
VERBAS
O presidente da União Brasil,

deputado Luciano Bivar disse na
noite desta quarta (9), em partici-
pação virtual no congresso Essent
Jus Experience, que vai pedir ao
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
para antecipar a liberação dos re-
cursos do fundo eleitoral de cam-
panha. “Em um passado recente
se justificava 45 dias antes da
eleição para começar a liberar as
verbas para as candidaturas.
Como hoje o fundo é tudo, e é
preciso que os candidatos come-
cem a fazer suas propagandas
eleitorais, que se antecipe isso”.

RIVALIDADE — I
A guerra fria entre o suplente

de vereador Edilson de Madurei-
ra e o pastor Junior Minharo co-
meçouo em 2018, quando Edilson
anexou sua igreja (Vida Nova) ao
Ministério e Minharo foi pastore-
ar essa congregação. Ego gospel?
O clima esquentou em 2018 e 2020,
quando Minharo (assessor direto
do pastor-presidente Dilmo dos
Santos) boicotou as campanhas
coordenadas por Edilson. Princi-
palmente a de vereador, em que
Edilson fez apenas 671 votos, fi-
cando como primeiro suplente.

RIVALIDADE — II
Uma nota deste Capiau, ido-

so e bem cansado, esquentou ain-
da mais o clima, pois o pastor Ju-
nior Minharo recebeu um sonoro
não da gestão municipal sobre uma
vaga na Prefeitura Municipal. Os
irmãos na fé em Cristo precisam
ler, com urgência, o Salmo 133.

ADRIANO
Inconformado com a propos-

ta do prefeito Luciano Almeida
(União Brasil), o funcionário pú-
blico Adriano Bandeira vai para o
tudo ou nada! Quer 25% + R$
300,00 ou greve total. O Capiau
recomenda calma e muito diálo-
go. Greve passa pelo Sindicato dos
Municipais e, ali, conta-se com a
experiência do advogado e jor-
nalista José Osmir Bertazzoni.

ALEGRIA
O ativista político Francys Al-

meida (PCdoB) está feliz porque foi
recebido pela OABSP, depois das
provas necessárias para tanto. E
mais feliz ainda porque seu nú-
mero de inscrição é 471347. “O
treze, hoje, diz tudo no Brasil”,
afirma, lembrando que o número
do PT e Lula para presidente é 13.

ABRAÇO
Nosso abraço especial, hoje, é

ao vereador Laércio Trevisan Jú-
nior (PL), por quem este Capiau
tem estima. Portanto, vale a pena
continuar recebendo nossas edi-
ções e ver que divulgamos o seu
trabalho. Bobagem muitas brigas,
vereador e amigo, continue em
seus ideais que continuaremos os
nossos, servindo com políticas
públicas. Quanto ao processo de
condenação em primeiro grau,
há, ainda, recursos e vida é cheia
de altos e baixos. Quem anda en-
fermo agora é este idoso Capiau
não o Trevisan Junior, que está
com saúde e, graças a Deus, su-
perou a Covid-19. Nossas orações
não faltaram, tenha certeza.
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Caged aponta saldo positivo de
678 empregos formais em janeiro
Setor de Serviços foi quem mais contratou em janeiro,
sendo responsável pelo saldo positivo de 330 vagas

COORDENADOR
O advogado Ricardo Pereira de
Freitas Guimarães, doutor em
Direito do Trabalho, é o novo
coordenador do Núcleo Temá-
tico em Direito do Trabalho da
Escola Superior de Advocacia
da Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção São Paulo. No-
meado pelo diretor da ESA/OA-
BSP, Flavio Murilo Tartuce Sil-
va, Freitas Guimarães destaca
a importância da atuação da
Escola para os advogados
paulistas. "É com grande hon-
ra que recebi o convite e o de-
safio de coordenar o núcleo de
Direito do Trabalho da ESA. A
Escola Superior é de uma im-
portância imensa para a advo-
cacia paulista, pois através dos

Divulgação

Marisa Barrios

REFORÇANDO O TIME
O PDT de Piracicaba reforça
o time com a chegada do ad-
vogado Oscar Junior. Sob a
presidência de Carolina Ange-
leli, o PDT local tem expandi-
do o quadro de filiados com

os olhos nas próximas elei-
ções e preparando muitas no-
vidades para Piracicaba. Na
foto, a presidente Carolina
Angeleli, Oscar Junior e Max
Pavanello, vice-presidente.

estudos e conhecimento pode-
remos formar e preparar uma
nova geração de advogados."
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O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) e o diretor do jornal O
Regional, Marino Argentino
(esquerda), encontraram-se
na redação e foram recebidos
pelo diretor, Evaldo Vicente (di-
reita). Assunto do momento:
eleições gerais e candidatu-

ENCONTRO
ras a deputados estadual e fe-
deral em Piracicaba e Região.
“Um bom papo para atualizar-
mos as conversas”, afirmou o
vereador Thiago, que está ou-
vindo bastante para decidir so-
bre apoio político a candida-
tos ao Legislativo e Executivo.

TERCEIRO TEMPO
Depois da vitória do XV de
Novembro por 2 a 0 na quar-
ta (9), a equipe do técnico
Roberto Cavalo foi jantar na
Toca da Coruja — destaque
especial aos garçons João e
Roger  — encont rando-se
com os amigos Wander Ros-
seti Junior, o secretário de
Cultura, Adolpho Queiroz , o

secretário-executivo da Uni-
med, Sergio Furtuoso, e o di-
retor de futebol do XV, Ricar-
do Moura. “Vamos subir”, ga-
rantem os amigos. O técnico
Cavalo foi convidado e vai co-
nhecer o Engenho Central e
tomar um café no já famoso
“Café do Queiroz”. Ótimo. Não
seria o “Café do Adorfinho”?

O ano de 2022 começou de
maneira positiva para Piracica-
ba na geração de empregos,
com o saldo positivo de 678
postos de trabalho com cartei-
ra assinada, criados em janei-
ro. Os dados foram divulgados
ontem, 10, pelo Caged (Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados). No total foram
registradas 4.785 admissões con-
tra 4.107 demissões no período.

O setor de Serviços foi quem
mais contratou em janeiro, sen-

Encarte da Academia Piracicabana de Letras (APL)
pelos 50 anos de fundação pelo inesquecível João
Chiarini, ativista cultural e comunista no Século XX.

do responsável pelo saldo positi-
vo de 330 vagas. Em segundo lu-
gar veio o segmento de Indús-
tria, com saldo de 245 vagas. O
Comércio foi quem mostrou a
maior retração no período com
saldo negativo de 183 vagas.

Segundo o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo (Semdet-
tur), José Luiz Guidotti Jr., é
possível notar que os números
de Piracicaba acompanham a
situação econômica do Brasil,

com saldo positivo de 155.178
postos, além do próprio Estado
de São Paulo, com 48.355 em
janeiro. “A retração da área do
comércio já era esperada, com
a demissão dos empregos tem-
porários do Natal, que tradici-
onalmente influenciam nos nú-
meros de janeiro”, comentou.

A faixa etária mais benefici-
ada com as contratações de ja-
neiro foi a situada com idade
entre 18 e 24 anos, com 277 con-
tratações, seguida dos que pos-

suem idade entre 30 e 39 anos,
com 199 contratações, e dos que
possuem idade entre 40 e 49
anos, com 114 postos de trabalho.

Quando comparados por
grau de instrução, os trabalha-
dores com Ensino Médio com-
pleto foram os mais beneficia-
dos, com 432 contratações, se-
guidos dos que possuem Ensi-
no Superior completo, com 108
contratações, e dos que possu-
em Ensino Fundamental In-
completo, com 79 contratações.

Mulher: Conespi promove conversa sobre os desafios
Dentro das ações voltadas ao

Dia Internacional da Mulher, o
Instituto Conespi (Conselho das
Entidades Sindicais de Piracica-
ba) promove hoje (11) um encon-
tro denominado de “Mulheres
conversam sobre os desafios da
mulher no mundo e no trabalho”.
O evento, que reunirá represen-
tantes de sindicatos de trabalha-
dores de Piracicaba e região, acon-
tecerá no Sindicato dos Bancári-
os de Piracicaba, localizado na rua
XV de Novembro, 549, a partir
das 8h30, e terá a participação
de trabalhadoras dos diversos
segmentos da sociedade. O en-
contro, como explica o presidente
do Conespi, Wagner da Silveira, o
Juca dos Metalúrgicos, visa pos-
sibilitar que as mulheres dos sin-
dicatos possam dialogar sobre
suas experiências, percepções e
propostas para a atuação dos sin-

dicatos e do Instituto Conespi.
“Discutir os desafios da mulher
no mundo e no trabalho, a partir
da percepção delas, é fundamen-
tal para que possamos construir
uma sociedade sem discriminação,
preconceito e valorizando a im-
portância da mulher”, ressalta.

PAIVA — O vice-presiden-
te do Conespi, José Antonio Fer-
nandes Paiva, conta que o even-
to é aberto, mas que todo prota-
gonismo será das mulheres, que
irão conduzir toda esta roda de
conversa e inclusive debater o
seu dia a dia. A ideia, segundo
ele, é a partir desta discussão
também ter um diagnóstico mais
preciso da mulher tanto nos sin-
dicatos como no mercado de tra-
balho, o que, certamente, contri-
buirá para que o Instituto Cones-
pi possa propor e defender polí-
ticas públicas voltadas a elas.

Divulgação

Wagner da Silveira, presidente do Conespi, durante evento
que decidiu pela atividade voltada ao Dia Internacional da Mulher
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Nilson da Silva Jr.

Na época de Jesus
havia muitos
personagens

importantes na reli-
gião, entre eles pode-
mos destacar os Escri-
bas, que eram os defen-
sores da Lei, cabendo a
eles zelar e atualizar a
Lei de Deus. Por isso exerciam seu
papel com a máxima competência
jurídica e eram sempre procura-
dos quando havia alguma dúvida
em relação às escrituras sagradas.
O escriba representava toda hon-
radez e lisura religiosa da época.
Se pudéssemos de alguma manei-
ra localizar os Escribas de nossa
época, chegaríamos talvez aos teó-
logos, estudiosos da bíblia que in-
terpretam o texto santo a partir
do estudo sistemático não somen-
te da teologia pura, mas também
da sociologia, antropologia ou
mesmo da filosofia. Mas também
havia os Fariseus, que seriam os
religiosos pragmáticos, também
zelosos, mas não somente em rela-
ção à Lei, sobretudo à hierarquia,
à estrutura e principalmente em
relação ao sumo sacerdote. Eram
homens piedosos (sim, homens,
porque as mulheres nem eram
contadas, principalmente na reli-
gião). Conhecedores profundos da
lei, criteriosos, rigorosos. Esses, se
contextualizados, seriam os religi-
osos ditos carolas, fundamentalis-
tas, rígidos quanto ao testemunho
pessoal e implicantes com os que
não valorizam tanto a religião ins-
titucionalizada. Mas Jesus pouco
conviveu com essas pessoas, tam-
pouco com os zelotas, anciãos, le-
vitas, saduceus, publicanos, os
doutores da lei ou os sacerdotes.
Os relatos bíblicos o mostram em
festas, junto do povo, com pessoas
simples, se aproximando de alei-
jados, de prostitutas, de cobrado-
res de impostos corruptos. O povo
que o seguiu era a camada mais
pobre, marginalizada, oprimida e
carente de seu tempo. Uma gente
sem saúde, sem roupa, comida, di-
nheiro e respeito. Jesus andou
por estradas poeirentas, pegan-
do milho de plantações que não
eram suas pra saciar a própria
fome e de quem com ele andava.

Mas “os seguidores” atuais de
Cristo, os que figuram na socieda-

de como os Fariseus e
Escribas, apesar de evo-
car para si o “status re-
ligioso” da nação, tem
asco do povo e, distan-
tes, descomprometidos
da realidade dura e pal-
pável de quem tem o pé
no chão, de quem bate
massa nas construções,
de quem capina terre-

nos por um prato de comida, ou
limpa casa a troco de uma caixa
de leite para alimentar sua famí-
lia, andam de carro caro ou até de
avião próprio. Diferentemente
dos bem-aventurados, eles não
têm fome e sede de justiça, sua
justiça é movediça para atender
seus interesses; eles não choram,
não têm motivo, não se preocu-
pam com o preço do combustível,
da cenoura, do gás; eles não têm
misericórdia – principalmente de
quem não é de sua ideologia polí-
tica; não são pacificadores, antes
pregam guerra, arma e destrui-
ção de quem não se submete.

Esses novos Escribas e Fari-
seus vestem ternos caríssimos e
frequentam reuniões políticas
com seu “rei” – que pensa ter o
controle do Céu e da Terra – fre-
quentam os palácios, mas não
para reivindicar direitos e quali-
dade de vida ao povo que lhes
aplaude nos púlpitos. Eles estão
preocupados em política, em es-
tratégias eleitoreiras, em poder,
em votos. São na verdade uma
roda de escarnecedores, onde se
escarnece da situação humilhan-
te de milhares de pais de família
desempregados, dos muitos que
mendigam uma moeda nos sinais
das grandes cidades. Esses “reli-
giosos” estão à mesa do “poder”
onde se relativiza a vida, onde se
negocia favores e privilégios, onde
se zomba do nome de Deus.

———
P r o f .  D r .  R e v .  N i l -
s o n  d a  S i l v a  J ú n i o r ,
p a s t o r  e  p r o f e s s o r ;
revnilsonjr@gmail.com

Roda dos escarnecedores
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Tarciso de Assis
Jacintho

“É melhor calar-se
  e deixar que as
  pessoas pen-

sem que você é um idi-
ota do que falar e aca-
bar com a dúvida”.
Maurice Switzer, Mrs.
Goose, Her Book. 1907.
A autoria deste pensamento mui-
tas vezes é erroneamente atribuí-
da a Abraham Lincoln e Mark
Twain, entre outros. A mesma
ideia está expressa em Provérbios
17:28 “Até o tolo, quando se cala,
é reputado por sábio; e o que cerra
os seus lábios é tido por entendi-
do”. Seja como for este imperativo
nunca foi tão verdadeiro quanto
em nosso tempo, sobretudo no que
diz respeito ao enfrentamento des-
ta pandemia que se arrefece.

Embora muitos tenham se
calado também muito se falou so-
fre eficácia, isolamento, economia,
medidas sanitárias e novo normal.
Neste momento quando as más-
caras caem, literalmente, muito do
que foi dito parece senão platitu-
des, a confirmação do que real-
mente somos. Nestes tempos que
vivemos, e que todos concordamos,
não são tempos definitivamente
banais, mudanças sensíveis no
cerne daquilo que nos balizávamos
para viver a vida foram afetados.

Talvez seja isso mesmo, o sal-
do de tudo isso será uma nova for-
ma de encarar a vida. Enfim, a des-
peito de que lado você esteja do
front, e não se iluda, todos nós es-
tamos em um dos lados, pois no
front não há muros, você terá que
rever seus conceitos. Mesmo que
os sólidos estejam de fato se des-

manchando no ar, não
se trata de uma discus-
são sobre rupturas ou
globalismo, mesmo que
essas discussões façam
eco as antigas e conhe-
cidas discussões sobre
modernização e mo-
dernismo. Hoje, as
questões que se impõe
de fato são outras.

Os porquês de uma guerra?
Por que conduzimos alguns ao
poder? O porquê da ausência de
lideranças relevantes no mundo?
Enfim, não são de fato tempos
banais. A esperança vem, portan-
to, da queda das máscaras, de
todos nós. Para que a verdade se
imponha como ela sempre se im-
põe. E elas estão caindo, seja nas
declarações xenofóbicas que es-
capam de ineptos que falam do
que não entendem, seja em áudi-
os sexistas vazados de grupos
privados onde não se usam más-
caras. E insisto, na imposição dos
fatos. Certa vez um juiz não con-
vencido da fundamentação de
acusações levantadas sobre um
réu escolheu uma delas e arguiu:
“És tu o Rei dos Judeus?”.

Diante das máscaras que
caiam naquele momento dian-
te da Verdade se esquivou
com a famosa pergunta: Que
é a verdade? Que caiam todas
as máscaras para sempre.

———
Tarciso de Assis Jacin-
tho, administrador

Que caiamQue caiamQue caiamQue caiamQue caiam
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Quando caem as máscaras

Quem pensa diferente de você não é seu inimigo!
Não quero aquiNão quero aquiNão quero aquiNão quero aquiNão quero aqui
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pretensão depretensão depretensão depretensão depretensão de
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Segundo os pes-
quisadores da
Universidade de

Harvard, Steven Le-
vitsky e Daniel Ziblatt,
autores de “Como as
democracias mor-
rem”, estudo recente
sobre o fenômeno de
desintegração demo-
crática mundial, são
duas as normas fundamentais
da democracia: tolerância mú-
tua e reserva institucional. Con-
forme os autores, "a tolerância
mútua diz respeito à ideia de
que, enquanto nossos rivais jo-
garem pelas regras institucio-
nais, nós aceitaremos que eles
tenham direito igual de existir,
competir pelo poder e governar”.

Não quero aqui incorrer na
pretensão de fazer análise políti-
ca conclusiva sobre a atual con-
juntura nacional, porém expri-
mo minha sincera preocupação
com o modo que conceito de al-
teridade tem sido tratado em
nosso país. Conforme o pensa-
mento dos autores citados, a de-

mocracia se fundamen-
ta na tolerância e na
convivência com o dife-
rente. O que temos visto
no atual momento de
efervescência política, é
exatamente o contrário
do princípio democráti-
co. Quem pensa dife-
rente é visto como um
inimigo a ser abatido!

Portanto, não há debate de idei-
as, tampouco diálogo sincero.
Ninguém mais ouve ninguém.

Hoje o país está dividido en-
tre quem é de “direita” e quem é
de “esquerda”; é o famoso e an-
tigo “nós” contra “eles”. Esse ma-
niqueísmo ideológico tem afeta-
do relacionamentos interpesso-
ais e minado as forças democrá-
ticas de nossa nação. Se, por
exemplo, alguém se manifesta a
favor da família tradicional e dos
“bons costumes” é tachado de re-
acionário, neofascista e intole-
rante. Já quem se levanta em
defesa das minorias, em prol dos
direitos humanos e da igualda-
de social, é achincalhado como

baderneiro, defensor de bandi-
do e imoral. Lamentavelmente,
há um grande obscurantismo pai-
rando sobre nós. Nos falta equilí-
brio nas análises conjunturais. Há
pouca ou quase nenhuma sobrie-
dade na avaliação dos fatos e ape-
nas um resquício de racionalida-
de no debate público - debate que
é travado no novo espaço coleti-
vo que são as redes sociais.

Não tem como, diante dis-
so, não refletirmos sobre algu-
mas questões. Qual o é caminho
e quais são os descaminhos de
uma nação onde a tolerância
aos que pensam diferente é
quase nula? Aonde iremos che-
gar como civilização, em meio
a tanto ódio e polarização?

Penso que o remédio para essa
surdez e falta de sensibilidade ao

próximo, é o bom e velho diálo-
go, onde um fala e o outro escu-
ta. Assim, faço uso das palavras
do psicanalista Contardo Calli-
garis, que em artigo recente dis-
se: “Quando as pessoas se fa-
lam, descobrem que concor-
dam mais do que discordam
[…], por exemplo, que sejamos
de esquerda ou de direita, que-
remos que todos tenham uma
vida decente, a discórdia é so-
bre os meios para chegar lá”.
Precisamos nos falar mais;
ouvir o que o outro tem a nos
dizer. Só assim construiremos
uma sociedade democrática,
menos desigual e mais livre. Des-
sa forma, eu o conclamo ao diá-
logo. Ouça as pessoas e não se
esqueça de que quem pensa dife-
rente de você não é seu inimigo.

