se
preparar para os futuros espe-
táculos, que é sua paixão. Atu-
almente está cursando faculda-
de de música para melhor
aprendizado e conhecimento.

Instagram @adrianycantora

Dra Juliana Barbosa Previtalli,
médica cardiologista idealizadora do
Projeto Paradas pro Sucesso que,
desde 2020, através da arte, põe
em foco o tema do Tabagismo.  O
leitor deve se recordar dos Shows
Paradas pro Sucesso, que em suas
2 edições reuniram mais de 40 ar-
tistas de Piracicaba e região nos
Teatros Losso Netto (2020) e Ero-
tides de Campos (2022). Em for-
mato de festival, o espectador pode
curtir desde MPB, POP, passando
por tangos, sambas e rock. Vale
lembrar também a linda música-
tema "Paradas pro Sucesso" que
encantou a todos.
Instagram @julianabarbosaprevitalli

Raquel Delvaje, escritora, poeta,
formada em Letras Português e
Inglês, escreveu os livros infan-
tis Gabriel no País dos Pássaros
e Lhama Perna de Pau, tem par-
ticipações em mais de 20 antolo-
gias tanto de poemas quanto de
crônicas. Escreveu 25 contos de
suspenses e mistérios, um deles
foi escolhido para um curta de ci-
nema. Tem também duas peças
teatrais. As primeiras publicações em
jornais foram aos 18 anos, porém
escreve desde criança. Promoveu em
Piracicaba a Flipira - Festa Lite-
rária de Piracicaba, juntamente
com os Grupos Literários.

Instagram @raqueldelvaje

Camila Capler
(apresentadora)

3 AN
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CURTIDINHAS

Clayton Silva está
desenvolvendo um excelente
trabalho como repórter pela TV
Ativa de Piracicaba, sempre
informando os fatos com
profissionalismo, leveza e
credibilidade.

O piracicabano Beto Skubs está
sendo alvo da imprensa mundial
por ser o roteirista do episódio da
18ª temporada da série Grey´s
Anatomy que será exibido nos
Estados Unidos no dia 31 de março.

Vitinho Vianna está de musica
nova, o hit se chama “Praiana”
de sua autoria e já conta com
um clip gravado no litoral paulista.
O cantor já tem shows agendados
em várias capitais do país.

Fabinho Martins comemora
mais uma grande promoção da
Radio Difusora de Piracicaba, o
radialista foi o apresentador do
show de Piseiro estrelado pelo
fenômeno João Gomes.

Erich Vallim Vicente comunica a
classe artística e produtores culturais
que assumirá o quadro Agenda
cultural do Jornal da Câmara de
Vereadores de Piracicaba que irá ao
ar sempre as 19 h pelo canal de
comunicação da instituição.

Leo Bueno e Júlio Cesar estão
super ansiosos pela gravação do
DVD que será dia 10 de abril no
espaço Capiau em Piracicaba. A
dupla prepara um super evento que
marcará sua trajetória.

O técnico de sonorização e
iluminação cênica do Teatro Losso
Neto, Antônio Carlos Coimbra Jr
postou uma foto ao lado do
humorista Anderson Ceará e
demonstrou todo seu contentamento
por estar ao lado do artista.

Felipe Lode acaba de anunciar
seu mais novo projeto cênico: “A
partida”, texto do dramaturgo
Leo Oliveira que em breve será
divulgado as datas das
apresentações.

Celso Viviani postou uma foto nas
suas redes sociais onde nos faz
refletir sobre o ato de envelhecer
com dignidade, respeitando as
marcas que a idade proporciona
com o decorrer do tempo.

Luiz Tarantini ama tanto o que faz
e expressa o orgulho por estar
atuando a muitos anos cobrindo
eventos esportivos e se sentido
privilegiado pela missão que
escolheu para trabalhar.

Duarte Yamanaka recebeu para
uma visitinha seu grande amigo
Paulinho da dupla Cesar & Paulinho.
O radialista enfatizou na legenda da
publicação sua satisfação ao receber o
artista: “Xiki nu urtimu”.

Lucas Cecagno que interpretou o
personagem André Barata na
comedia musical “O defeito de
família” se prepara para mais um
trabalho, desta vez no curta “O
retrato oval” de Edgar Allan Poe.

INTROITO
CELEBRIDADES, PERSONALIDADES

E BELDADES

Saudações caríssimos (as),
A personalidade em destaque desta edição no
PERFIL é a influenciadora digital Viviane Rigo, que ao
lado de outras ilustres mulheres estampam essa edi-
ção especial pelo Dia Internacional da mulher.
Além das curtidinhas, agenda cultural entre ou-
tros assuntos culturais.

Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna
Pirarazzi, promova sua imagem e destaque se no
mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora 10
anos de existência, lançamos uma proposta para você
dar mais visibilidade ao seu trabalho num conceituado
jornal, A Tribuna Piracicabana, especificamente na mais
prestigiada coluna da região, a Pirarazzi. Conquista-
mos credibilidade dos nossos leitores e somos vistos
por renomadas personalidades e empresas do cenário
local. o presente que estamos oferecendo é a sua
participação no perfil da coluna, onde você terá MEIA
PÁGINA para publicação dos seus trabalhos.
Pergunte nos como através do WhatsApp (19)
99663 9903 ou no email pirarazzi@gmail.com

PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO VISIBILIDA-
DE ARTISTICA

Edição 145 março/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém

Artista e comunicador cultural
#espalhepaz

NARRATIVAS DE UM NORDESTINO COM ALMA
PAULISTANA NO THE VOICE MAIS DA REDE GLOBO

No dia da exibição do programa pela
TV, assisti da minha casa, celular e
computador estavam ligados sobre

a mesa pois estava atendendo solicitações
da produção do programa. No momento
em que apareci na TV, primeiro o
depoimento, depois a música, os dois
equipamentos pareciam que tinham
entrado em pane, com diversos sons de
curtidas, sol icitação de amizades e
comentários, além de inúmeras ligações.
Fiquei extremamente emocionado com a
edição da produção do programa com as
entrevistas que fizeram aqui em minha casa
em Campinas, foram muitas horas e
assuntos que terminou em nessa edição
de poucos minutos, mas que sintetizou
muito a alma do artista Avelino.
"Reconvexo" é uma música que gosto muito
tem tudo a ver comigo, no primeiro
encontro via internet com o maestro da
produção do programa me foi solicitada
algumas canções, a princípio não havia
colocado reconvexo, pois nunca havia
cantado com acompanhamento. E
conjuntamente decidimos pela canção, que
foi a melhor escolha! Certamente esse
evento está entre as maiores e mais
emocionante da minha vida. Desde o
primeiro contato ainda no ano passado
minha vida já deu uma guinada, entrei em
um processo de regressão alucinante,
voltei ao útero de minha mãe. Por isso no
depoimento Avelino do Crato CE, retirante
nordestino e depois em Osasco, cidade com
um enorme número de nordestinos. As
lembranças das primeiras canções, como
"Lua Branca" de Chiquinha Gonzaga, (muito
requintada para uma criança de 6 anos de
idade que escutava as músicas nos rádios
quando passeava pelas festas da cidade),
cantada nos finais da noite em torno das
fogueiras acesas todas as noites pois não
havia luz elétrica no sitio onde morávamos.
Um fato interessante, toda a família e
amigos mais próximos quando me ligaram
para dar os parabéns, se emocionavam
até ir ao choro, muita emoção que também
me contagiava. Depois que apareci na TV
foi tudo muito positivo, me deu uma
segurança de motivação e o porquê do
meu canto. Os comentários vindos de todas
as partes do Brasil exaltando minha forma
de cantar me deram muita segurança e
passei a ter muito mais critérios quanto a
escolha das canções para futuras
apresentações. Como saio pouco de casa
para preservar a saúde, pois uma gripe
quase me tira automaticamente da
competição. Já fui abordado nos mercados

da Barão Geraldo mesmo de máscara, óculos
escuro e chapéu. Os vizinhos e moradores
do bairro telefonam e me abordam no
passeio matinal de bicicleta pelo bairro
parabenizando pela minha performance.
Teve até um admirador muito especial do
Xingu, Saul Hugu da tribo Kuikuro, que
entrou em contato e me convidou para a
festa na tribo Kuarup em agosto próximo.
Desde o início entre um processo de
regressão retornando até o útero de minha
mãe lembrando do nascimento em baixo de
um pé de cajarana, pois era um bebe muito
grande e não foi fácil a chegada. São muitas
lembranças que voltaram a mente, o cantar
no circo para ganhar ingresso para os
espetáculos, montamos uma dupla eu e meu
irmão mais velho "Os manos", cantávamos
músicas do Renato seus Blue Caps, aos 13
anos fui convidado para trabalhar na feira
pois cantava aboios e também viria a cantar
jargões de feira l ivre para vender
mercadorias. Tipo: Vamos dona Maria, traz
a sacola e a bacia. Moça bonita não paga…,
mas também não leva! Quanto aos objetivos
pôs programa, tenho que aguardar o
resultado final, tenho contrato com a
gravadora e com a Globo durante 6 meses,
quando sair do programa, se não for
vitorioso tenho que pedir rescisão do
contrato e seguir meus projetos. A princípio
penso em um espetáculo multimídia com
música, poesia e um roteiro escrito a partir
do meu trajeto de vida entre a música o
Ceara, Osasco e a Unicamp somado a uma
Instalação. Penso em fazer um projeto com
o SESC para poder viajar o Brasil. O convívio
nos estúdios do globo está sendo nota 1000
em todos os sentidos, atenciosos,
cuidadosos, generosos e todos os "osos"
possíveis. Apesar da maioria dos encontros
se rem v i r tua i s  ( toda  a  p rodução ,
maestros, conteúdo, figurinos etc. são
de muita atenção e respeito aos seus
valores. Os cuidados com a covid 19 são
extremos, os traslados hotel e gravação
cumprem todos  os  requ i s i tos  do
ministério da saúde, por exemplo: três
dias antes de viajar para Rio de janeiro
vem uma equipe fazer o teste PCR em
sua residência, com o resultado negativo
você viaja, fica em hotel 5 estrelas, e no
mesmo dia de chegada no Rio repetem o
teste para poder ir para os estúdios do
Projac, um dia ensaio o outro gravação.
Todas as refeições são servidas no quarto
para cuidado dos participantes.