———
Rodolfo Capler é teólo-
go, colaborador da Re-
vista Veja e pesquisa-
dor do Laboratório de
Política, Comportamen-
to e Mídia da Fundação
São Paulo/PUC-SP

O secretárioO secretárioO secretárioO secretárioO secretário
interino assumeinterino assumeinterino assumeinterino assumeinterino assume
com o desafiocom o desafiocom o desafiocom o desafiocom o desafio
de democratizarde democratizarde democratizarde democratizarde democratizar
o diálogoo diálogoo diálogoo diálogoo diálogo

Lilian Lacerda

Pouco mais de um
ano de governo, o
Prefeito de Piraci-

caba Luciano Almeida
(DEM), no mês de fe-
vereiro, indicou um
terceiro nome para as-
sumir uma das secre-
tarias mais importan-
tes: a Educação. Com a missão
de substituir Gabriel Ferrato, que
é o vice-prefeito da cidade e se
afasta temporariamente alegan-
do problemas de saúde, Bruno
Cesar Roza assumiu, interina-
mente, a pasta da Educação.

O secretário interino as-
sume com o desafio de demo-
cratizar o diálogo e cotejar as
insatisfações e as demandas
da comunidade escolar.

Apesar de não parecer uma
tarefa fácil, a SME necessita de
uma gestão que aponte novos ru-
mos e possibilidades e, para que
isso ocorra é necessário romper
com as práticas que ainda vigo-
ram, ignorando os sujeitos que
estão no dia a dia das escolas.

Neste sentido, é preciso
uma modernização da SME, de
modo a superar aspectos cul-
turais e formalidades que defi-
niram regras retrogradas e ul-
trapassadas que em nada favo-
recem um processo de ensino e
de aprendizagem de qualidade.

Todavia, como não
se trata apenas de apon-
tar as falhas, pensou-se
em alguns pontos que
podem ajudar a soluci-
onar os desafios que
hoje encontramos na
rede municipal de edu-
cação da nossa cidade:

Investimentos em
manutenção - a maio-

ria dos prédios necessitam de
investimentos em infraestrutu-
ra: armários nas salas, ventila-
dores, banheiros arejados e fun-
cionais dentre outros. Atual-
mente, as escolas contam com a
“contribuição voluntaria” das
famílias para realizarem peque-
nos reparos e/ou aquisições;

Carga horária de trabalho –
no intervalo do diminui e aumen-
ta, os docentes da rede municipal
se deparam com a falta de respeito
e compromisso, já que se voltou a
cumprir a maior parte da carga
horária de trabalho na escola e,
com a falta de profissionais, mui-
tos professores não conseguem
cumprir horário de estudos.

Número de alunos por sala
- pesa a quantidade de crianças
por sala de aula, muitas vezes
em espaços com pouca ergono-
mia. No caso da educação infan-
til, perdura as chamadas “salas
modulo 2” que conta com uma
auxiliar de ação educativa.

Inclusão de alunos com ne-

cessidades educacionais especi-
ais – com um número cada vez
maior de crianças com necessi-
dades educacionais especiais por
sala de aula, a inclusão não ocor-
re de fato. Coloca-se a criança na
sala, sem qualquer orientação ao
professor -  que na maioria das
vezes não tem formação em in-
clusão. No decorrer do ano leti-
vo, em alguns casos, tem-se visi-
ta do Núcleo Municipal de Apoio
Pedagógico à Educação Especial
(NUMAPE) que realiza “itine-
râncias”, isto é, vai à unidade
escolar, observa a criança e faz
um relatório que pouco ajuda no
processo de inclusão da criança.

Modelo distorcido de forma-
ção continuada – com as mu-
danças de governos tem-se mu-
danças no projeto educativo que
desconsideram a FC como en-
quanto exigência da LDB 9394/
96 que tem por finalidade asse-
gurar aos profissionais da edu-
cação o aperfeiçoamento da pro-
fissão por meio da intervenção ins-
titucional pública (municipal ou es-
tadual). A formação continuada é
urgente e necessária e, principal-
mente, dever superar a mera ofer-

ta de artefatos técnicos em detri-
mento da reflexão, do diálogo e de
espaços de troca de experiências.

Desvalorização da carreira
docente – o cenário atual nos apre-
senta uma clara desvalorização da
carreira do magistério e esse pro-
cesso de desvalorização reflete no
saber e fazer do docente. Infeliz-
mente, muitos professores encon-
tram-se desanimados e até acomo-
dados com a situação que envolve
baixos salários, número elevado
de alunos por sala, carga horária
extensa, multiplicidade de fun-
ções e cobranças, problemas de
saúde dentre outras questões.

A partir dos pontos levanta-
dos, espera-se que políticos e ges-
tores - afinados com os desafios
da educação no século XXI – su-
perem os modelos ultrapassados
e passem a mobilizar recursos e
profissionais para encarar os
principais obstáculos impostos
pela conjuntura  político-econô-
mica e pelas demandas sociais.

Reconhecer, refletir e enca-
rar com responsabilidade as di-
ficuldades e os desafios aumen-
tam a capacidade de lidar com
eles. Um olhar apurado e com-
prometido possibilita a adoção de
novas posturas e práticas a fim
de construir uma nova história.

———
Lilian Lacerda, doutora
pela PUC-SP, psicana-
lista e pesquisadora

Desafios da Secretaria Municipal de Educação

Merli Diniz

No dia 11 de se-
tembro de 1990,
foi editado o

CDC, Código de Defe-
sa do Consumidor,
que começou a viger
em 11 de março de
1991. Desde então, a
mudança de postura
dos envolvidos nas
relações consumeristas é visível.

Trinta e um anos depois de
editado o Código de Defesa do
Consumidor, temos uma outra re-
alidade social. Podemos percebê-
la na atuação da população na
busca da proteção aos seus di-
reitos, conjugada à significativa
parcela de fornecedores, obedi-
entes aos princípios da lei que
mais se difundiu em nosso país.

Mas, apesar do grande su-
cesso alcançado, a população
ainda encontra resquícios de
posturas antiquadas e equivoca-
das de segmentos cristalizados
na antiga cultura de desrespeito
ao cumprimento das leis, que fe-
lizmente está aos poucos se diluin-
do na memória coletiva nacional.

Faz-se necessário salientar
que com a globalização ocorre-
ram inovações mercadológicas
facilitadoras do consumo, como
o fácil acesso ao comércio mun-
dial e virtual, onde novos para-
digmas de relações se instituí-
ram e consequentemente, no-
vos desafios se impuseram à po-
pulação e aos órgãos responsá-
veis pela tutela desses direitos.

Nessa caminhada de dificul-

dades e vitórias dos
órgãos de defesa e do
consumidor, alinhados
na busca ao respeito e
cumprimento dessa im-
portante prerrogativa do
dia a dia dos cidadãos,
devemos comemorar
com júbilo, o que a Cons-
tituição Federal de
1988, nos presenteou.

Embalado em ver-
de e amarelo, O CDC atingiu os
cidadãos de todas as camadas so-
ciais, que dele se valem para se-
rem respeitados enquanto consu-
midores de bens e serviços. São
trinta e um anos de existência
bem vividos e aproveitados pela
nossa sociedade.

Portanto, vamos usufruir da
festa de democracia a nós ofereci-
da, exercitando nossa cidadania
de forma plena e consciente.

E para ser bastante original,
feliz aniversário! Brindemos ao
nascimento do Código de Defesa
do Consumidor, em trajes de gala
e festa em verde e amarelo!

———
Merli Diniz, poeta, cronis-
ta, professora e advoga-
da especialista em direi-
to do consumidor. E-mail:
merlimgd@gmail.com

Aniversário em
verde e amarelo
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Paiva Netto

Mulher! Sinôni-
mo de fortale-
 za, destemor

e compaixão... Certa-
mente por isso Jesus
contou com o extraor-
dinário apoio de in-
contáveis heroínas, a
exemplo de Maria, cha-
mada Madalena, Joana de Cuza,
Suzana, Marta e Maria, irmãs de
Lázaro — a quem o Sublime Ami-
go ressuscitou —, além de tantas
outras que o Evangelho não re-
gistra, mas o Espírito de Deus
imortaliza. No momento da cru-
cificação, todas corajosamente
acompanhavam Maria Santíssi-
ma, enquanto os homens, exceto
João Evangelista, assustados, se
escondiam. Depois, vieram a re-
dimir-se. Aliás, na hora trágica
no Gólgota, elas é que permane-
ceram ao lado do Divino Ressus-
citado: “E diante da cruz estavam
a Mãe de Jesus, a irmã dela e tam-
bém Maria Madalena, e Maria, mu-
lher de Clopas” (Evangelho, conso-
ante os relatos de João, 19:25).

Assim sendo, na Volta
Triunfal do Taumaturgo Celeste
ao planeta Terra — conforme está

anunciado no Seu
Santo Evangelho e no
Seu Apocalipse Reden-
tor, já que Ele vem dar
“a cada um de acordo
com as suas obras”
(Boa Nova, segundo
Mateus, 16:27 e Apo-
calipse, 22:12) —, aque-
las mulheres terão a
glória de estar à frente

da equipe de recepção. Elas e to-
dos os que são capazes, pela for-
ça do Amor Fraterno, de trans-
por os perigos e não desonrar o
seu Mestre, pois assegurou Jesus:
“Todo aquele que me testemu-
nhar diante dos homens, Eu o
testemunharei diante do Pai, que
está nos Céus; mas aquele que me
negar perante os homens, tam-
bém Eu o negarei diante do Pai,
que está nos Céus” (Evangelho,
segundo Mateus, 10:32 e 33).

Gosto muito deste significati-
vo provérbio judaico sobre as
mães: “Deus, não podendo estar
em todos os lugares, fez as mães”.

———
José de Paiva Netto, jor-
nalista, radialista e escri-
tor. Email: paivanetto@
lbv.org.br. Site: www.
boavontade.com.

A coragem feminina
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Estado inaugura polo em Piracicaba
Estimativa de pessoas com deficiência em idade produtiva, de 16 a 59 anos, é de 13.596
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Antonio Lara

Basta uma simples
olhada no pano-
rama mundial,

para constatar que o
homem do mundo de
hoje está embrenhado
no vale da sombra da
morte. Muito além dum
mato sem cachorro. Vi-
vemos uma crise pro-
funda de representação. As forças
positivas, diriam um pensador
contemporâneo, são muito disper-
sas. Tudo é volátil, a única certeza
é a morte. Vivemos a tal biofobia,
horror à vida. Somos homicidas.
Fomos criados para a vida, mas
preferimos a morte. Dos quatro
cantos do mundo, ecoa um pessi-
mismo em relação ao futuro. Per-
meia, no coração da humanidade,
a consciência de que a busca do pro-
gresso, que se anunciava como ve-
tor da construção de uma utopia
de bem-estar e felicidade (viver
bem) revelou-se como ameaça.

Nem mesmo a ciência, com
seu avanço fenomenal, têm meios
para debelar essa situação caótica
em que estamos metidos. Alias as
ciências, sem exceção alguma,
nada mais são que medidas palia-

tivas, pois que a econo-
mia é um desastre, as
doutrinas econômicas
derrubaram e continu-
am a derrubando go-
vernos, vivem a infla-
mar os ânimos dos ci-
dadãos comuns; a soci-
ologia com todas as
suas ramificações soci-
ais falhou, os meios ur-
banos estão aí, para pro-

var o que digo, pois as cidades são
um verdadeiro caos; a teologia des-
moronou, o que restou dos dogmas,
especialmente cristão, são grupe-
lhos religiosos e seus pseudos lide-
res, vendilhões da fé, que vivem sa-
queando os poucos recursos de pes-
soas de “boa fé” com a convivência
do Estado, é bom que se diga.

A ciência propriamente dita
está na contramão da vida huma-
na, já que as nações dos quadran-
tes da terra, são detentoras de apa-
ratos bélicos de alta destruição.
Desta forma, a vida humana, hoje,
é uma efígie do mal. Uma imagem
deformada, não é nada atraente.

Afinal de contas, milhares de
mulheres e homens, estão morren-
do como ratos de porão, outros
milhares, de fome; outros, de pes-
tes perniciosas e seus vírus impla-

cáveis; outros milhares, caso da
Ucrânia, estão sendo extermina-
dos em razão dessas guerras im-
becis do genocida Putin. Aliás, nin-
guém sabe, realmente, quantas
pessoas morrem de fome a cada
ano. Muitos países subdesenvol-
vidos apresentam estatísticas irre-
gulares e muitas vezes não confiá-
veis, de modo particular quando
concernentes a mortes de crian-
ças. Estatísticas não muito recen-
tes estimam que 12 milhões de re-
cém nascidos morrem todos os
anos, por causa dos efeitos da sub-
nutrição nos países em desenvol-
vimento. Li em algum lugar que “
A metade das pessoas que vivem
em pobreza absoluta estão no sul
da Ásia, principalmente na Índia e
Bangladesh. Um sexto delas vive
no leste e sudeste da Ásia. Outra
sexta parte está no sul Saara afri-
cano. O resto divide-se entre a
America Latina, norte da África e

Oriente Médio. Nestas regiões tro-
picais ou situadas no hemisfério
sul, a que comumente damos a
denominação de Terceiro mundo,
calcula as Nações Unidas que pelo
menos 100 milhões vão para a cama
faminta, todas as noites”. Além dis-
so, há regiões onde a fome é total,
imperativa mesmo, e outras causas
indiretas, como doenças e más con-
dições devido à subnutrição. As
mortes ocasionadas por essas con-
dições nem sempre são relatadas
pelos membros da família; as viti-
mas de doenças poderão ser relaci-
onadas entre as que morreram de
causas naturais, ou desconheci-
das. A maldade cresce de maneira
fenomenal. Esse é a efígie do mal.

Quanto às forças positivas,
essas são muito dispersas, frag-
mentadas, perdidas no vácuo da
maldade que permeia toda a at-
mosfera terrena. Todos, quase
sem nenhuma exceção, vivem um
clima de incerteza e grande ansie-
dade íntima. Anelam por dias me-
lhores que nunca chegam. Te-
mem o futuro e desconfiam que a
situação caótica tenda a piorar.

———
Antonio Lara é articu-
lista. Email: alprocol_
harum@hotmail.com.

No mato sem cachorro
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Eloah Margoni

Com exceção das
 petecas talvez,
 outras relevan-

tes e tradicionais tecas
estão em perigo aqui em
nossa querida mas,
temporariamente (es-
pero), desacertada
Pira. Não só elas, mas
o importante e às ve-
zes único conteúdo que encerram
ou encerravam. Foi o triste caso
da Pinacoteca e agora é a vez da
Biblioteca. Se tivéssemos alguma
Cinemateca... valha-me Deus!

Mas que espaço maravilhoso
nossa Biblioteca possui! Imponen-
te quase, com local muito adequa-
do no subsolo, para eventos cultu-
rais além de tudo. Prédio de pé di-
reito altíssimo, lugar ventilado, o
que não elimina a necessidade de
climatizadores ou de aparelhos de-
sumidificadores, para a conserva-
ção dos livros que são seu especial

tesouro. Tais aparelha-
gens não existem no lu-
gar e creio que nunca
existiram. A vergonho-
sa imundície das pare-
des e dos lustres que
hoje lá se vê é lamentá-
vel, muito feia e preju-
dicial ao precioso acer-
vo. Já a construção em
estilo moderno, contí-
gua a um jardim, cen-

tral e com estacionamento, há de
possivelmente espicaçar a cobiça
de quem tem olhos compridos ou,
como diriam os portugueses, olhos
“em bicos” voltados para o ótimo
prédio. Aí começa a ladainha. Aín,
a biblioteca tem pouca frequência,
os jovens não vão lá, parari pa-
rangolá. Pois bem, eles irão quan-
do tal for articulado com as esco-
las e providenciada condução para
os alunos; aliás, passou da hora.

Há também certo erro no raci-
ocínio acima, diz-me a pequena mas
eficiente intuição de cidadã escre-

vinhadora. Por que é necessário
pensarmos em grandes quantida-
des de pessoas para um local no-
bre, especial, simbolicamente um
templo até? É a mania de valora-
rem-se coisas sem na verdade va-
lorizá-las como seria o certo. Um
único menino de periferia faz das
tripas coração para conseguir lá ir
frequentemente, e ele virá a ser um
James Joyce, um Paulo Leminski,
um Jorge Amado; ou talvez o me-
nino seja apenas louco por dese-
nhos, encontre lá refúgio com seus
cadernos, onde rabisca e esboça per-
sonagens que o resgatam da margi-
nalidade. Mas quem sabe será um
professor importante, um advoga-
do muito especial, um Cristiano Za-

nin Martins, um Prudente de Mo-
rais... Idosos leem diariamente jor-
nais no local, e isso os mantêm vi-
vos. Um pai de família descobre,
num matutino, oferta de emprego,
arranja trabalho, feliz, cuida dos
seus. Certa mulher maltratada pelo
marido ali se abriga num dia de sol
quente, chora, lê coisas de autoaju-
da e isso a salva de certa forma. Dois
amigos dos livros se conhecem em
mesas próximas e se apaixonam per-
didamente. Com certa periodicida-
de, autores fazem, no auditório,
lançamento de seus livros publica-
dos a duras penas, recebem ami-
gos e oferecem sua obra. E, por to-
das essas situações e potencialida-
des que não se quantificam, digo que
a Biblioteca é da cidade, é muito nos-
sa! Nós a queremos lá e inteira,
mantida, limpa, asseada, para
cumprir seu papel, sua sina e sua
história em Piracicaba. Nem mais.

———
Eloah Margoni, médi-
ca e ambientalista

As “Tecas” que correm risco

O Governo do Estado de São
Paulo inaugurou ontem, 10, no
auditório do Simespi, o Polo de
Empregabilidade Inclusiva (PEI),
realizado pela Secretaria de Esta-
do dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, por meio do progra-
ma Meu Emprego Inclusivo. O es-
paço está localizado no CAT (Cen-
tro de Atendimento ao Trabalha-
dor), da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Tra-
balho e Turismo (Semdettur).

O evento contou com a parti-
cipação do prefeito Luciano Almei-
da, da secretária estadual dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência,
Célia Leão, do presidente da Câ-
mara de Vereadores de Piracica-
ba, Gilmar Rotta, da secretária-
executiva Aracélia Costa, do dire-
tor da Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Econômico, Fer-
nando Alonso, do secretário da
Semdettur, José Luiz Guidotti
Junior, da vice-coordenadora do
Conselho Municipal de Proteção,
Direitos e Desenvolvimento da
Pessoa com Deficiência, Letícia
Françoso, Marcos Botelho, re-
presentante do Instituto Tecno-

logia Social Brasil, além do de-
putado estadual Roberto Morais,
dos vereadores André Bandeira,
Acácio Godoy e Josef Borges, re-
presentantes de organizações da
sociedade civil, entre outros.

O prefeito Luciano Almeida
falou sobre a importância da qua-
lificação profissional para atender
as demandas do mercado de tra-
balho. “Estamos no caminho cer-
to e este programa, fundamental
para a capacitação, é um grande
reforço para a inclusão das pes-
soas com deficiência e conquista
de sua autonomia”, ressaltou.

O PEI de Piracicaba é um dos
cinco polos com atendimento hí-
brido, inaugurados nas regiões
de Araçatuba, Marília, Presiden-
te Prudente, Piracicaba e Soro-
caba. Entre as ações dos polos,
há a inserção profissional de pes-
soas com deficiência, oferta de
entrevistas de habilidades, com-
petências e interesses profissio-
nais, laudos de funcionalidade,
identificação de oportunidades
nas empresas, suporte às equi-
pes de Recursos Humanos das
empresas e apoio pós-inclusão.

"Estamos aqui, hoje, apre-
sentando o PEI para pessoas que
estão dispostas a abrir portas e
compartilhar as ações do Estado
em parceria com os municípios.
Trazer uma ação do programa
Meu Emprego Inclusivo, em nome
do Governador João Doria e do
Vice-Governador Rodrigo Garcia,
é ofertar oportunidades para um
segmento que é composto de pes-
soas de direito e que têm capaci-
dade como profissionais no mer-
cado de trabalho", afirmou a se-
cretária de Estado Célia Leão.

De acordo com os dados da
Base de Direitos da Pessoa com
Deficiência (www.basededados
deficiencia.sp.gov.br), plataforma
criada pela Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência, em parceria com a Fun-
dação Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas – FIPE, a estimativa em
Piracicaba é de 28.482 pessoas com
deficiências, sendo 13.596 em ida-
de produtiva (de 16 a 59 anos).

O funcionamento do PEI Pi-
racicaba se dará em versão hí-
brida, com atendimentos pre-
senciais e virtuais. O atendimen-

to presencial será realizado a
partir de 14/03, na Semdettur -
rua Monsenhor Manoel Fran-
cisco Rosa, 900, Centro, Piraci-
caba, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h, já os cadastros

Divulgação

Descerramento placa de inauguração do polo de Empregabilidade Inclusiva

online podem ser realizados pelo
site: www.empregoinclusivo.
sp.gov.br . A operação do PEI
será realizada pela ITS Brasil.

Para mais informações, os
candidatos com interesse em parti-

cipar devem entrar em contato pe-
los telefones (19) 98413-0085
(WhatsApp) ou (11) 3151-6499, ou
ainda pelos emails patricia.
mayara@itsbrasil.org.br ou
peionline.piracicaba@itsbrasil.org.br
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União Solidária entrega prêmios
e anuncia a edição de 2022
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Conselho delibera sobre programação de abril
A arte de saber ouvir; abe-

lhas no campo e na cidade; ges-
tão de prioridades (tempo); via-
bilidade técnica para Parcerias
Público-Privadas (PPP’s); políti-
ca industrial e desenvolvimento
econômico; e os Três Poderes fo-
ram os temas de palestras e cur-
sos propostos para a programação
de abril da Escola do Legislativo.

Em reunião em formato on-
line, na manhã de ontem, 10,

os integrantes do Conselho da
Escola do Legislativo analisa-
ram a pertinência, a perspecti-
va que serão apresentados e a
necessidade de linguagem aces-
sível dos temas propostos.

Conduzida por Érica Apare-
cida Cruz Dinis, integrante da
equipe de apoio da Escola, a reu-
nião do Conselho teve a partici-
pação da vereadora Silvia Mora-
les (PV), diretora da Escola do

Legislativo, e dos conselheiros
Bruno Didoné, professora Helia-
ni Berlato (Esalq-USP) e  verea-
dor Josef Borges (Solidariedade).

A Escola do Legislativo foi cri-
ada nos termos do Decreto Legis-
lativo nº 63/14, com o objetivo de
promover a aproximação da po-
pulação com o poder público atra-
vés da difusão de conhecimentos
com a promoção de cursos, pales-
tras, debates e outras atividades

destinadas à formação e capacita-
ção do cidadão, das lideranças
comunitárias e dos agentes pú-
blicos, bem como incentivar a
participação e a discussão de te-
mas relevantes para a sociedade.

Em parceria com outras
instituições de ensino, estimu-
la a pesquisa acadêmica vol-
tada à atuação do Poder Le-
gislativo e busca de soluções
para os problemas da cidade.

Simultaneamente, eventos
no último dia 7 em São João da
Boa Vista e Piracicaba, municí-
pios das regiões centro leste e
centro paulista, respectivamen-
te, foram marcados pela emoção
da entrega dos prêmios da Cam-
panha União Solidária 2021, do-
ados pelo Instituto CoopConec-
ta, com apoio da Sicredi União
PR/SP e Instituto Cocamar. Na
ocasião, também foi lançada a
5ª edição, com estreia da venda
de cupons em 20 de março.

Em São Paulo e no Paraná,
por intermédio da venda de cu-
pons, a ação repassou quase R$
3,5 milhões a 576 projetos, con-
templou 536 entidades distribu-
ídas em 135 cidades e que aten-
dem mais de 774 mil pessoas.

Ao todo, nos dois estados, fo-
ram entregues três carros Fiat
Argo – um em São Paulo e dois
no Paraná - e seis motos Honda
CG 160 Start. Ao longo da cam-
panha, também foram sorteados
e entregues três iPhones XR, três
patinetes elétricos, três notebooks,
três Smart TVs e três bicicletas elé-
tricas. As entidades que vende-
ram os bilhetes com os números
sorteados também foram con-
templadas com uma bonificação
e cada uma recebeu R$ 5.000.

No evento em São João, a
ganhadora do Fiat Argo em São
Paulo foi a dona de casa Nair
Orfei Modesto, de 73 anos, mo-
radora de Casa Branca (SP),
distante cerca de 45 quilômetros
da cidade sanjoanense. Ao lado
do marido João Augusto Mo-
desto, a felizarda comemorou
por ter sido sorteada com o car-
ro e avisada bem no dia do ani-
versário – 15 de fevereiro.

“Que presente! Foi uma bên-
ção! Estou muito feliz, emociona-
da, mas de alegria. Foi uma bên-
ção que veio na nossa vida no
momento certo. A gente estava
tentando comprar um [carro] e,
nisso, Deus nos deu um novo”,
disse dona Nair, que comprou o
cupom da União Solidária no últi-
mo dia, para ajudar a comunida-
de da Paróquia Santuário Nossa
Senhora do Desterro, também de
Casa Branca, que pela terceira vez

foi contemplada com uma bonifi-
cação da União Solidária, por ter
vendido cupons premiados.

Presente na entrega, padre
Mário Adorno, pároco responsá-
vel pelo santuário, falou da tercei-
ra vez que a paróquia foi premia-
da, sendo a segunda consecutiva
e com uma motocicleta. “É como
se fosse uma recompensa a todos
que ajudaram de alguma forma.
É como sempre digo: ‘todos ga-
nham!’ Aquele que ganhou o prê-
mio fica muito feliz. Isso vem para
somar, para agregar ainda mais
ao trabalho que a gente realiza,
que salva vidas, ajuda socialmen-
te, [pessoas] em situação de vul-
nerabilidade e que, graças a esta
campanha, no momento certo e
na hora certa, conseguimos cum-
prir algumas ações importantes e
de benefício em favor de nosso
povo, dentro daquela estrutura
toda do santuário”, afirmou.

Capitaneando a premiação
em São João da Boa Vista, apre-
sentando os resultados obtidos na
campanha do ano passado, Ro-
gério Machado, diretor-executivo
da Sicredi União PR/SP, anunciou
a União Solidária 2022 já a par-
tir de 20 de março, as facilida-
des da 5ª edição e sua finalidade.

“A principal finalidade da
Campanha União Solidária é ar-
recadar recursos para as entida-
des, através da venda de cupons.
Quem adquire o cupom é pelo co-
ração, de ter a oportunidade, tam-
bém, de ajudar estas entidades que
se preocupam com o bem-estar das
pessoas que estão em vulnerabili-
dade social. A premiação é a conse-
quência deste ato do bem”, disse.

Segundo Machado, neste
ano, o mecanismo foi bastante al-
terado para tornar a campanha
mais fácil, para que as pessoas pos-
sam ou cadastrar o cupom, ou a
entidade vai cadastrar o cupom.
“Nós criamos um centro de cadas-
tro para que as entidades possam
encaminhar os cupons para cadas-
tramento e, assim, ampliar a seri-
edade da campanha”, salientou.

Na 5ª edição serão outros três
automóveis Fiat Mobi, seis motos
e 12 iPhones, como prêmios men-
sais no decorrer da campanha.

Divulgação/Engenho da
Notícia

Andréa Franco e Eduardo de Moraes, provedor da Santa Casa
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Dia do Bibliotecário terá
atividades no sábado, 12
Profissional graduado em biblioteconomia tem como principal
função mediar e disseminar informação, conhecimento e cultura

Divulgação

Contação de história com Monika Magno, pedagoga e estudante de psicologia

A Biblioteca Municipal Ricar-
do Ferraz de Arruda Pinto come-
mora, neste sábado, 12, o Dia do
Bibliotecário. A data existe em ho-
menagem ao nascimento do escri-
tor e poeta Manuel Bastos Tigre,
considerado o primeiro bibliotecá-
rio concursado no Brasil.

A programação tem início às
10h, com contação de história com
Monika Magno, pedagoga e estu-
dante de psicologia, seguida da
apresentação da biblioteca com
Élide Fernanda, pedagoga e fun-
cionária da biblioteca.

Haverá, também, roda de
conversa com troca de experiênci-
as com Melysse Martim, bibliote-
cária e diretora da Biblioteca Mu-
nicipal, que será homenageada, e
convidadas, além de música ao
vivo com Jairo Campos, cantor,
músico e multi-instrumentista. A
Biblioteca também vai abrigar a
exposição Legado das Letras, com
banners ilustrando a história de
Piracicaba em quadrinhos, com
citações da obra de Leandro Guer-
rini, publicada pelo IHGP (Insti-
tuto Histórico e Geográfico de Pi-
racicaba) em 2009.

PROFISSÃO - Com o jura-
mento de "preservar o cunho libe-
ral e humanista da profissão de
bibliotecário, fundamentado na li-
berdade de investigação científica
e na dignidade da pessoa huma-
na", o bibliotecário é o profissio-

nal graduado em biblioteconomia
e tem como principal função me-
diar e disseminar informação, co-
nhecimento e cultura para todos,
propiciando o direito ao acesso à
informação sem distinção, em vá-
rias dimensões, suportes e meios.

Pode atuar tanto em bibliote-
cas, sejam públicas, escolares, uni-
versitárias, especializadas, ou em
outros ambientes informacionais,
como também pode atuar prestan-
do consultorias, assessorias, ge-
renciamento de qualquer tipo de
informação de âmbito público, pri-
vado, empresarial, com um cam-
po de trabalho ilimitado. Não tem

uma única vertente, é tanto medi-
ador, disseminador, pesquisador,
consultor, planejador, gestor, edu-
cador, facilitador, sendo um pro-
fissional múltiplo que atua com
todos os outros profissionais.

Com uma sempre crescente
demanda característica da era
digital e da explosão informaci-
onal, assim como em muitas ou-
tras profissões, o bibliotecário
tem sempre que evoluir e adap-
tar suas habilidades e competên-
cias para atender às solicitações,
acompanhando o ritmo acelera-
do da evolução da sociedade
como um todo. Um exemplo dis-

so é o acesso aos conteúdos digi-
tais e a necessidade de lidar com
o livro físico e o livro digital con-
comitantemente. Em suma, é o
profissional que lida com a in-
formação ontem, hoje e amanhã.

SERVIÇO
Comemoração do Dia do Bi-
bliotecário. Sábado, 12, a par-
tir das 10h. Na Biblioteca Pú-
blica Municipal Ricardo Fer-
raz de Arruda Pinto, na rua
Saldanha Marinho, 333, Cen-
tro. Contato pelo telefone e
WhatsApp: 3433-3674. Uso
obrigatório de máscara.

PPPPPRECÁRIORECÁRIORECÁRIORECÁRIORECÁRIO

Moradores do Alto da
Boa Vista reclamam
da condição do asfalto

O vereador Aldisa Vieira
Marques, o Paraná (Cidadania),
na manhã de ontem, 10, por vol-
ta das 11 horas, percorreu diver-
sas ruas do residencial Alto da
Boa Vista, região do Parque Pi-
racicaba, para conferir as recla-
mações de moradores indigna-
dos com a precariedade da ca-
mada asfáltica do bairro, em pro-
blemas estruturais que passam
pela responsabilidade do lotea-
dor, onde o Ministério Público
deverá ser acionado para resol-
ver pendências contratuais que
deveriam ter sido observadas des-
de o início do empreendimento.

"Vivemos num inferno", re-
lata um morador, que não quis se
identificar, mas que não esconde
a sua indignação com relação à
falta de estrutura do bairro, onde
a prefeitura até já realizou algu-
mas obras, de recapeamento e
tapa-buracos,  principalmente nos
corredores por onde circulam ôni-
bus do transporte coletivo.

Os moradores também recla-
mam que a rede de esgoto é insufi-
ciente, com bocas de lobo entupi-
das e outros problemas estrutu-
rais que podem ser observados em
ruas como José Capetti, Maria de
Oliveira Zanchetta, Maria Inês do
Carmo Erller Herrera, Creuza
Henrique Zawitoski, Walter Ray-
mundo dos Santos e principal-
mente em trechos da avenida An-
tonio Carlos da Rocha Conceição.

O vereador Paraná reiterou
o acionamento da Semob (secre-
taria municipal de Obras) a se in-
teirar das reclamações dos mora-
dores, frente aos problemas levan-
tados e, considerou os esforços
que a prefeitura já empreendeu
na região. E destacou a importân-
cia da população ser de fato aten-
dida em suas reivindicações, visto
que a situação do bairro ainda con-
tinua caótica em vários pontos, o
que "contribui para agravar a fal-
ta de segurança e de infraestrutu-
ra dos moradores", alertou.

Davi Negri

Deterioração da camada asfáltica em diversas ruas foi
constatada pelo vereador Paraná, na manhã de ontem,
10, em atendimento às demandas da população
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Programa destaca documentário
sobre a ex-vereadora Madalena
Produtor Wellington Camargo é o entrevistado do segundo bloco do programa
que vai ao ar nesta sexta-feira (11), a partir do meio-dia, na TV Câmara

Guilherme Leite

A história da ex-vereadora
Madalena é o destaque do progra-
ma Câmara Convida, hoje, 11,, no
ar a partir do meio-dia. Welling-
ton Camargo, produtor do docu-
mentário que reconta a vida des-
ta personagem que também foi
símbolo do Carnaval de Piracica-
ba. No primeiro, a entrevista foi
com a vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo “A Ci-
dade É Sua”, que falou sobre a
programação do mês da mulher.

“Madalena tinha uma per-
sonalidade múltipla, mulher
trans, preta e pobre, que enfren-
tou o preconceito”, destaca We-
llington, ao lembrar da ex-vere-
adora que foi brutalmente assas-
sinada em 7 de abril de 2021.
“Tivemos um desafio muito gran-
de de saber como iríamos fazer a
representação de toda diversida-
de que ela representa”, destaca.

A proposta inicial do docu-
mentário surgiu quando Madale-
na ainda era viva, em 2016, últi-
mo ano de seu mandato na Câma-

ra Municipal de Piracicaba, e com
a morte da ex-vereadora, We-
llington salienta que agora a pro-
dução “tomou outro sentido”.
Serão três atores que farão a dra-
matização dos momentos da vida
dela que serão retratados na tela.

Ainda não há uma data
prevista para o lançamento do
“Meu Nome É Madalena – O
Documentário”, mas já foi rea-
lizado financiamento coletivo e
alguns eventos estão sendo de-
senvolvidos para arcar com os
custos da produção. “Tudo no
audiovisual é muito caro e de-
manda recursos, então estamos
buscando parceiros para conse-
guir o dinheiro”, disse Welling-
ton, ao destacar que a intenção
é lançar no segundo semestre.

A vereadora Silvia Morales
falou da programação do mês da
mulher na Câmara Municipal de
Piracicaba. Dentre os destaques,
ela lembrou da exposição de fo-
tos “Essenciais”, no hall do pré-
dio principal, em que são retra-

Wellington Camargo é o entrevistado do programa que vai ao ar hoje, 11

tadas servidoras terceirizadas da
Casa de Leis, que atuam na lim-
peza, na copa e na recepção.

Também destacou a Feiri-
nha Delas, que acontece neste
sábado (12), a partir da 9h, no
estacionamento da Câmara, com
produtos desenvolvidos por mu-
lheres artesãs de Piracicaba.

O programa Câmara Convida
é apresentado pelo jornalista Eri-
ch Vallim Vicente e pode ser visto
nos canais 11.3 em sinal digital (TV
aberta), 4 da Claro/Net e 9 da
Vivo/Fibra, com retransmissão
nos perfis oficiais do Legislativo no
Facebook e Youtube, e no
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

Na manhã desta quarta-feira
(9), o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) participou da quarta reu-
nião remota do grupo que vem tra-
tando de melhorias estruturais
necessárias para motoqueiros de
aplicativos de entregas. O Minis-
tério Público do Trabalho de Cam-
pinas, junto com o parlamentar,
promoveu novo encontro a fim de
reforçar as cobranças ao Shopping
Piracicaba e à plataforma Ifood.

Na reunião anterior, o grupo
havia definido itens que deveriam
ser colocados em prática e que de-
veriam ser apresentados no quarto
encontro. Nesta quarta-feira, Pom-
peo argumentou que o local que está
sendo construído no Shopping para
servir de apoio aos entregadores do
Ifood "não atende às necessidades
dos motoqueiros e alguns aspec-
tos precisam ser melhorados".

Os representantes do Shop-
ping informaram que seguirão o
projeto apresentado ao MPT e
que ainda faltam determinados
materiais para a conclusão, so-
mado ao fato de estarem "encon-
trando dificuldades com fornece-
dores para que de fato a obra seja
concluída". Já o Ifood relatou que
um estudo de viabilidade de im-
plantação de um "hub" (estação
de coletas) "está sob análise",
com a possibilidade de se con-
cretizar no segundo semestre.

O MPT pediu "celeridade" na
apresentação das soluções, uma
vez que "a dor do motoqueiro para
a realização da coleta acontece ago-
ra", e observou que não se pode
"fechar os olhos" para a dificul-
dade que a categoria vem encon-
trando para realizar seus serviços.

Pompeo acrescentou que os
empecilhos surgiram quando o
Shopping decidiu proibir a entra-
da dos motoqueiros com as "bags"
(como são chamadas as bolsas tér-
micas para o transporte de alimen-
tos). "A partir deste ponto, apare-
ceram muitos problemas e difi-
culdades para toda a categoria
que precisa fazer as coletas no
Shopping", afirmou o vereador.

O centro de compras e o
Ifood comprometeram-se em tra-
zer "soluções efetivas" para os
problemas apresentados na reu-
nião e reconheceram a necessi-
dade de melhorar as condições
de trabalho dos motoqueiros.

O próximo encontro do gru-
po está marcado para o próximo
dia 23, ainda de forma remota,
embora o MPT não tenha descar-
tado a possibilidade de realizar
um encontro presencial nas de-
pendências do Shopping "para que
as partes envolvidas confiram
pessoalmente a dificuldade que
a categoria tem encontrado di-
ariamente", concluiu Pompeo.

SSSSSHOPPINGHOPPINGHOPPINGHOPPINGHOPPING

Reunião discute melhorias 'práticas'
para motoqueiros de aplicativos

Assessoria parlamentar

O vereador Gustavo Pompeo e representantes do MPT,
Shopping Piracicaba e Ifood participaram da conversa
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Treze ruas de Artemis recebem reforço de sinalização horizontal
A Prefeitura, por meio da Se-

cretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana, Trânsito e Transpor-
tes (Semuttran), reforçou, entre
os dias 1º e 08/03, a sinalização
horizontal em 13 vias no bairro
de Artemis. O serviço é realizado
em ruas e avenidas com grande

fluxo de veículos e próximas a
escolas, para garantir maior se-
gurança e fluidez do trânsito.