Fotos e texto enviados pelo artista
Instagram @avelinobezerra

O QUE EU PENSO!
As vezes fico pensando se estou ouvindo programas errados.Nesta semana morreu mais uma famosa

que nunca tinha ouvido falar.Será que preciso rever meus conceitos?
 Preté Fábio Augusto musico piracicabano
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AGENDA CULTURAL #PirarazziIndicaEDaADica

ESPETÁCULO LEVA
REFLEXÃO SOBRE A

PRÓPRIA IDENTIDADE
Como seria enfrentar a sociedade

contra seus padrões?

O público experenciará o processo de
desmanche de padrões sociais do
básico ao mais complexos tendo a

oportunidade de refletir sobre a sua própria
identidade. Na peça um ser irá sentir na
pe le  o  processo de desnude soc ia l ,
chegando ao ápice da selvageria que o guia
para o centro de si mesmo. O processo de
desnude é visceral, intenso e beira a
loucura humana, fazendo com que o público
questione. O que a sociedade taxa como
loucura é o natural do ser? Se for assim, o
quão louco estamos seguindo padrões e
esquecendo de nossa essência?

ELENCO:

Rafael Alexandre

Junior Dias

DIREÇÃO:

Giovani Bruno

APRESENTAÇÕES:

Dias 10 de Março ás 20H.

Dia 11 de Março (duas seções).

Primeira seção as 16H.

Segunda seção as 20H.

Local: teatro Losso Netto

(ENTRADA GRATUITA)

Para garantir o seu ingresso, retirar

com 1h de antecedência do espetáculo•

Mais informações:

(19) 9. 9838-9976

EXPOSIÇÃO HOMENAGEIA AS
MULHERES NO SEU DIA

Para comemorar o dia internacional da mulher
a escritora e contadora de histórias Carmelina
de Toledo Piza lançou no último sábado na
Casa do Médico de Piracicaba a exposição “Perfil
– mulher em você” que ficará exposto durante
todo o mês de março naquele local. Carmelina
decidiu homenagear as mulheres desenhando
em lápis de cor 31 mulheres, criadas
especificamente para esta exposição. Seu
desejo é se tornar ilustradora, para isso está
se dedicando o máximo para aprender as
técnicas necessárias para chegar a um bom
resultado. Entre os desenhos está incluso a mãe
das águas “Yemanjá” por ter acolhido a escritora
nas suas horas difíceis.
A Casa do médico está localizada na Avenida
Centenário, 546. Para visitas entre em contato
com a escritora.

Foto: Edvar Bhual
Instagram @carmelinaescritora

CORTEJO ELIS VIVE CONTEMPLA UM PROJETO QUE UNE MÚSICA E TURISMO
No dia 06 de março de 2022 foi realizado nas
imediações do Engenho Central e Rua do Porto
o “Cortejo Turístico Performático Elis Vive”,
Projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc
nº14017/2020. O evento levou o público a
emoção ao poder sentir o quão belo é
percorrer os espaços de Piracicaba trazendo
significados históricos e, ao mesmo tempo,
ouvir as canções de Elis Regina (cantora que
completaria 77 anos em 17 de março) e
visualizar intervenções artísticas integrando
os espaços. Para Patrícia Ribeiro, intérprete
de Elis no Cortejo, “foi um privilégio poder
participar e viver as músicas da Elis nesse
contexto, foi transcendental, uma emoção
única. A Arte Vive! Elis Vive!”. Para o
proponente do projeto, Samuel Zanatta,
“colocar para circular arte e turismo, levar
emoção ao público e transpassar os corações
é e foi o objetivo atingido, agregando para
Piracicaba um novo olhar para a ocupação dos
espaços”. A guia turística foi Júlia Madeira e as
intervenções artísticas ficaram sob o comando
de Frank Tavanti, o qual teve junto dele os
artistas Felipe Carvalho Marinho Gusmão,
Luana Caroline da Silva Santos, Mariana
Yukari Sumi, Carolina de Lima Sampaio,
Eduardo Mattos Peron e Júlio Gonçalvez.
Fotos e texto enviados pelo idealizador do
projeto Instagram @samuel_zanatta

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar informações culturais para todos os públicos, promovendo visibilidade a classe
artística de Piracicaba e região, fomentando a produção da cultura local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais e

plataformas digitais, conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade, responsabilidade e credibilidade do seu conteúdo.
Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural Elson de Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.
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