A Semuttran pode ser acio-
nada pelos números 3401-1110
e 3401-1111 para os serviços
pontuais/emergenciais (veículos
estacionados irregularmente,

veículos em frente a garagens,
acidentes, etc.) e 156 para servi-
ços gerais (solicitações de sina-
lizações horizontais, verticais,
vagas, semáforo, radar, defen-
sa metálica, guia rebaixada, etc).

Vias atendidas pela operação:
Artemis - ruas Manoel Detoni;

Aristides Berreta; Elvira Pereira
Chinelato; Fioravante Cenedese e
Júlio Quinelatto; José Ferreira Fi-
lho; Antônio Bueno de Godói; Fio-
ravante Cenedese; Laureano Scar-
pari; Armando Fabretti; Otílio de
Moraes; Martinho Monteiro e
Maria Ruth Cortelazzi Cortese.
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Sema receberá quase R$ 1 mi
para manutenção de estradas
Valor será repassado pelo Governo do Estado de São Paulo por meio
de convênio assinado pelo prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Abasteci-
mento), receberá recursos estadu-
ais para uso em manutenções de
estradas e no apoio à segurança
rural, por meio de programas da
SAA (Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São
Paulo). O valor estimado do con-
vênio é de R$ 995.260,50, sem
contrapartida do município.

Na última terça-feira, 08/03,
o prefeito Luciano Almeida assi-
nou o Termo de Convênio com a
SAA para a implementação do pro-
grama Cidadania no Campo -
Rotas Rurais (Novo Melhor Ca-
minho), que fará a manutenção
de 3,27 quilômetros da estrada
do Canal Torto (PIR 011W) e
3,62 quilômetros da estrada do
Paredão Vermelho (PIR 290).

A recuperação desses 6,8
quilômetros tem previsão de iní-
cio ainda neste primeiro semes-

tre de 2022. A Sema inscreveu-
se no programa no final de ja-
neiro, quando recebeu a visita de
representantes da SAA, e desde
então aguardava a aprovação.

Outro programa da secreta-
ria estadual em que a Sema ins-
creveu-se e foi contemplada é o
Agro SP + Seguro, que visa o apoio
aos municípios nas atividades de
vigilância da zona rural. Para isso,
a SAA enviará uma caminhonete
equipada com guincho, reboque,
quebra-mato, faroletes, estribo, rá-
dio para frequência com a Guarda
Municipal ou Polícia Militar e ou-
tros equipamentos adequados para
o trabalho de monitoramento.

Com o apoio da Prefeitura,
o programa também fará o ca-
dastro de moradores, produto-
res rurais e estabelecimentos da
zona rural, para que possam
trocar informações e solicitar
auxílio. O prazo para execução
do programa é de dois anos.

Divulgação/CCS

Estrada do Canal Torto e Paredão Vermelho serão
benefiadas no programa estadual Novo Melhor Caminho
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Apeoesp promove assembleia
para mobilizar a categoria

A subsede em Piracicaba da
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial de Ensino do
Estado de São Paulo) promove as-
sembleia regional virtual neste pró-
ximo sábado, 12 de março, para
debater e mobilizar a categoria
para o desenvolvimento de ações
voltadas à defesa do magistério. A
assembleia acontece a partir das
14 horas e as inscrições devem ser
feitas pelo whatsapp (19) 3433-
6956, e o objetivo é de  também
mobilizar a categoria para o “Dia
Nacional de Mobilização da Edu-
cação e de luta pelo reajuste - com
paralisação”, no próximo dia 16,
com ato público, às 14 horas, no
vão livre do Masp, em São Paulo.

Na pauta da assembleia está
a defesa da carreira do magistério
e subsídio jamais, com reajuste
salarial de 33,24%, corresponden-
tes ao reajuste do piso salarial na-
cional, na perspectiva do cumpri-
mento da meta 17 do Plano Naci-
onal e do Plano Estadual de Edu-
cação: a equiparação dos salários
da nossa categoria à média salari-
al dos demais profissionais com
formação de nível superior. “Nos-
sa luta é para que o reajuste seja
aplicado a todos os integrantes da
carreira do Magistério e que seja
extensivo aos aposentados”, de-
fende a presidenta da Apeoesp, a

deputada estadual Professora Be-
bel (PT), que coordenará a assem-
bleia e que nos últimos percor-
reu diversas escolas da cidade
para mobilizar a categoria em
defesa da valorização do magis-
tério e contra a nova carreira
proposta pelo governador do Es-
tado de São Paulo, João Doria.

Na pauta também está o não
ao subsídio e à farsa da nova car-
reira, assim como a defesa de no
máximo 25 alunos por sala de
aula, pela contratação imediata de
professores e funcionários pelo
Estado e não à terceirização e pelo
fim da contratação precária dos
professores da categoria O . “To-
dos devem ser incluídos na cate-
goria F até que haja concurso”,
defende a Professora Bebel. Na
assembleia também será debati-
da a garantia de direitos e condi-
ções de trabalho aos professores
das escolas do Programa Escola
Integral (PEI). “A nossa luta tam-
bém é pelo fim do confisco salari-
al de aposentados e pensionistas”,
completa a Professora Bebel, já
convidando a todos para a  II
Marcha Estadual de Aposenta-
dos, no dia 25, que acontecerá a
partir das 10 horas, em São Pau-
lo. “É hora de nos unirmos e co-
brarmos os nossos direitos”, com-
pleta a presidenta da Apeoesp.

Divulgação

Bebel visita escolas, mobilizando categoria na defesa do magistério
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Única estreia traz Liam Neeson em novo filme de ação
Enquanto  o blockbuster  "Bat-

man" continua levando os fãs do
homem morcego às salas do com-
plexo de cinema do Shopping Pi-
racicaba, ainda sobra espaço para
a estreia de "Agente das Sombras",
novo filme de ação com o incansá-
vel Liam Neeson , mais uma vez
interpretando um agente do FBI.
Mas o ator de 69 anos já sente o
peso da idade e revelou recente-
mente em deixar os filmes de ação.

AGENTE DAS SOMBRAS
–  "Blacklight" é o título original
deste novo filme de ação e suspen-
se protagonizado pelo já veterano
ator irlandês Liam Neeson. Neste
filme  que teve um custo de pro-
dução de US$ 43 milhões (pouco
para os padrões do cinema ameri-
cano) e não agradou nem um pou-
co a maioria da crítica especializa-
da, Neeson interpreta Travis  Blo-
ck, um veterano da Guerra do Vi-
etnã que trabalha para o FBI, mas
não é um agente comum. Ele aca-
ba descobrindo uma conspiração
do governo americano que mata
cidadãos comuns por motivos obs-
curos. E logo descobre também que
sua família está sendo ameaçada

pelas mesmas pessoas com quem
ele costumava trabalhar e agora
precisará tornar a verdade públi-
ca para que sua família seja salva.
Com boas cenas de ação, o elenco
tem também nos principais papéis
Aidan Quinn, Emy Raver Lampi-
nan e Taylor John Smith.  A dire-
ção é de Mark Williams, que tam-
bém escreveu o roteiro  juntamen-
te com Nick May e Brandon Rea-
vis.  Mark Williams já havia diri-
gido Liam Neeson em "Legado
Explosivo" (2020).

REALIDADE VIRTUAL –
"Agente das Sombras" teve em sua
produção o uso de uma tecnologia
inovadora que permite a criação
de cenas de ação ousadas e peri-
gosas  protegendo a integridade
do ator Liam neeson. O filme con-
ta com uma combinação de proje-
ções em LED com a  Unreal Engi-
ne Technology , que cria realidade
virtual de forma que seja possível
cenas de perseguição com intera-
tividade entre as personagens.

PESO DA IDADE – Aos 69
anos (em junho chega aos 70) Liam
Neeson revelou, em entrevista ao
programa da TV  norte-america-

Astro de mais de uma dezena de filmes de ação,
Liam Neeson  afirma já sentir o peso da idade e
pensa em não aceitar mais papéis desse gênero

Divulgação

na "Sunday Today" que seus tem-
pos de filmes de ação podem estar
chegando ao fim. Enquanto pro-
movia seu novo filme "Blacklight"
("Agente das Sombras", no Bra-
sil), Liam afirmou que talvez este-
ja na hora de parar de aceitar pa-
péis em filmes de ação. O ator já
vinha comentado  isso em uma
entrevista no ano passado. "Eu
acho que os filmes de ação chega-

ram ao fim, precisam chegar", afir-
mou.  Liam também já manifes-
tou recentemente que esse tipo de
filme faz com que ele se sinta vivo
e com muita energia, mas confes-
sa que já sente o peso da idade em
algumas cenas. Afinal, ele já não
tem mais a mesma versatilidade
demonstrada, há 14 anos atrás no
primeiro filme da  franquia de enor-
me sucesso "Busca Implacável".

EMPEMEMPEMEMPEMEMPEMEMPEM

Concerto celebra 69 anos
da Escola “Ernst Mahle”

“P“P“P“P“POTINHOOTINHOOTINHOOTINHOOTINHO C C C C CHEIOHEIOHEIOHEIOHEIO”””””

Pit Stop arrecada ração para
animais de famílias carentes

Com o objetivo de arrecadar
ração para animais de famílias
carentes de Piracicaba, o gabine-
te da vereadora Alessandra Be-
llucci (Republicanos) realiza, no
próximo dia 27 de março, mais
um “Pit Stop da Ração”, inte-
grado ao programa “Potinho
Cheio”. O evento acontece na en-
trada do Mirante, das 9 às 13h.

Esta já é a terceira edição
do evento, que também se dedi-
ca à conscientização da popula-
ção a respeito da posse respon-
sável de cães e gatos e à divul-
gação do trabalho existente no
município em relação ao bem-
estar animal. No Pit Stop tam-
bém haverá filhotes para ado-
ção. O evento ainda contará com
a presença do deputado estadu-
al delegado Bruno Lima (União),
que também atua na defesa da
causa animal. No local, também
haverá serviço de food truck.

A vereadora Alessandra Be-
llucci salientou a necessidade de
realizar mais uma edição do even-
to. “Quando a gente está na rua,
batendo de porta em porta e ali-
mentando os animais carentes, a
gente percebe que aquela ajuda vai

acabar. Essa família que está rece-
bendo ainda não conseguiu se es-
truturar financeiramente e esse
animal vai voltar a passar fome”,
contou. “A gente pretende por um
tempo alimentar centenas de ani-
mais que estão vivendo o que a
pandemia trouxe: a fome e o pro-
blema social”. Ela disse ainda que
tem acompanhado o ganho de
peso dos animais atendidos.

A parlamentar destacou que,
além da doação, o evento também
é importante por resultar na união
das pessoas que apoiam a causa
animal. “A gente conseguiu mos-
trar que a causa animal é aparti-
dária. Os animais precisam de aju-
da e não importa de quem venha”,
colocou. “Essa união na nossa ci-
dade vem para mostrar que os
animais pedem socorro e que não
podemos fechar os olhos”.

O evento tem apoio da Se-
dema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente), So-
ciedade Piracicabana de Prote-
ção aos Animais, Agropecuária
do Mané, Insanos Brasil, Uni-
mep (Universidade Metodista
de Piracicaba), Jornal de Pira-
cicaba e Rádio Educadora.

Divulgação

A direção artística é de Cidinha Mahle

A Escola de Música de Pira-
cicaba Maestro Ernst Mahle (EM-
PEM) promove amanhã, às
18h30, concerto na Sala “Dr.
Mahle” em comemoração aos 69
anos de atividade ininterruptas.
Executado por ex-alunos e pro-
fessores da entidade, o programa
terá música brasileira de várias
épocas e autores: W. Henrique, F.
Lozano, Villa Lobos, Barroso
Neto, A. Nepomuceno e Mahle.

Estarão se apresentando ao
piano: Cecília Bellato, Suelen Al-
meida, Cidinha e Ernst Mahle,
Lilia Manfrinato Justi e Gerel-
mager Gonçalves (piano e vio-

lão); Claudio Lysias Vieira, Ra-
íssa Amaral, Nelma Nunes, Dé-
bora Batista, Marcos Januário
(canto); Raul Gobeth (violonce-
lo); Antonio Garcia (fagote);
Evandro Neves (trompa); Luis
Carlos Justi (oboé); Lucas Lira
(flauta); Felipe Porsebon (violi-
no); Norberto Vieira (narrador).

A direção artística do Concer-
to de 69º aniversário é de Cidinha
Mahle e será ao vivo (presencial),
porém limitado a 100 pessoas.
Convites (gratuitos) podem ser
procurados na secretaria da EM-
PEM (rua Santa Cruz, 1155), das
8h às 12h e à tarde das 13h às 18h.

A Prefeitura de Piracicaba
recebeu, esta semana, a solicita-
ção do vereador Pedro Kawai
(PSDB), para que a Semuttran
(Secretaria de Mobilidade Urba-
na, Trânsito e Transportes) con-
sidere instalar um semáforo para
tornar segura a conversão de
veículos da avenida Independên-
cia para a rua Treze de Maio.

A indicação 912/2022 jus-
tifica a necessidade do equipa-
mento, em razão do elevado

TTTTTRÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITORÂNSITO

Vereador solicita semáforo em
conversão na rua Treze de Maio

Assessoria parlamentar

risco de acidentes, mencionan-
do a morte de uma motociclis-
ta, dias atrás, atingida por um
veículo. “Infelizmente, muitos
não respeitam o limite de velo-
cidade, especialmente em ave-
nidas”, comentou o vereador.

Kawai também observou que
“há uma intolerância muito
grande no trânsito e falta de res-
peito aos motociclistas e aos pe-
destres que, por lei, possuem prio-
ridade sobre os demais veículos”.

Kawai justificou pedido lamentando o acidente fatal ocorrido no local
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Estado anuncia ciclovia de longa distância
Governador lançou, ontem, 10, a Ciclovia dos Bandeirantes, entre São Paulo e Itupeva, e autoriza recursos para infraestrutura urbana

O Governador João Doria
lançou nesta quinta-feira (10) o
projeto da primeira ciclovia de
longa distância em rodovia no
Brasil, a Ciclovia dos Bandei-
rantes, na Rodovia dos Bandei-
rantes. Localizada entre São
Paulo e Itupeva, a nova ciclovia
ligará a capital paulista ao re-
cém-lançado Distrito Turístico
Serra Azul, em Itupeva, com
aproximadamente 57 quilôme-
tros de extensão. Na ocasião,
Doria também autorizou a des-
tinação de R$ 4,2 milhões para
obras de pavimentação asfálti-
ca da Rodovia Waldomiro Ber-
tassi e de melhorias na infraes-
trutura urbana de Itupeva.

“São Paulo vai ganhar a mai-
or e mais completa ciclovia do Bra-
sil, com a geração de mil empregos
diretos durante a sua implanta-
ção. Uma grande opção para o es-
porte, para o lazer e para a mobili-
dade”, afirmou o Governador.

A execução das obras da nova
ciclovia ficará a cargo da conces-

sionária CCR AutoBan, integran-
te do Programa de Concessões
Rodoviárias, sob regulação da
ARTESP - Agência de Transporte
do Estado de São Paulo. O objeti-
vo da iniciativa é melhorar a mo-
bilidade entre a Região Metropoli-
tana de São Paulo, Região Metro-
politana de Jundiaí e demais mu-
nicípios às margens das rodovias
Bandeirantes e Anhanguera, per-
mitindo a utilização – com melho-
res condições de segurança - da
bicicleta em deslocamentos de tra-
balho, esporte, lazer e turismo.

Neste trecho da SP-348, o
projeto funcional prevê a cons-
trução de uma ciclovia totalmen-
te segregada da rodovia - entre
os quilômetros 13+800 e 71 da
Rodovia dos Bandeirantes (Sho-
pping SerrAzul), em trechos do
canteiro central e do gramado
lateral. As intervenções incluem
novos elementos de segurança,
acesso controlado de entrada e
saída, pontos de apoio, barreiras
rígidas e novas sinalizações, ho-

rizontal e vertical. O valor esti-
mado apresentado pelo projeto
funcional chega a R$ 219 milhões.

O projeto prevê ainda a ins-
talação de seis passarelas para
transposição na rodovia – que
permitirão que o ciclista possa
acessar a ciclovia sem a necessi-
dade de atravessar a rodovia.
Também serão viabilizados sete
pontos de apoio, com acesso aos
postos de serviços, e a nova sina-
lização de alerta aos usuários.

NOVOS CAMINHOS  -
Em parceria com o Grupo CCR, o
Estado de São Paulo está desen-
volvendo o projeto Ciclo Rotas SP
CCR, que consiste na identifica-
ção e realização de investimen-
tos em rotas alternativas em vias
de baixo movimento, volume de
tráfego e menor velocidade per-
mitida, visando oferecer opções
mais seguras para a prática de
ciclismo, com implantação de si-
nalização específica, melhorias
no pavimento, conservação do
entorno, entre outras medidas.

Execução das obras da ciclovia ficará a cargo da concessionária CCR AutoBan

Divulgação/Estado

O objetivo é oferecer melho-
res e mais seguras condições
para pedalar, em comparação às
rodovias com grande volume de

tráfego e maior velocidade. Cer-
ca de 100 quilômetros de Ciclor-
rotas já foram entregues nas re-
giões de Holambra, Jundiaí,

Louveira, Vinhedo e Itatiba. Até
o final do primeiro semestre, se-
rão 300 quilômetros de vias para
ciclismo no Estado de São Paulo.

OOOOOBRASBRASBRASBRASBRAS

Semob diz que pedreira
do Bongue está segura

Assessoria parlamentar

Afirmação veio em resposta ao requerimento 43/2022, de Pedro Kawai

O secretário municipal de
Obras, Paulo Sérgio Ferreira da Sil-
va, afirmou em ofício encaminha-
do ao vereador Pedro Kawai (PSDB)
que a Defesa Civil do município
realiza, sempre que necessário,
vistoria na pedreira do Bongue.

A declaração é uma respos-
ta ao requerimento nº 43/2022,
de autoria do vereador Pedro
Kawai, e que também questiona
quais medidas de segurança fo-
ram adotadas para a contenção
de um bloco rochoso que, aparen-
temente, apresentava fissuras.

A intenção do documento
é garantir a segurança de pe-
destres, ciclistas, motociclistas
e motoristas que transitam di-
ariamente pela avenida Jaime
Pereira, um dos principais aces-
sos à região norte da cidade.

De acordo com o vereador,
depois da recente tragédia que
vitimou fatalmente dez pessoas
na cidade de Capitólio, em Mi-
nas Gerais, aumentou a preocu-
pação com a pedreira, que já pos-
sui histórico de pequenos desa-
bamentos de rochas. “Ficamos
todos chocados com a tragédia e
resolvemos saber se corríamos o
risco de parte da pedreira desa-
bar, como aconteceu com o pare-
dão de Furnas”, comentou.

Além de assegurar que a pe-
dreira possui características geo-
lógicas diferentes do paredão de
Furnas, a prefeitura informou que
foram instalados perfis metálicos
e telas de aço em trechos consi-
derados críticos, a fim de evitar
que, caso alguma rocha que se
desprenda, não caia sobre a pista.

MMMMMERCADOERCADOERCADOERCADOERCADO

Semdettur realizará palestras
sobre empoderamento feminino

A partir deste mês de março, a
Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho e Turismo (Sem-
dettur) irá realizar palestras men-
sais voltadas para o público femi-
nino. A programação começa ama-
nhã, sexta-feira, dia 11/03, com a
psicóloga organizacional Silvana
Beckert, que falará sobre empode-
ramento feminino, às 9h, no audi-
tório da Semdettur, na rua Monse-
nhor Manoel Francisco Rosa, 900.

O evento contará ainda com
a presença das guardas-civis Fer-
nanda Nardon, coordenadora da
Patrulha Maria da Penha, e Shei-
la Valverde, que támbém integra a
equipe. Elas vão falar sobre medi-
das protetivas existentes para
mulheres vítimas de violência
doméstica. As interessadas po-
dem comparecer na hora do even-
to, mesmo sem fazer inscrição.

Cris Batochio, diretora de
projetos especiais da Semdettur,
disse que a intenção da Pasta com
a programação mensal é promo-
ver a discussão sobre assuntos in-
teressantes ao universo das mu-

lheres. “Neste primeiro evento
vamos conciliar temas, como a
inserção das mulheres no merca-
do de trabalho, abrindo também
um espaço para combater a vio-
lência doméstica por meio da in-
formação e prevenção”, disse Cris.

Silvana Beckert fará palestra
para o público feminino

Divulgação

O vereador Anilton Rissato
(Patriota) esteve com o secretá-
rio municipal de Educação, Bru-
no César Roza, na última terça-
feira (8) para falar de algumas
reivindicações de interesse co-
letivo, como a melhoria na cai-
xa d’água da Escola Municipal
José Antônio de Souza (CAIC),
localizada no bairro Parque Or-
landa, que vem sofrendo com a
falta de água impossibilitando os
alunos de assistirem às aulas.
Em outro assunto, foi proposto
a retirada dos ônibus escolares.
Nesta sexta-feira (11) o vereador
fará reunião com os pais a esse
respeito com a possibilidade do
retorno dos ônibus escolares.

Anilton Rissato também
comentou com o secretário, so-
bre o ginásio do CAIC,  que é
utilizado pelos moradores do
local, e que é preciso rever os
horários de uso, pois os alunos
do CAIC também usufruem do
espaço. O ginásio vem sofren-
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Parlamentar leva reivindicações do Parque Orlanda à Educação
Assessoria parlamentar

Anilton Rissato levou algumas demandas de moradores do Parque
Orlanda, principalmente de usuários do ginásio de esportes do CAIC

do com a falta de energia há 12
anos, "os banheiros estão todos
destruídos dificultando assim,
o uso da comunidade no perío-
do diurno. No período noturno
alguns usuários de droga usam
o local como ponto de consu-
mo, sem água e sem energia,
esses mesmos usuários fazem
suas necessidades no local, im-
possibilitando o uso do giná-
sio", relatou o parlamentar.

Na ocasião, o vereador pe-
diu uma atenção especial ao se-
cretário sobre os vestiários femi-
nino e masculino, pois estão so-
frendo desgaste estrutural, é
possível ver as ferragens das pa-
redes, destacou Anilton Rissato.

O secretário Bruno Roza fará
os levantamentos dessas manu-
tenções. "Estamos preocupados
com essas demandas, a respeito da
caixa d’água, já foi conversado
com o Semae e estará acompa-
nhando essa situação, existe sim
uma preocupação com a falta

d’água no CAIC, pode ser vaza-
mento", comentou o secretário.

A respeito do ginásio e ba-
nheiros, o secretário comentou
que analisará a situação. Bruno
Roza acredita que é necessário
colocar pessoas responsáveis para
assim ter o controle do local.

"Mas é preciso conversar com a
comunidade e trazer essa consci-
ência". Por fim, os vestiários serão
analisados pela parte técnica, para
necessários ajustes e manutenções.

Na oportunidade o vere-
ador Anilton Rissato agra-
deceu ao secretário.

O vereador Pedro Kawai
(PSDB) entregou, nesta quinta-
feira (10), a moção 6/2022, de
aplausos ao técnico piracicaba-
no Vitor Wagner, conhecido
como “Mangue Seco”, por ter
sido convocado pela CBKB (Con-
federação Brasileira de Kickbo-
xing) para trabalhar como auxi-
liar técnico no Campeonato Sul-
Americano de Kickboxing.

O atleta piracicabano é dono
de mais de 60 medalhas e três
cinturões conquistados como lu-
tador de kickboxing. Em dezem-
bro do ano passado, Mangue
Seco foi convocado pela CBKB
para atuar como auxiliar técnico
no Campeonato Sul-Americano,
disputado em Cascavel (PR).

“A moção de aplausos é um
documento oficial da Casa, que
reconhece pessoas, entidades e
ações sociais de relevância para o
nosso município e com certeza a
sua convocação é de extrema rele-

KKKKKICKBOXINGICKBOXINGICKBOXINGICKBOXINGICKBOXING

Técnico da confederação brasileira
é homenageado no Legislativo

vância, pois mostra a força do es-
porte piracicabano e toda a tradi-
ção dos nossos atletas e treinado-
res e também leva o nome de Pira-
cicaba para os quatro cantos do
mundo”, disse o parlamentar.

Ao lado do treinador carioca
Valmir da Silva, o homenageado
contribuiu para as duas medalhas
conquistadas pelo jovem conterrâ-
neo Isac Lucca, que foi ouro no
low kicks e a prata no kick light,
ambos pela categoria 63,5 kg. Para
Vitor Wagner, a entrega da mo-
ção traz um reconhecimento dos
trabalhos realizados por ele.

“Essa é uma responsabili-
dade muito grande. Minha pri-
meira prova já foi um sul-ame-
ricano e estamos indo dispu-
tar o Campeonato Paulista em
Mogi das Cruzes. Estou muito
contente e pretendo repre-
sentar mais vezes a nossa ci-
dade na Confederação Brasi-
leira de Kickboxing”, concluiu.

Moção foi entregue na quinta-feira (10) pelo vereador Pedro Kawai

Assessoria parlamentar

O 1º Passeio Ciclístico de Com-
bate à Pedofilia já tem data mar-
cada: 17 de abril, de 2022. Com
realização do vereador Paulo Hen-
rique Ribeiro (Republicanos) e Fe-
deração Paulista de Ciclismo e
apoio da Prefeitura Municipal
de Piracicaba (SP), e demais par-
ceiros, a concentração será a
partir das 7h na avenida Rena-
to Wagner, atrás do Lar dos
Velhinhos, no bairro São Dimas.

O parlamentar enfatiza a im-
portância dos "amantes do ciclis-
mo" em participar desse movimen-

CCCCCAMPAMPAMPAMPAMPANHAANHAANHAANHAANHA

Abril terá passeio ciclístico
para combate à pedofilia

to. "Nós temos o trabalho 'Todos
Contra Pedofilia' desde o meu pri-
meiro mandato na Câmara Muni-
cipal de Piracicaba. Já realizamos
muitas ações na cidade para cons-
cientizar a população a orientar
seus filhos a não cair nas mãos de
pedófilos. Esse passeio é mais uma
iniciativa", convida o vereador.

A participação é gratuita e
os ciclistas receberão um kit
completo, contendo camiseta,
um squeeze e uma bolsa. As ins-
crições podem ser feitas pelo site
https://fpciclismo.org.br/.

INAUGURAÇÃO
Na manhã de terça-feira (8),
o vereador Gustavo Pompeo
(Avante) participou da soleni-
dade de entrega da reforma
e ampliação da Praça de Aten-
dimento e Serviços “Abelardo
Benedito Libório”, no Centro
Cívico de Piracicaba. O espa-
ço proporcionará à popula-
ção um atendimento com
mais qualidade e agilidade,

pois concentra em um único
espaço diversos t ipos de
atendimentos das mais vari-
adas secretarias, facilitando
assim a vida do contribuinte.
"Os munícipes ficavam de
certa forma perdidos na Pre-
feitura, pois na maioria das
vezes não sabiam pra onde
se dirigir a fim de solucionar
seu problema”, afirmou.

Assessoria parlamentar
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“Enguiçou” será apresentada
sábado, no Engenho Central
Enguiçou é conduzida por um narrador que introduz de forma lúdica as leis
de trânsito e as medidas de segurança que devem ser respeitadas por todos

Divulgação

Espetáculo cultural e educativo aborda conscientização no trânsito

A peça infantojuvenil En-
guiçou será encenada no sába-
do, 12/03, às 10h, no anfitea-
tro do barracão 14, no Parque
do Engenho Central. A apresen-
tação faz parte do projeto cul-
tural Caravana do Circo Tea-
tro Sem Lona, com patrocínio
do Grupo AB Concessões, por
meio das suas concessionárias
AB Colinas, AB Triângulo do Sol
e AB Nascentes das Gerais. O
evento é gratuito, com lugares
limitados, e realizado pelo Mi-
nistério do Turismo e pela Se-
cretaria Especial da Cultura,
por meio da Lei de Incentivo à
Cultura, com apoio da Prefei-
tura, por meio da Secretaria
Municipal da Ação Cultural
(Semac). É obrigatório o uso de
máscara e apresentação de car-
teira de vacinação com a dose úni-
ca ou 2ª dose da vacina contra a
Covid-19, além de RG/CNH.

Enguiçou é conduzida por
um narrador que introduz de
forma lúdica as leis de trânsito
e as medidas de segurança que
devem ser respeitadas por to-
dos para manter a integridade

e não causar acidentes, que po-
dem ser fatais.  Divertida e
nada monótona, a peça vai es-
miuçando as principais regras
de trânsito que devem ser res-
peitadas tanto pelo motorista
quanto pelo pedestre. Regras
como atravessar as ruas na fai-
xa, respeitar os semáforos e si-
nalizações, aguardar a passa-
gem dos carros e só então, atra-

vessar as ruas. No carro, usar
cinto de segurança, não dirigir
usando o celular nem alcooli-
zado, entre muitas outras medi-
das de segurança. Tem como ob-
jetivo a conscientização de pedes-
tres e motoristas a respeitarem
as leis de trânsito, estimular o
respeito mútuo e educar e ori-
entar as crianças como se com-
portarem nas ruas e avenidas.

SERVIÇO
Peça Enguiçou. Sábado, 12/
03, às 10h, no anfiteatro do
barracão 14, no Parque do
Engenho Central, rua Maurice
Allain, 454, Nova Piracicaba.
Gratuito. Lugares limitados. É
obrigatório o uso de máscara
e apresentação de carteira de
vacinação com a dose única
ou 2ª dose da vacina contra a
Covid-19, além de RG/CNH.

Na manhã desta quarta-fei-
ra (9), o vereador Fabricio Polezi
(Patriota) esteve na Prefeitura
com o objetivo de formalizar a
entrega de emenda parlamentar
no valor de R$ 250 mil a ser des-
tinada para a área da saúde.
"Mais precisamente esses valores
serão alocados para os hospitais
da Santa Casa de Misericórdia e
Fornecedores de Cana", afirmou.

Polezi se reuniu com o secre-
tário municipal de Governo, Car-
los Alberto Lordello Beltrame,
que recebeu ofício que será envi-
ado à Saúde. O repasse da verba
foi obtido após solicitação de
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Vereador entrega ofício com
emenda de R$ 250 mil à saúde

Assessoria parlamentar

Polezi diz que verba foi parceria com o deputado Capitão Derrite (PP)

Polezi ao deputado federal, Ca-
pitão Derrite (PP-SP), autor da
proposta no orçamento da União.

“Faço questão de vir pessoal-
mente para renovar meu compro-
misso de contribuir ao máximo
para melhoria do atendimento à
saúde do piracicabano. Ressalto
que essas emendas são fruto da
minha aliança com deputados,
como é o caso do deputado federal,
Capitão Derrite”, disse o vereador.

Ao final da reunião o Bel-
trame agradeceu o empenho de
Polezi e solicitou ainda que
transmitisse ao deputado os
agradecimentos pelos recursos.

A empresa Villinha Chopp
Botecaria recebeu do vereador
Thiago Ribeiro (PSC) uma moção
de aplausos pela participação no
Projeto Fábrica dos Sonhos 2021 e
Voto de Congratulações por com-
pletar 14 anos de atividades no
Município de Piracicaba. Idealiza-
do pelo gabinete do vereador, o
Fábrica dos Sonhos sorteou 15 cri-
anças para receber presentes de
Natal das empresas participantes.

O Villinha participou do de-
senvolvimento e execução do Pro-
jeto Fábrica de Sonhos 2021 e ado-
tou uma criança para realizar so-
nhos de Natal. O proprietário do
bar, Valderes Adriano Colombelli,
apoiou a iniciativa do parlamen-
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“Villinha” recebe homenagens
do vereador Thiago Ribeiro

Assessoria parlamentar

Thiago Ribeiro entregou homenagens na tarde de quarta-feira (9)

tar. “É muito importante poder
ajudar, de alguma forma e fa-
zer o Natal de uma criança ser
mais alegre'', destacou Valderes.

O Villinha Chopp Botecaria
LTDA iniciou suas atividades em
Piracicaba em 13 de novembro
de 2007, sempre prezando pela
excelência e qualidade nos ser-
viços e atendimento. A empresa
trabalha para proporcionar en-
tretenimento e lazer para os cli-
entes que frequentam o estabe-
lecimento, sempre prezando pela
excelente maneira em servir.

Thiago destacou a importân-
cia da empresa na cidade que em-
prega pessoas, gera renda e tem
credibilidade no ramo em que atua.

SUSSUSSUSSUSSUS

Saúde: 34.910 pacientes estão na fila para exames
Requerimento 86/2022, de

autoria do vereador André
Bandeira (PSDB), encaminha-
do à Administração Municipal
em fevereiro deste ano, questi-
ona o Executivo sobre a fila de
espera para realização de exa-
mes e cirurgias de pacientes do
SUS (Sistema Único de Saúde). O
documento foi aprovado em ple-
nário no dia 3 do mês passado.

O vereador argumenta que
tem sido procurado por “mui-
tas pessoas, todos os dias” re-
clamando da demora para rea-
lização de exames de imagem,
cirurgias e demais procedimen-
tos, realizados pelo SUS.

RESPOSTA – A Secretaria
Municipal de Saúde informou
ao parlamentar que 1833 pesso-
as aguardam por uma cirurgia
com especialista, sendo 135 na
ortopedia, 172 para a área gine-
cológica, 246 na oftalmologia,
122 para otorrino, 379 para ci-
rurgia geral, 150 na pediatria, 296
para urologia, 326 na dermatolo-
gia, além de sete pacientes que
estão na fila de espera para es-
pecialista em cabeça e pescoço.

Já para a realização de exa-
mes 34.910 pessoas aguardam se-
rem chamadas pela Saúde para
poderem realizar os procedimen-
tos: 4 biopsia de mama, 19 biópsia

de próstata, 3 broncoscopia, 902
colonoscopia, 280 eletroencefalo-
grama em sono e vigília, 1444 ele-
troneuromiografia, 2455 endosco-
pia, 1846 fundoscopia, 531 larin-
goscopia, 2550 mamografia, 53
mapeamento retina e 2065 testes
do sopro ou prova ventilatória.

No caso das ultrassonografi-
as, a espera é de 928 para abdome
superior, 3716 abdome total, 2232
das vias urinárias, 1249 das par-
tes moles, 111 articular do quadril,
1284 articulação, 69 bolsa escro-
tal, 117 doppler bolsa escrotal, 483
doppler pélvica, 4581 doppler ven/
art, 809 mama, 491 obstétrico, 638
parede abdominal, 483 pélvica, 168

próstata, 336 tireoide, 4 us trans-
fontanela e 5059 transvaginal.

"Mesmo tendo em vista a si-
tuação do coronavírus, que é o
que o Executivo coloca como jus-
tificativa, é nítida a falta de pla-
nejamento da atual gestão, que
parece não correr atrás de resol-
ver as emergências e não dimi-
nuir essa fila, muito menos pre-
venir novos casos. Recebemos re-
latos de pacientes aguardando
cirurgia de ortopedia desde 2019,
outro de urologia desde 2020,
como pode tanto tempo espe-
rando sendo que já estamos no
ano de 2022”, relata o verea-
dor, indignado com a situação.

Assessoria parlamentar

TATUAPÉ
O vereador Gilmar Rotta se
reuniu, no último sábado (5),
com a diretoria da Associação
de Moradores do bairro Tatua-
pé, formada por Cícero Bezer-
ra da Silva, presidente, e Sal-
vina das Dores Nunes Coelho
Esteves, vice-presidente. A
reunião serviu para apresen-
tar ao vereador demandas do
bairro. A diretoria reivindicou
poda de árvores, destoca e
reforma na calçada da rua
Carlos Brasiliense, faixa ele-
vada na rua Paulo Ribeiro da

Silva, próxima dos números
299 e 311e reparo nos portões
de entrada do Centro Social e
do campo de futebol de areia,
além de reparo nos alambra-
dos do PSF Tatuapé e retira-
da de lixo e entulho em área
verde na rua Itararé. O parla-
mentar recolheu as solicita-
ções apresentadas durante
a reunião e irá encaminhá-
las às secretarias compe-
tentes para que as ações ne-
cessárias para atender os
pedidos sejam realizadas.
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Festival acontece hoje no Espaço Cultural Guarantã
Acontece hoje, 11, às 19h,

no Espaço Cultural Guarantã,
a exibição dos curta-metragens
selecionados para o Festival
Tela Preta, mostra de cinema
voltada à exibição e discussão
do cinema contemporâneo bra-
sileiro e realizado por diretores
negros. A entrada é gratuita. O
projeto foi contemplado com a
Lei Emergencial Aldir Blanc e
tem a parceria da Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secre-
taria Municipal da Ação Cultu-
ral (Semac), da Secretaria Es-

pecial da Cultura, Ministério
do Turismo e Governo Federal.

O festival Tela preta é uma
mostra de cinema (curta-metra-
gens) não competitivo presenci-
al e gratuito, voltado à exibição
e discussão do cinema contem-
porâneo brasileiro e realizado
por diretores negros. O princi-
pal foco do festival é a constru-
ção de um imaginário acerca
das subjetividades e vivências
negras no Brasil. Para contem-
plar a diversidade de narrativas
e a interseccionalidade de iden-
tidades, o festival tem por obje-
tivo exibir filmes que abordam
a temática feminina, infantil e
LGBTQIA+. Os sete curtas que

serão apresentados são resulta-
do da seleção final dos 17 traba-
lhos inscritos até 15/02.

Os títulos serão revelados
na ocasião. “O único spoiler
que podemos dar é o de que
os sete filmes selecionados
são imperdíveis”, adianta Ca-
margo. Cada curta-metragem
recebeu o cachê de R$ 300. A
curadoria é de Beatriz Ferraz
e Wellington Camargo.

SERVIÇO
Festival Tela Preta, amanhã,
11/03, às 19h, no Espaço
Cultural Guarantã, localizado
a rua Santa Lídia, 548, bair-
ro Areão. Entrada gratuita.

Divulgação

Beatriz Ferraz é curadora
do Festival tela Preta
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Trocando seis pela
classificação e o acesso

Olá alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos muito bem
vindos ao nosso espaço deste
projeto que não para de crescer,
o “Passe de Letra” hoje figura
entre todos os veículos de comu-
nicação e leva sempre a verdade
sem querer “amaciar” nem em
críticas nem elogios, fazemos os
dois na mesma proporção, pois
como já é de conhecimento de
todos, não temos rabo preso com
nenhum tipo de segmento, den-
tro e fora do mundo do futebol.

O que mais o torcedor que-
ria aconteceu, o XV de Piracica-
ba hoje é um time sólido, com
linhas de marcação muito bem
definidas e postadas, defesa
muito sólida e o resultado disso
são cinco partidas sem tomar
nenhum gol, e o ataque mata-
dor colocando o Nhô-Quim
como o melhor ataque da com-
petição até agora, faltando duas
rodadas para o final desta fase
classificatória o alvinegro Pira-
cicabano tem pela frente no pró-
ximo sábado 12/03 o Taubaté
fora e encerra essa classificató-
ria no Barão contra o Primave-
ra dia 19/03 para se possível
estar entre os quatro primei-
ros que tem a vantagem de
decidir a segunda partida do
mata-mata em seus domínios.

Os quatro últimos jogos  do
Nhô-Quim foram eletrizantes, (a
vitória contra o RB Brasil no Ba-
rão por 3x0 vamos deixar de
fora pois não entra em nosso
critério de “boa apresentação”),
o  Nhô-Quim mostrou desde a
décima rodada contra o RB Bra-
sil, São Caetano, Lemense e ago-
ra a Portuguesa Santista o “algo
a mais” que um time precisa
para chegar nas cabeças e estar
em disputa direta sempre nas
primeiras colocações. Não deu
chance para os adversários e já
é hoje o time que mais preocupa
na tábua de classificação a to-
dos os concorrentes ao acesso.

Roberto Cavalo ou Robert
Horse como preferirem ajustou
posicionamentos, trocou peças

fundamentais ao equilíbrio da
equipe e reposicionou alguns
atletas, vemos hoje o bom joga-
dor Paraíba aparecendo com
muita força entre ataque e de-
fesa, só que agora com o “algo
a mais” que citamos, o atleta
pelo porte físico não sucumbe a
marcação e além de proteger a
zaga no setor da intermediária,
chega como um torpedo no ata-
que confundindo e muito a
marcação dos adversários.

Essa mudança de postura
do meio campo com Ferreira,
Adenilson, Felipe Tontini e o pró-
prio Paraíba á a formação dos
sonhos de todos os times do in-
terior, “força, obediência tática e
técnica individual”, fazem hoje o
setor do Nhô-Quim o melhor
entre os dezesseis participantes.
As equipes adversárias como os
dois últimos confrontos contra
a Lemense e Portuguesa Santis-
ta tentaram tumultuar o meio
campo congestionando o setor,
ai aparece os atacantes de lado,
Lucas silva, Diego Rosa, Carlos
Albetto, Diego Cardoso que in-
dependente de quem seja o titu-
lar colocam o terror nas defesas
opostas, armando para o arti-
lheiro Lucio Flávio, ou mesmo
quem chegue de trás, boas op-
ções de ataque que estão sendo
convertas em gol e assim as vi-
tórias vão se acumulando e a su-
bida na tabela sendo hoje uma
realidade com o XV já classifi-
cado para a segunda fase do
paulista da série A2 2022.

Vocês podem observar que
o texto rasgou elogios a todos os
setores do time, ao formato de
jogo e para alguns atletas de for-
ma individual, muito diferente
do início da competição quando
as críticas foram sempre verda-
deiras conforme a cada partida
“perdida” ou “mal jogada”. Luci-
ano Dias com toda sua educação
e equilíbrio deixou o comando e
assumiu o experiente Roberto
Cavalo, desta vez não trocou “seis
por meia dúzia”, e sim “seis jogos
perdidos pela classificação”.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259
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Mirante atua de acordo
com a política nacional
O pontapé inicial aconteceu em 2020, quando a concessionária concebeu
o Secador de Lodo à luz solar, em um espaço localizado na ETE Bela Vista

A concessionária Mirante,
responsável pelo esgotamento
sanitário da área urbana de Pi-
racicaba por meio de uma PPP
(Parceria Público-Privada) com
o Semae, desde 2012, preza pela
sustentabilidade em seus proces-
sos, sempre com foco na saúde e
na qualidade de vida da popula-
ção. Em conformidade com a
Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), prevista na Lei
nº 12.305/10, que exige dos se-
tores público e privado transpa-
rência no gerenciamento de seus
resíduos, encontrou uma solu-
ção ecológica para o lodo, sub-
produto do esgoto que tinha
como destino aterros sanitários.

O pontapé inicial aconteceu
em 2020, quando a concessioná-
ria concebeu o Secador de Lodo à
luz solar, em um espaço localizado
na ETE (Estação de Tratamento de
Esgoto) Bela Vista, uma grande
conquista para Piracicaba na área
de meio ambiente. No local é leva-
do todo o lodo gerado no tratamen-
to de esgoto. “Desde o início das
atividades em Piracicaba, a conces-
sionária Mirante sempre procurou
alternativas mais sustentáveis para
disposição do lodo proveniente das
ETEs. Optamos pelo secador solar,
que consiste em um piso de concre-
to em estufas agrícolas. Para ma-
nejo, um trator com pá carrega-
deira e enxada rotativa”, explica a
diretora presidente da concessio-
nária, Silvia Leticia Tesseroli.

Divulgação

“Antes do Secador de Lodo, esse subproduto era
encaminhado a aterros sanitários”, afirma Silvia
Letícia Tesseroli, diretora presidente da empresa

“Antes do Secador de Lodo,
esse subproduto era encaminha-
do a aterros sanitários credenci-
ados, mas nossa intenção era en-
contrar uma alternativa mais
ecológica”, afirma Silvia. O seca-
dor à luz solar elimina 70% da
água e reduz todo o volume em
um terço. “São 1.200 toneladas
por mês de lodo, resultado do tra-
tamento das 24 estações, que an-
tes eram enviadas a aterros. Logo,
esse é um ganho extraordinário
para o meio ambiente. Nos orgu-
lhamos muito dessa iniciativa”,
comenta a diretora presidente.

Mesmo com o secador solar,
descartar o lodo em aterros ainda
não era o ideal para a empresa.
Em parceria com a Esalq (Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz) e a APTA (Agência Pau-
lista de Tecnologia dos Agronegó-
cios), a concessionária encontrou
uma saída viável, com impactos
positivos ao meio ambiente.

Misturado com material
estruturante (resultado de po-
das realizadas na cidade), o
lodo se transformou em fertili-
zante agrícola. Todo o lodo ge-
rado no tratamento de esgoto
de Piracicaba já passa pelo se-
cador e a intenção é que esse
subproduto seja 100% utiliza-
do na produção de fertilizante.

“Esse projeto de composta-
gem é motivo de orgulho para a
concessionária Mirante, pois
vem de encontro com nossa fi-

losofia. Imagine o impacto posi-
tivo disso, ou seja, reutilizar da
maneira mais sustentável pos-
sível, o subproduto do esgoto.
Isso é um ganho enorme para o
meio ambiente”, disse Silvia.

NA PRÁTICA - A concessio-
nária Mirante doou ao Viveiro
Municipal, administrado pela Se-
dema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente), 9 to-
neladas do composto agrícola, que
vem registrando ótimos resulta-
dos no cultivo de mudas de árvo-
res. Segundo a agrônoma respon-
sável pelo Viveiro, Clementina Ros-
sin, já foram produzidas 300 mu-
das de calçada de araçá-vermelho,
grumixama, manduirana e cere-
ja-do-Rio-Grande - espécies que

contribuem com a arborização ur-
bana, com excelentes resultados.

POLÍTICA NACIONAL
DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
A Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/
10, foi criada em razão do au-
mento do consumo nas cidades
proporcionarem grande geração
de resíduos sólidos urbanos. As
principais metas da PNRS são:
redução da geração, reutilização,
reciclagem do volume de resídu-
os coletados e a redução do vo-
lume dos rejeitos ao aterro sani-
tário. Essa é uma postura cres-
cente nos órgãos ambientais que
propõe leis e normas no objetivo
de controlar a geração, trata-
mento e destinação de resíduos.
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Remodelação viária desafogará região de Santa Teresinha
A redução do fluxo de veí-

culos automotores, que em ho-
rários de pico, pela manhã e à
noite, compromete toda a região
de Santa Teresinha, principalmen-
te nas proximidades da rotatória
do Posto Bigaton, na SP-304, Pi-
racicaba-São Pedro poderá chegar
a um fim com o prolongamento
da rodovia Hermínio Petrin, SP-
308, que liga Piracicaba a Char-
queada, que seguiria até o Jardim
Vitória Régia, em ligação sobre o
rio Piracicaba, o que também
contemplaria diversos loteamen-
tos já estabelecidos e em proje-
ções, na região do bairro Jupiá.

O esboço deste projeto foi
apresentado na manhã desta
quinta-feira (10), às 10h00, pelo
secretário municipal de Obras,
Paulo Sérgio Ferreira da Silva, que
mediante assessoria técnica, in-
cluindo até o manuseio de um
drone, para o levantamento da
área, conversou com o vereador
Aldisa Vieira Marques, o Paraná

Projeto da Semob deve consolidar no prolongamento da SP-308

Davi Negri

(Cidadania), na avaliação dos
impactos que a iniciativa poderá
envolver a região, passando por
áreas particulares e até de áreas
de preservação permanente (APP).

A reunião transcorreu-se nas
dependências externas da unida-
de local da Polícia Ambiental Mili-
tar, no Parque Natural "Chico
Mendes", em Santa Teresinha.
Paulo Sérgio discorreu sobre os
estudos preliminares, que poderá
resultar em benefícios para a re-
gião, uma vez que o projeto está
inserido no rol de iniciativas a que
o governo municipal, com o apor-
te de forças parlamentares se em-
penha para a remodelação viária
da região, que também abrange
obras na continuidade do anel vi-
ário e alças de acessos em viadu-
tos, nas rodovias SP-308 e SP-304,
além de outras intervenções que
abrangem a esfera municipal.

O vereador Paraná destacou
a importância do município se
empenhar na realização desta in-

tervenção viária em Santa Teresi-
nha, o que contemplará inúme-
ras reclamações e sugestões de
moradores e da população em
geral que diariamente circulam
pela região. Em meio à conversa
com o secretário de Obras, o vere-
ador recebeu uma ligação telefô-

nica, do deputado federal Cesinha
de Madureira (PSD), reforçado
pela participação do presidente
deste partido, o Pastor Dilmo dos
Santos, que também conversou
com Paraná, no reforço para que
emendas parlamentares possam
contribuir para edificar a obra.
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Horto reabre para atividades em grupo
A Prefeitura de Piracicaba,

por meio da Secretaria Munici-
pal de Defesa do Meio Ambiente
(Sedema), e Comitê Gestor do
Horto Florestal de Tupi defini-
ram, pautados no Decreto Lei nº
19.059, que revogou a quarente-
na, a abertura do Horto de Tupi
para atividades esportivas, de
lazer e educação ambiental pre-
senciais realizadas em grupo.

De acordo com informações
do analista ambiental da Sede-
ma, Giovanni Batista Campos, o
Horto recebeu várias melhorias
na área de visitação pública,
como instalação de placas de li-
mitação de velocidade nas vias
internas, em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana, Trânsito e Transpor-
tes (Semuttran), que permitem
velocidade máxima de 30 km por
hora. Também foram instaladas
dez lixeiras especiais, que evitam
que animais silvestres consigam
se alimentar de resíduos, o que
pode trazer danos à sua saúde.

Além disso, a equipe de Par-

ques e Jardins da Sedema im-
plantou uma Central de Recrea-
ção infantil com três torres. “O
espaço ficou ainda mais atrati-
vo às famílias que vão ao Horto
com seus filhos e tem sido bas-
tante procurado durante toda
semana”, explica Campos.

Outra novidade foi a instala-
ção de sinal de internet para uso

exclusivo da equipe de educação
ambiental. Para viabilizar o aces-
so, foram utilizados cerca de

SERVIÇO
Horto Florestal de Tupi, rodovia Luiz de Queiroz, Km 149,
SP-304 - Tupi, Piracicaba. Para mais informações sobre
agendamento de atividades educativas com acompanha-
mento da equipe de educação ambiental, acesse: https://
hortodetupi.wixsite.com/comitegestor/eventos

2.000 metros de fibra óptica en-
tre a Unidade de Saúde da Fa-
mília do bairro Tupi e o Horto.

Divulgação

A criançada tem diversão garantida nas três torres instaladas no Horto
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"Solidão da mãe solo" é tema de
evento na Escola do Legislativo
A atividade foi realizada de forma on-line por meio da plataforma Zoom, e contou
com transmissão simultânea ao vivo pelo canal do YouTube da Escola do Legislativo

Falta de apoio financeiro e
emocional, ausência de políticas
públicas, culpa, medo, precon-
ceitos e estereótipos dos mais di-
versos são algumas das dificul-
dades enfrentadas pelas mulhe-
res que criam sozinhas seus fi-
lhos, as chamadas mães solo. É
o que traz a roda de conversa
“A Solidão da Mãe Solo: a esco-
lha é dela?”, promovida na tar-
de desta quarta-feira (9) pela
Escola do Legislativo da Câma-
ra Municipal de Piracicaba.

Proposta pela Procuradoria
Especial da Mulher na Câmara
Municipal de Piracicaba, com-
posta atualmente pelas vereado-
ras Alessandra Bellucci (Repu-
blicanos), Ana Pavão (PL), Rai
de Almeida (PT) e Silvia Mora-
les (PV), do mandato coletivo
"A cidade é sua", a atividade foi
realizada de forma on-line por
meio da plataforma Zoom, e con-
tou com transmissão simultâ-
nea ao vivo pelo canal do You-
Tube da Escola do Legislativo.

Carolina Romani Branca-
lion, defensora pública da 3ª
Defensoria Pública de Piraci-
caba, foi a primeira facilita-
dora a abordar o tema.

Para a defensora, o conceito
de mãe solo deve ser abordado de
forma ampla, e abarcar não ape-
nas as mulheres solteiras, mas
também aquelas que, apesar de

dividirem a vida com um compa-
nheiro, não podem com ele contar
para a criação de seus filhos.

“Seria até preconceituoso atre-
lar o estado civil à maternidade. É
muito provável que ser uma mãe
solteira seja sinônimo de ser mãe
solo. 37,7% das famílias brasilei-
ras são de mães solo, de acordo
com IBGE, mas esse número não
representa a realidade quando a
observamos com base no concei-
to amplo apresentado”, diz.

A assistente social e conselhei-
ra do CMDCA (Conselho Munici-
pal da Criança e do Adolescente),
Taís Marino, lembra que as mães
solo muitas vezes são tratadas de
forma romantizada: "A solidão da
mãe solo é um tema forte e às ve-
zes romantizado, como a mamãe
super poderosa, a mulher mara-
vilha, e essa não é a realidade
(...) Eu penso que o maior desa-
fio seja administrar a culpa, os
julgamento e a sobrecarga. Isso
resume muito o sentimento das
mães solo com as quais conversei".

Lia Mara de Oliveira, advo-
gada, integrante do coletivo "Be-
leza Preta de Piracicaba" e que pre-
sidiu o Conselho da Mulher de
Piracicaba na gestão 2022/2021,
ressalta o componente racial como
importante para se discutir a
questão das mães solo: "quem são
essas mulheres em maior vulne-
rabilidade? São as mulheres pre-

tas, periféricas. São as mulheres
advindas do relacionamento in-
ter-racial, em que as mulheres
pretas servem para transar mas
não servem para casar", diz.

PATERNIDADE RES-
PONSÁVEL - Nivaldo Guido-
lin de Lima Filho, Conselheiro
Tutelar de Piracicaba, destaca
que a busca e garantia dos direi-
tos das crianças e adolescentes é
uma responsabilidade comparti-
lhada, e que de forma alguma
deve recair apenas sobre as geni-
toras. "Nós, como Conselho Tu-
telar, precisamos responsabilizar
os homens a realizarem o pró-
prio trabalho de serem pais ou,
no mínimo, de serem responsá-
veis por garantir os direitos dos
seus filhos, não apenas com a
contribuição da pensão, mas do
cumprimento afetivo, de contri-
buir para o desenvolvimento das
crianças, para que elas tenham
mais segurança para cuidar da pró-
pria vida e das famílias que futura-
mente eles venham a constituir".

"Precisamos de uma mater-
nidade exercida de forma com-
partilhada, com as responsabili-
dades igualmente distribuídas
entre ambas as partes. Esse é um
caminho para rompermos com o
machismo de que a mãe tem que
fazer tudo, cuidar, educar, ensi-
nar, zelar, e ao pai, restar apenas
a incumbência da participação fi-

nanceira. Chega, não dá mais!
Vamos mudar, vamos evoluir.
Enquanto ser mãe for ser ser tudo
isso e ser pai for só isso, não tere-
mos rompido com o machismo e
o sexismo da sociedade brasilei-
ra. Essa ruptura é mais do que ne-
cessária", acrescenta a defensora
Carolina Romani Brancalion.

Participação popular e políti-
cas públicas - A vereadora Sílvia
Morales, que além de Procurado
Especial da Mulher na Câmara é
Diretora da Escola do Legislati-
vo, lembrou que a atividade faz
parte das ações realizadas pela
Casa para celebrar o Mês da Mu-
lher, comemorado em março, e
"que a Escola do Legislativo tem
o papel de trazer o debate cida-
dão para o Legislativo municipal".

Rai de Almeida, que também
é Procuradora Especial da Mulher,
reforça que o debate sobre o papel
das mães solo deve buscar fomen-
tar a criação de políticas públicas
e a mudança cultural. "O Estado é
omisso na sua responsabilidade
social para com as mulheres e cri-
anças", disse a parlamentar, que
ainda acrescentou: "nos cobram
[ter] namorado, marido, filho,
responsabilidade para com esse
filho e do homem só cobram o
desejo dele, só cobram o prazer."
A roda de conversa completa
pode ser vista no canal do You-
Tube da Escola do Legislativo.

Na manhã da última segun-
da-feira (7), a vereadora Ana
Pavão (PL) e a Patrulha Maria
da Penha da GCM (Guarda Ci-
vil Municipal) realizaram uma
palestra sobre violência domés-
tica para 115 alunos da Esco-
la Estadual “Pedro de Mello”,
localizada no bairro Tupi.

Na ocasião, estiveram pre-
sentes os guardas civis Sheila
Mayara, Willian Oliveira, Rosa-
na Piacentini e Gustavo Moraes
que, com a parlamentar, explica-
ram o que é violência doméstica
de acordo com a Lei Maria da
Penha, quais são os tipos (moral,
sexual, psicológica e física) e o que
é possível ser feito para prevenir.

De acordo com o diretor da
unidade de ensino, Thiago Fran-
co, “é muito importante que alu-
nos e sociedade conheçam e re-
conheçam a legislação como nor-
teadora das práticas sociais.
Para o exercício da cidadania,
um olhar emancipatório à mu-
lher ocorre através do repertó-
rio da Lei Maria da Penha.”
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Vereadora promove palestra
sobre violência contra mulher

Assessoria parlamentar

Encontro foi promovido por Ana Pavão (PL) em parceria com a GCM

Ana Pavão explicou aos
alunos a aplicação de políticas
públicas sobre o assunto e tam-
bém como realizar a denúncia
através de números disponíveis
ou sinais, como por exemplo, o
sinal vermelho. “Orientar e edu-
car os alunos é o melhor cami-
nho, para que no futuro, o índi-
ce de violência seja cada vez me-
nor”, ressaltou a parlamentar.

A história de luta por justi-
ça de Maria da Penha Fernan-
des foi contada pelos membros da
GCM, mostrando a violência do-
méstica e tentativas de feminicídi-
os que ela sofreu do seu então ma-
rido, Marco Antônio Heredia Vi-
veiros, quando a legislação brasi-
leira ainda não possuía leis espe-
cíficas de proteção às mulheres.

Para a coordenadora da
escola, Giovana Carpin Borba
Annunciato, a palestra “trou-
xe informações de como pro-
ceder nos casos vivenciados no
dia a dia, além de realizar a
divulgação das políticas públi-
cas relacionadas à temática.”

A Diocese de Piracicaba la-
menta a interrupção das ativi-
dades que eram desenvolvidas
pela Pasca no Centro de Convi-
vência Infantil “Menino Jesus”
(CCI), no bairro Novo Horizon-
te, e manifesta solidariedade às
crianças e famílias que ficaram
desassistidas. Lamenta igual-
mente a suspensão dos atendi-
mentos do Grupo de Apoio à
Adoção de Piracicaba (GAAP).

A Diocese esclarece que, atual-
mente, não possui nenhum víncu-
lo administrativo com a Pasca, que
goza de total autonomia para a re-
alização de seus projetos e serviços.

O CCI “Menino Jesus”, que
chegou a atender por ano mais de
80 crianças de 6 a 10 anos, foi cri-

ado pela Diocese de Piracicaba em
1985 e, assim como a própria Pas-
toral do Serviço da Caridade
(Pasca), nasceu na Igreja Católi-
ca por iniciativa do então bispo
diocesano, Dom Eduardo Koaik.

Também pela determinação
de Dom Eduardo, em 1983, foi
criado o Serviço de Apoio ao Me-
nor (Seame), hoje denominado
de Serviço de Apoio ao Adoles-
cente com Medida Socioeducati-
va e que continua em atividade,
sob a administração da Pasca.

Em 1988, a Pasca foi criada
por Dom Eduardo como organi-
zação civil para conferir perso-
nalidade jurídica à administra-
ção de projetos e ações de cari-
dade que eram desenvolvidos na
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Diocese lamenta a interrupção de projeto criado na década de 1980

Divulgação

HYUNDAI
Seguindo a decisão do Gover-
no Federal de reduzir o IPI (Im-
posto sobre Produtos Indus-
trializados) dos automóveis, a
Hyundai Motor Brasil está apli-
cando a redução integral da
alíquota, que varia de acordo
com a cilindrada do motor,

para toda a sua linha de pro-
dutos. A maior diferença ocor-
re no Creta Nova Geração Ul-
timate com motor 2.0, que
chega a ser de R$ 3.400 a
menos quando comparada ao
preço antes da redução do IPI
para o estado de São Paulo.

Assessoria parlamentar

ATRASOS
O vereador André Bandeira
(PSDB) participou na manhã
de ontem, 10, de reunião
com o secretário municipal
de Educação, Bruno César
Roza, para discutir questões
referentes ao suposto atraso
em pagamentos de funcio-
nários de empresa terceiri-
zada que realiza serviços de
zeladoria em escolas. O as-
sunto já foi tema dos reque-
r imentos 874/2021 e 40/

2022, ambos do parlamen-
tar. Na ocasião, o secretário
afirmou a André Bandeira
que a prefeitura está em dia
com todos os pagamentos,
e que a prestadora deve re-
gularizar a situação dos fun-
cionários antes do espera-
do. Segundo Bruno César
Roza, a prefeitura acompa-
nha as solicitações do vere-
ador e a situação da presta-
dora junto aos funcionários.

Diocese. Atualmente, no entan-
to, os trabalhos são realizados com
parcerias entre a entidade e o po-
der público, por meio de repas-
ses de verbas governamentais.

Apesar de não existir mais
vínculo institucional com a Igre-
ja, reconhecendo a necessidade de
se promover a atenção justa e os
cuidados às crianças, às famílias
carentes e aos mais necessitados
em geral, conforme os ensina-
mentos de Jesus Cristo, a Diocese
sempre colaborou e colabora com
projetos sociais, além de realizar
suas próprias ações de caridade.

No caso do CCI “Menino Je-
sus”, por exemplo, o trabalho era
desenvolvido em espaço físico ce-
dido pela Diocese. Além disso, era

feita uma contribuição mensal em
dinheiro para o CCI. Ainda hoje, o
imóvel anexo à sede da Cúria Dio-
cesana, usado pela Pasca para de-
senvolvimento de todos os seus pro-
jetos, também é cedido pela Igreja,
sem custos para a entidade.

Agora, em solidariedade às
crianças e às famílias que ficaram
desassistidas com a interrupção
das atividades no CCI “Menino
Jesus”, e por ter sido ele um pro-
jeto que nasceu do olhar da Igre-
ja para as necessidades da comu-
nidade, o bispo Dom Devair Ara-
újo da Fonseca informa que a
Diocese estudará formas de ofe-
recer, por meios próprios, atenção
e atividades aos meninos e meni-
nas do bairro Novo Horizonte.
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FALECIMENTOS

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

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL

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

com Tadeu.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

SOCIEDADE BENEFICENTE DE PIRACICABA – SOB

CNPJ nº 47.745.138/0001-83

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pela presente ficam os associados, convocados para à Assem-
bléia Geral Extraordinária da Sociedade Beneficente de Piraci-
caba - SOB à ser realizada no próximo dia 25/03/2022, nas de-
pendências da Sociedade Esportiva Recreativa “Floresta”, loca-
lizada na Rua Almirante Barroso, 490, bairro São Judas, Piraci-
caba, SP, às 18:30 h em primeira convocação e às 19:00 h em
segunda, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:
1. Eleição dos membros de DIRETORIA e CONSELHO FIS-
CAL para o mandato de 2022/2026, de acordo com o esta-
tuto vigente;
2. E demais assuntos de interesse geral.
Na eventualidade de em primeira convocação não ser obtida a
presença dos associados que representem a totalidade dos
votos, a referida Assembléia Geral Extraordinária será realizada
no mesmo local e dia mencionado em segunda convocação as
19:00 h com qualquer número de presente sem mais avisos.
Em caso de ausência, torna-se obrigatório a aceitação do que
for deliberado em assembléia, com tácita concordância.

Presidente
Antonio Maria Perez

SR. PAULO CANA BRASIL DE
MATOS faleceu anteontem, na
cidade de Rio das Pedras/SP,
contava 81 anos, filho dos fina-
dos Sr. Francisco Borges de
Matos e da Sra. Capitulina Cana
Brasil; deixa os filhos: Daniela
Fernanda Cezarino; Andreia
Lucia Cezarino; Adriana Apare-
cida Cezarino; Rafaela Apareci-
da Cezarino; Tatiane Cristina
Cezarino; Paulo Rogerio Ceza-
rino e Eleandro Paulo Cezari-
no. Deixa netos, bisneto, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MADALENA DA SILVA
faleceu anteontem, nesta ci-
dade, contava 80 anos, filha
dos finados Sr. Ozorio Luiz
da Silva e da Sra. Lucia Ri-
beiro de Mello. Deixa famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
às 10h30 no Cemitério Mu-
nicipal da Vila Rezende em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA HELENA MINELLI
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 82 anos, filha dos
finados Sr. Angelo Minelli e da
Sra. Antonia Leoni; deixa os fi-
lhos: Gerson Kraide; Alexan-
dre Kraide e Jeferson Kraide.
Deixa netos, demais familia-
res e amigos. Sua Cerimônia

de Cremação foi realizada on-
tem, tendo saído o féretro às
12h00 do Velório da Saudade,
sala 08, para o Crematório
Unidas – Bom Jesus na cida-
de de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. PASCHOAL MIGUEL fale-
ceu ontem,  nesta  c idade,
contava 94 anos, filho dos fi-
nados Sr. Camillo Miguel e da
Sra. Emilia Marinelli, era ca-
sado com a Sra. Nirza de Ca-
margo Miguel; deixa as filhas:
Maria Helena Miguel Calta-
rossa, casada com o Sr. Jose
Valdimir Caltarossa e Neire
Aparecida Miguel, viúva do Sr.
Jose Angelo Tranquelin Cor-
rea. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.

Seu sepultamento será rea-
lizado hoje, saindo o féretro
às 13h00 do Velório da Sau-
dade, sala “03”, para o Ce-
mitério Municipal da Sauda-
de, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. MIGUEL DEMARQUE JUNI-
OR faleceu ontem, nesta cida-
de, contava 50 anos, filho dos
finados Sr. Miguel Demarque
e da Sra. Carmen Losano De-
marque. Deixa demais famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento será realizado hoje, sa-
indo o féretro às 15h00 da
sala “C” do Velório do Cemi-
tério Parque da Ressurreição,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. LENIRA APARECIDA
VERZA faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 72
anos de idade e era casada
com Sr. Gilberto da Cruz Va-
lentim. Era filha do Sr. Luiz
Verza e da Sra. Belmira Berto-
ni Verza, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Donizeti Mar-
cial Rodrigues, Paulo Sergio
Rodrigues e Robson Rodri-
gues, já falecido. Deixa ainda
netos e demais parentes. O
seu sepultamento deu-se on-
tem as 16:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de – Sala 03, para o Cemiterio
da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. VERA LUCIA POLLONI fa-
leceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 65 anos de ida-
de e era filha do Sr. Bortholo
Polloni e da Sra. Theresa Gera-
ge Polloni. Deixou os filhos: Val-
deir Cesar Novaes, Valdir Ser-
vulo Novaes Junior casado com
Sandra Aparecida Souza Nova-
es e Valdelaine Cristina Nova-
es Moraes casada com Paulo
Sergio Moraes. Deixa ainda ne-
tos, bisneta e demais parentes.
O sepultamento deu-se ontem
as 15:00 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)

SR. CRISTIANO ALVES GON-
ÇALVES faleceu dia 07 pp na
cidade de Piracicaba, aos 35
anos de idade e era filho do
finado Sr. Raimundo Alves
Gonçalves e da Sra. Maria Au-
rora Gonçalves.  Deixou o fi-
lho: Yago Gonçalves Barreto.
Deixa ainda demais paren-
tes. O seu sepultamento deu-
se ontem as 12:00 hs, sain-
do a urna mortuária do Veló-
rio Municipal da Vila Rezen-
de – Sala 02,  para a referida
necrópole, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. BENEDICTO DUARTE NO-
VAES faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 91 anos de
idade e era viúvo da Sra. Ivone
Andia Duarte Novaes. Era filho
dos finados Sr. Luiz Duarte
Novaes e da Sra. Rosalina Pe-
rez. Deixou os filhos: Rosange-
la Duarte Novaes casada com
Helder de Oliveira; Sidney An-
tonio Duarte Novaes casado
com Tereza Cristina Duarte
Novaes; Maria Rosalina Tavei-
ra de Camargo viúva de Sebas-
tião Taveira de Camargo; Adil-
son Duarte Novaes casado
com Silvana Zanin Duarte No-
vaes. Deixa ainda netos, bis-
neta e demais parentes.  O seu
sepultamento deu-se ontem
as 17:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sau-
dade - Sala 05, para o Cemi-

terio da Saudade, onde foi inu-
mado em jazigo da familia. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. LUIZ PEREIRA DOS SAN-
TOS faleceu ontem na cidade
de Piracicaba aos 69 anos de
idade. Era filho do Sr. Arlindo
Pereira dos Santos e Sra Ana
Maria da Cruz Pereira, ambos
falecidos. Deixa o filho: Jeferson
Adrian Ferreira dos Santos, fa-
lecido. O seu sepultamento dar-
se-a hoje às 09:30 hs, saindo a
urna mortuária da Igreja situa-
da à Rua: Presidente Wences-
lau Brás, 860 – Jardim Camar-
go, seguindo em auto fúnebre,
para o Cemitério Municipal da
Vila Resende, onde será inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. OLGA DEL VIGNA CARVA-
LHO faleceu ontem  na cidade
de Piracicaba aos 93 anos de
idade e era viúva do Sr. Sérgio
Moraes Carvalho. Era filha do
Sr. Eugênio Del Vigna e da Sra.
Josephina Milanello Del Vigna,
ambos falecidos. Deixa os fi-
lhos: Rosangela Aparecida Car-
valho, Sérgio Moraes Carvalho
Filho casado com Sandra Eli-
sabeth Y. Carvalho, Marcos Vi-
nícius Carvalho, falecido, Mar-
co Aurélio Carvalho casado com
Luciene Carvalho e Marco Anto-
nio Carvalho casado com Ana
Paula Correia Carvalho. Deixa
também netos. O seu sepulta-

mento deu-se ontem às 16:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório “D” do Cemiterio Parque
da Ressurreição,  para a referi-
da necrópole, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. LUIZA BULDRINI faleceu
ontem na cidade de Piracicaba
aos 91 anos de idade e era viú-
va do Sr. Armando Buldrini. Era
filha do Sr. Bras Casalatina e
Sra Amabile Setten, ambos fa-
lecidos. Deixa a filha: Luzia Apa-
recida Buldrini Gil casada com
Lazaro Jhayr A Gil e Angela Ma-
ria Buldrini, falecida. O seu se-
pultamento dar-se-a hoje às
10:30 hs saindo da urna mortu-
ária do Velório da Saudade –
Sala 04, para o Cemiterio da
Saudade, onde será inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. JOSÉ APARECIDO CEZA-
RIO faleceu  na cidade de Bro-
tas aos 54 anos de idade e era
filho do Sr.Dirceu Cezario e da
Sra.Lindaura Leão Cezario
.Deixa os f i lhos :Joselaine
Bruna ,Alan Thalia e Thalita
.Deixa netos e demais paren-
tes .O seu corpo foi translada-
do para a cidade de Piracica-
ba e o seu  sepultamento dar
se hoje ás 14:00 h no Cemité-
rio Municipal da Vila Rezende
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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50 anos
da APL

Sobre João Chiarini

João Chiarini nasceu em Piracicaba em 17 de novem-
bro de 1919. Era filho de imigrantes, pai italiano e
mãe espanhola. Formou-se professor pela Escola

Normal de Piracicaba (hoje Sud Mennucci), em 1941, e
concluiu o curso de Sociologia na Escola de Sociologia e
Política de São Paulo, em 1943. Bacharelou-se em Lín-
gua e Literatura Francesas em 1971 e diplomou-se pela
Faculdade de Direito de São Carlos em 1972. Exerceu as
seguintes atividades: professor, vereador da Câmara de
Vereadores de Piracicaba (1951 à 1955) e jornalista.

Foi fundador do Centro Piracicabano do Folclo-
re, membro da Academia Paulista de História, da
União Brasileira de Escritores e do Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiro e Presidente da
Academia Piracicabana de Letras.

Rio Piracicaba, “testemunha”
de nossas histórias
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ATA DE FUNDAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ACADEMIA
PIRACICABANA DE LETRAS - PIRACICABA - SP

Aos 11 de março de 1972,
sábado, às 14 horas, no Sa-
lão Magno da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba, à
rua Dom Pedro II, 672, em Pi-
racicaba, Centro, SP, deu-se
a Sessão Magna de Funda-
ção, Instalação e Posse dos
Membros da novel entidade. À
entrada daquele haviam dois
(02) l ivros para o registro dos
Empossantes (Livro I) e para
os convidados, que, respecti-
vamente  apunham os  seus
nomes em os mesmos, cujo
t r a b a l h o  f o i  e f e t i v a d o  p o r
Hugo Pedro  Car radores .  O
Salão apontado achava-se,
totalmente, cheio, sendo que
as suas laterais se encontra-
vam doze (12) mil i tares ves-
t idos com os uniformes dos
Dragões da Independência.
Às mesas (principal e secun-
dár ia)  haviam car tuchos de
f lo res .  Os  t raba lhos  fo ram
aber tos  po r  João  Ch ia r i n i ,
presidente aclamado e para
sec re ta r i á - l o  f o i  esco lh i do
Hugo Pedro Carradore. A pre-
sidência convidou os Patro-
nos presentes Flávio de Car-
valho e Thales Castanho de
Andrade. Em seguida foram
convocados todos os senho-
res presidentes  de  Academi -
as ,  de  Ins t i tu tos  H is tó r i cos
e  Geográ f i cos ,  Cen t ros  de
Estudos ,  Facu ldades ,  Au to -
r i d a d e s  C i v i s  e  M i l i t a r e s ,
Prefe i tos ,  Vereadores,  a lém
dos de  en t idades  cu l tu ra is ,
c i e n t í f i c a s ,  d e  c o m u n i c a -
ç ã o ,  o s  q u a i s  d e c l i n a v a m
os seus  nomes,  a  represen-
ta t i v idade e  as  c idades  de
or igens .  Após  fo ram sendo
chamados  os  t i tu la res ,  dos
q u a i s  s e  f o r n e c i a  a o s  o u -
v i n t es  uma  m in i - b i b l i og ra -
f i a ,  b e m  c o m o ,  d o s  s e u s
(suas) patronos (as), que re-
ceberam, individualmente, de
cada componente da Mesa e em
uma linha de sucessão - o res-
pectivo Diploma como empos-
sado, uma vez que, anteriormen-
te, já tinham assinado o Livro de
Posse. Após o último chama-
mento e a entrega do Pergami-
nho - o Conjunto Coral "São

Luís" - regido pelo maestro Vi-
cente Gimenes - brindou a todos
com melodias de autores pira-
cicabanos, encerrando com "Pi-
racicaba",  de Newton de Al-
meida Mello, arranjo para qua-
tro (04) vozes daquele condu-
tor. Entre sua melodia e outra
os empossados ofereciam os
seus próprios l ivros à Biblio-
teca da Academia Piracicaba-
na de Letras, além de que, as
artistas plásticas e, também,
já acadêmicas Jane Blumberg
(SP, capital) e Nive Bittercourt
da Gama Androvandi (Sp, ca-
pital) ofertaram telas de suas
lavras à Galeria, daquele ór-
gão, as quais já se incorpora-
vam ao patrimônio da organiza-
ção. O presidente ao encerrar a
I Sessão Magna de Fundação,
Instalação e Posse da Academia
Piracicabana de Letras fez o
agradecimento nominal a todos
os componentes da Mesa Dire-
tora dos Trabalhos, fazendo-
lhes chegar às mãos os "Diá-
rio Oficial do Município de Pi-
racicaba", de 04 e 06 de agos-
to  de 1970,  onde se cont i -
nham,  respect ivamente ,  os
Estatutos e o Regimento da
entidade. Estendeu os agra-
decimentos à direção da Fa-
culdade, pela cessão do local;
aos "Dragões da Independên-
cia"; ao Coral já apontado; di-
zendo a todos, Mesa e Públi-
co, em um total de 450 pessoas
que ambos os livros - o de Pos-
se (de Membros e Patronos (as)
e o de Presenças em Geral já
passavam a integrar, como pe-
ças principais, a Ata de Fun-
dação. Com o Hino Nacional
Brasileiro puxado, melodica-
mente, pelo Coral - o foi can-
tado por todos. Nada mais ha-
vendo a ser apresentado, dis-
cutido e aprovado, eu, Hugo Pe-
dro Carradores, secretário, la-
vrei-a para constar, foi por mim
lida e aprovada por todos, que
o f izeram, em um gesto co-
movente ,  levan tando-se  em
o  P lená r i o  e  ap l aud indo -a
unan imemente .  O pres iden-
te .  (Assinado pelo secretário
Hugo Pedro Carradore e pelo
presidente João Chiarini)

OBJETIVO DA APL – O Art. 1º dos Esta-
tutos Sociais relaciona as atividades da

APL: congregar escritores, incentivar pes-
quisas e estudos sobre a literatura, de-
senvolver e apoiar iniciativas de cunho

literário junto ao poder público e entida-
des particulares, incentivar e orientar jo-
vens escritores, divulgar os grandes vul-
tos da literatura e realizar a publicações
de livros, revistas e conteúdos digitais.



A fundação da APL
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A Academia Piracicabana de Le
tras foi oficialmente fundada por
João Chiarini em Sessão Mag-

na realizada em 11/03/1972 na Facul-
dade de Odontologia de Piracicaba,
Rua D. Pedro II, 627, Centro, com a
participação especial do Conjunto Co-
ral "São Luís" e Dragões da Indepen-
dência (Polícia Militar).

Na ocasião, a posse dos 69 aca-
dêmicos foi prestigiada por 269 pesso-
as que assinaram o livro de presença.

Através da Lei nº 5.963, de 02 de
dezembro de 1987, foi declarada de uti-
lidade pública pela Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo.

Em campo circular de prata ostenta
ao redor o nome em preto da Academia
Piracicabana de Letras e, em algarismos
romanos, MCMLXXII, a marca do ano

(1972) da sua fundação.

No centro, em destaque, uma pomba
branca estilizada e em pleno voo,

trazendo no bico a Paz simbolizada
num raminho verde de oliveira.

Como ornamento, à destra e
a sinistra, dois ramos de loureiro,

na própria cor, entrelaçados,
simbolizando a Vitória.

A Paz e a Vitória que deverão
prevalecer na vida da APL.

O listel de prata ostenta em letras
pretas a divisa LUMEN SPARGIT,

isto é ESPARGINDO LUZ.
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Lista de acadêmicos e patronos
Galeria Acadêmica
1-Alexandre Sarkis Neder - Cadeira n° 13 - Patrono: Dario Brasil
2-André Bueno Oliveira - Cadeira n° 14 - Patrono: Branca Motta de Toledo Sachs
3-Antonio Carlos Fusatto - Cadeira n° 6 - Patrono: Nélio Ferraz de Arruda
4- Vago - Cadeira n° 15 - Patrono: Archimedes Dutra
5-Aracy Duarte Ferrari - Cadeira n° 16 - Patrono: José Mathias Bragion
6-Armando Alexandre dos Santos- Cadeira n° 10 - Patrono: Brasílio Machado
7-Barjas Negri - Cadeira n° 5 - Patrono: Leandro Guerrini
8-Carla Ceres Oliveira Capeleti - Cadeira n° 17 - Patrono: Virgínia Prata Gregolin
9-Carmen Maria da Silva Fernandez Pilotto - Cadeira n° 19 - Patrono: Ubirajara Malagueta Lara
10-Cássio Camilo Almeida de Negri - Cadeira n° 20 - Patrono: Benedito Evangelista da Costa
11- Vago - Cadeira n° 12 - Patrono: Ricardo Ferraz de Arruda Pinto
12-Edson Rontani Júnior - Cadeira n° 18 - Patrono: Madalena Salatti de Almeida
13-Elda Nympha Cobra Silveira - Cadeira n° 21 - Patrono: José Ferraz de Almeida Junior
14-Ésio Antonio Pezzato - Cadeira n° 31 - Patrono: Victorio Angelo Cobra
15-Evaldo Vicente - Cadeira n° 23 - Patrono: Leo Vaz
16-Lídia Varela Sendin - Cadeira n° 8 - Patrono: Fortunato Losso Netto
17- Vago - Cadeira n° 27 - Patrono: Salvador de Toledo Pisa Junior (in memoriam)
18-Gregorio Marchiori Netto - Cadeira n° 28 - Patrono: Delfim Ferreira da Rocha Neto
19-Carmelina de Toledo Piza - Cadeira n° 29 - Patrono: Laudelina Cotrim de Castro
20-Ivana Maria França de Negri - Cadeira n° 33 - Patrono: Fernando Ferraz de Arruda
21-Jamil Nassif Abib (Mons.) - Cadeira n° 1 - Patrono: João Chiarini
22-João Baptista de Souza Negreiros Athayde - Cadeira n° 34 - Patrono: Adriano Nogueira
23-João Umberto Nassif - Cadeira n° 35 - Patrono: Prudente José de Moraes Barros
24-Leda Coletti - Cadeira n° 36 - Patrono: Olívia Bianco
25-Maria de Lourdes Piedade Sodero Martins - Cadeira n° 26 Patrono: Nelson Camponês do Brasil
26-Maria Helena Vieira Aguiar Corazza - Cadeira n° 3 - Patrono: Luiz de Queiroz
27-Marisa Amábile Fillet Bueloni - Cadeira n° 32 - Patrono: Thales castanho de Andrade
28-Marly Therezinha Germano Perecin - Cadeira n° 2 - Patrona: Jaçanã Althair Pereira Guerrini
29-Mônica Aguiar Corazza Stefani - Cadeira n° 9 - Patrono: José Maria de Carvalho Ferreira
30-Myria Machado Botelho - Cadeira n° 24 - Patrono: Maria Cecília Machado Bonachela
31-Newman Ribeiro Simões - Cadeira n° 38 - Patrono: Elias de Mello Ayres
32- Vago - Cadeira n° 25 - Patrono: Francisco Lagreca
33-Paulo Celso Bassetti - Cadeira n° 39 - Patrono: José Luiz Guidotti
34-Raquel Delvaje - Cadeira n° 40 - Patrono: Barão de Rezende
35- Elisabete Jurema Bortolin - Cadeira n° 7 - Patrono: Helly de Campos Melges
36-Sílvia Regina de OLiveira - Cadeira n° 22 - Patrono: Erotides de Campos
37-Valdiza Maria Caprânico - Cadeira n° 4 - Patrono: Haldumont Nobre Ferraz
38-Vitor Pires Vencovsky - Cadeira n° 30 - Patrono: Jorge Anéfalos
39-Waldemar Romano - Cadeira n° 11 - Patrono: Benedito de Andrade
40-Walter Naime - Cadeira n° 37 - Patrono: Sebastião Ferraz

Presidente- Vitor Pires Vencovsky

Vice-Presidente- Cassio Camilo Almeida de Negri

Primeira Secretária - Ivana Maria França de Negri

Segunda Secretária - Carmen Maria da Silva Fernandes Pilotto

Primeiro Tesoureiro - Edson Rontani Junior

Segundo Tesoureiro - Waldemar Romano

Bibliotecária - Aracy Duarte Ferrari

Conselho Fiscal
Andre Bueno Oliveira

Alexandre Neder

Walter Naime

Editor e Jornalista Responsável
João Umberto Nassif

Conselho editorial
Evaldo Vicente

Edson Rontani Junior

Ivana Maria França de Negri

Carmen Maria da Silva Fernandez Pilotto

Diretoria atual

Diretoria da Academia Piracicabana de Letras 2018/2021

Lista de presidentes
1972 - 1988: João Chiarini
1988 -1989: Haldumont Nobre Ferraz (interino)
1990 - 1993: Miguel Angelo Ciavareli Nogueira dos Santos
1994 - 1996: Antonio Henrique Carvalho Cocenza
1997 - 2000: Antonio Henrique Carvalho Cocenza
2000 - 2003: Antonio Henrique Carvalho Cocenza
2003 - 2006: Antonio Henrique Carvalho Cocenza
2006 - 2009: Antonio Henrique Carvalho Cocenza
2009 - 2012: Maria Helena Vieira Aguiar Corazza
2012 - 2015: Maria Helena Vieira Aguiar Corazza
2015 - 2018: Gustavo Jacques Dias Alvim
2018 - 2021: Vitor Pires Vencovsky
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Príncipe dos Poetas Piracicabanos
Lino Vitti - Príncipe dos Poetas

Piracicabanos(in memoriam)

Meu principado - o da poesia -
é grande, é generoso, é belo e divi-
no! Há 65 anos,  iniciei meus pas-
sos poéticos por esse flóreo cami-
nho da arte do verso e da rima, do
ritmo e da estrofe ( ou do verso sem
rima, sem ritmo (métrica) e sem es-
trofe como desejam muitos e mui-
tas). Que senda maravilhosa, ale-
gre, colorida e feliz é essa pela qual
palmilham os passos aéreos dos
poetas e poetisas!

A poesia, a verdadeira poe-
sia, não cansa, não arma barra-
ca em meio da jornada da vida,
porque o Belo jamais fenece, o
caminho não finda nunca, os so-
nhos prosseguem porque não se
desfazem ao vir da crueza lucí-
fera de um sol de verão, ou en-
regelam à chegada da fr ig idez
hibernal dos anos tardios.

Não é digno de ser chamado po-
eta, ou poetisa, aquele ou aquela
que abandonam, covardemente, o
encanto dessa manifestação inamo-
vível do coração humano. Aquele
que cansou de rimar, cansou de
versejar, cansou de sonetar. Em
questões de poesia não há aposen-
tadoria condigna, não há salário-
mínimo aceitável, não há sentar-se
à beira de um barranco estradeiro
para ver a caravana dos ideais, dos
sonhos, dos encantamentos, pas-
sarem em demanda daquilo que é
eterno, pois eterna é a poesia!

Vejo que Piracicaba é propri-
etár ia dessa caravana cul tura l
da poesia, pois imensa é a legião
daqueles que se dedicam à arte
das musas poét icas. Basta ver
quantos  e  quantos  l i v ros  por
igual  número de versejadores,
como aves pipilantes, abrem voo
por estes céus literários! Vejo eu,
por exemplo, quão numerosos li-
vros enfeitam as prateleiras da
minha humi lde es tante ,  onde
pousaram, v indos de inúmeros
lançamentos com que nos brin-
daram poetas e poetisas, pare-
cendo haverem encontrado por
estas plagas culturais, - sabiás
sonoros de Gonçalvez Dias - o
seu laranjal predileto para desfi-

ar  seus cantos poét icos e no-
bres! Estaria me exprimindo bem,
caríssimo trinador de versos e ri-
mas, Ésio Pezatto( um dos mais
b r i l h a n t e s  p o e t a s  d e  n o s s o
convív io  da ar te  de verse jar  )
com os tropos literários aí deixa-
dos pela minha velha veia descriti-
va? Se não, coloque  você  a ca-
chola artística a funcionar e descu-
bra, formas e figuras mais adequa-
das a retratar essa plêiade verse-
jante que honra,  d igni f ica,  en-
canta e genializa a nossa terra!

Tão ricos somos de poetas e poeti-
sas (vêem vocês que insisto na aplica-
ção do termo poetisa, porque não ad-
mito se denomine uma representante
do mundo feminino com um esdrúxulo
vocábulo masculino, quando é tão lin-
do e sonoro o "poetisa"!), tão ricos so-
mos de poetas e poetisas - repito - que
nosso diários jornalísticos nos reservam
largos espaços de, às vezes,  páginas
inteiras semanais para a divulgação da
poesia piracicabana. Temos até mes-
mo um mensário, estufado de páginas,
do Clube dos Escritores que nos cu-
mula de poesia, doméstica e forastei-
ra, tudo numa demonstração que Pira-

cicaba mantém a tradição encanta-
dora de sustentar a arte intelectual
da poesia, tão importante na vida
da humanidade que gregos e lati-
nos - povos mais cultos da história
- mantinham deuses e deusas pro-
tetores e incentivadores dessa su-
blime manifestação do  espírito.

Ouso afirmar que sem ela - a
Poesia -  este escrevinhador não
ser ia  nada na v ida ,  po is  tudo
quanto de bom e indispensável
a uma existência condigna e fe-
liz, floresceu provindo desse en-
volvimento em que me engajaram
a beleza das estrof e s ,  d a s  r i -
m a s ,  m o r m e n t e  d o  S o n e t o ,
cu lt ivados com amor e dedica-
ção,  ent regues com car inho e
prazer à leitura e cultura de mi-
lhares de pessoas que sentem
no âmago de s i  mesmas,  mui-
tas  vezes ocu l tas ,  out ras tan-
tas  mani fes tas ,  as  marav i lhas
de le r  e  entender a vida como
uma imensa Poesia.

Poesia - disse eu dias atrás
a um nobre jornalista entrevista-
dor - é a coisa mais pura que ain-
da temos. Ela constitui algo in-

destrut ível  pois está arraigada
no coração do povo, vai  cami-
nhando com ao povo, pois a ele
pertencem sonetos, poemas, ba-
ladas,  acróst icos,  os quais  os
nossos súditos piracicabanos lhe
entregam semanalmente,  at ra-
vés do Jornal de Piracicaba  e
Tribuna de Piracicaba, graças  a
um trabalho especial de amor à
arte, não só pelos diretores dos
jornais, mas pela formação ex-
celsa  intelectual de Ivana M.F.
de Negri e Ludovico Silva, res-
ponsáveis por essa divulgação
que poucas cidades possuem.

Avante, então, meus súditos
poéticos! Nada de esmorecer dian-
te das exigências dos anos e das
dificuldades do viver. Relegar os
sonhos, esquecer os encantos des-
se fantástico mundo em que vivem
os bardos, não é de espíritos em-
preendedores e lutadores.

Q u e  v e n ç a m  o s  p o e m a s ,
q u e  c a n t e m  a s  e s t r o f e s ,  q u e
t i l in tem as r imas!

Lino Vitti  foi  colaborador por
dezenas de anos dos jornais
d e  P i r a c i c a b a ,  a u t o r  d e  d i -
v e r s o s  l i v r o s  d e  c o n t o s  e
p o e s i a s  e  a g r a c i a d o  p e l a
APL com o t í tu lo  de "Pr ínc i -
pe dos Poetas Piracicabanos

Lino Vitti
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Revista
da APL

A revista da Academia Pi-
racicabana de Letras já se
consolidou como uma impor-
tante publicação para Piraci-
caba. Primeiro, porque repre-
senta um dos locais em que
os acadêmicos da cidade se
encontram para apresentar
suas produções mais recen-
tes e significativas. Não dei-
xa de ser, também, uma vitri-
ne, já que revelam aos leito-
res a inspiração, a criativida-
de e a técnica utilizadas pe-
los autores dos textos.

A revista representa, tam-
bém, a diversidade. Diferen-
tes gêneros da literatura são
apresentados, abordando as-
suntos e ideias var iadas.
Cada acadêmico segue seus
instintos e caminhos, colo-
cando a literatura em movi-
mento de acordo com suas
experiências e momentos de
vida. A união dessas diferen-
ças torna a publicação mui-
to mais significativa, atrati-
va, equil ibrada e valoriza-
da. É importante destacar,
também, que a revista é um
instrumento de inspiração
para os mais jovens e ini-
ciantes da l iteratura. O tra-
balho  de  todos  os  envo l -
v idos  cont r ibu iu  para  fa -
ze r  de la  uma  re fe rênc ia
em P i rac icaba,  com sota-
que  loca l  e  ún ico .  Final-
mente, é importante desta-
car que o compromisso das
revistas da Academia Pira-
cicabana de Letras continua
o mesmo: t ransformar os
acadêmicos e os leitores.
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Participação da APL na
internet e mídias sociais
No aniversário de seus

50 anos, a Academia
Piracica-bana de Le-

tras lança seu site institucional,
que visa reunir informações so-
bre a instituição e conteúdos
sobre literatura.

As diferentes mídias digitais dis-
ponibilizam gratuitamente fotos,
vídeos, livros, revistas e artigos.
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Informações e conteúdos sobre literatura

O blog da APL reúne textos dos acadêmicos e a história da APL a partir de 2010.
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Thales Castanho de Andrade
Thales Castanho de Andrade é um dos maiores expoentes da literatura infantil do século XX.

Através de suas publicações, levou às crianças do país importantes ensinamentos sobre
ecologia, meio ambiente e preservação da flora e da fauna. Foi educador, vereador em Piracicaba e

Diretor Geral do Departamento de Educação do Estado de São Paulo.
Sua história e sua obra estão eternizadas nas páginas do site organizado

pela APL em https://thalesdeandrade.com.br/

Destaque para escritores piracicabanos
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APL em ação - Ano 2021
Março
A escritora Carmen Pilotto percorre as
“Geladeirotecas” da cidade para
doação de livros.
Também teve página dupla na coluna
Prosa & Verso da Tribuna Piracicabana
em comemoração à data festiva.

Abril
O falecido escritor Pedro Caldari terá
seu nome imortalizado com a
denominação de Anel Viário Pedro
Caldari na rodovia Fausto Santomauro.

A escritora e  contadora de histórias,
Carmelina Toldedo Piza, agita o meio
internético com suas lives, contação de
histórias e entrevistas.

Em 20 de abril o presidente da
Academia Piracicabana de Letras
participou de um bate-papo virtual com
o vereador Pedro Kawai falando de
Tiradentes: Herói ou vilão?

Julho
O jornalista Edson Rontani Junior
promoveu várias lives em
comemoração ao aniversário da
Revolução Constitucionalista de 1932
Os presidentes das Academias Paulistana
e Piracicabana de Letras, José Renato
Nalini e Vitor Vencovsky, debateram o futuro
da Literatura e das Academias de Letras
em live promovida pela APL, com
mediacão de Edson Rontani Jr. 

Agosto
O presidente da Academia Piracicabana de
Letras, Vitor Pires Vencovsky, recebeu a
Medalha Prudente de Moraes. A indicação
foi por sua dedicação à história, cultura e
pesquisa. A entrega aconteceu pelo
Instituto Histórico e Geográfico de
Piracicaba (IHGP) entidade que presidiu, 
através de live da página da Academia
Piracicabana de Letras pelo Facebook.

Em evento Carmelina de Toledo Piza,
Cecilio Elias Netto e  Carlos ABC
participaram de uma roda de conversas
sobre figuras folclóricas de Piracicaba em
comemoração ao aniversário da cidade.

Caminhos Literários, primeiro evento
literário presencial pós pandemia,
aconteceu nas dependências do
Engenho Central, teve roda de
conversas com escritores, lançamento
de livros, distribuição de kits, contação
de histórias e doação de livros. Evento
realizado pela SEMAC em conjunto com
várias entidades literárias, CLIP, GOLP,
APL, IHGP, AHA, Biblioteca Municipal,
Museu Martha Whatts, Museu Prudente
entre outros.

Setembro
A escritora Valdiza Maria Capranico
relançou seu livro infantil “Sapucaia da
Paz” a convite do Secretário Municipal
de Defesa do Meio Ambiente, José
Otavio Menten. Realizaram o plantio de
mudas no bairro Campos do Conde e
foi dado o nome ao local do plantio de

“Praça da Sapucaia da Paz”

O acadêmico da APL e orador do
Instituto Histórico e Geográfico de
Piracicaba, Armando Alexandre dos
Santos fez um pronunciamento
saudando o 7 de Setembro, data
magna comemorativa da
Independência do Brasil, no Centro
Cívico de Piracicaba.

As escritoras Carmen Pilotto e Ivana Negri,
foram convidadas por Bruno
Chamochumbi a falar sobre seus projetos
literários na Rádio Jovem Pan News

A escritora e contadora de histórias
Carmelina Toledo Piza lançou o livro
“Constelações, Deusas e Mandalas”
em live.
Vitor Pires Vencovsky, presidente da
Academia Piracicabana de Letras,
participou como jurado do Concurso de
Poesias Gustavo Teixeira na cidade de
São Pedro.

Em 30 de Setembro, a
SEMAC  promoveu o evento “Brisas da
Primavera”, que integra o projeto
Caminhos Literários,  em conjunto com
os grupos literários, biblioteca e IHGP.
Houve declamação e discursos,
lançamento de livro, exposições e
música.

Outubro
O livro para crianças “ A Lenda da
Cobrona” da escritora Ivana Maria
França de Negri com ilustrações de
sua neta Ana Clara de Negri Kantovitz
foi lançado na Biblioteca de Piracicaba
e faz parte da coleção Lendas de
Piracicaba editadas com o apoio do
Instituto Histórico e Geográfico de
Piracicaba..

Novembro
O jornalista e escritor Armando
Alexandre dos Santos recebe o título de
Cidadão Piracicabano concedido
através do vereador Pedro Kawai.

Nos dias 17 e 19, foi apresentado às
crianças dos segundos e sextos anos
o Livro da Lenda da Cobrona, a convite
das coordenadoras e professoras  do
Colégio Objetivo, que trabalharam com
elas as lendas de Piracicaba. Ivana
Maria França de Negri autografou o livro
para  cerca de 120 crianças durante o
evento “Encantos de Piracicaba”.

Dezembro
Escritores piracicabanos participaram
do Sarau Poético em Limeira no dia 9
de dezembro.

No dia 11 de dezembro aconteceu nas
dependências do IBA (Instituto Beatriz
Algodoal) a confraternização dos
acadêmicos da APL (Academia
Piracicabana de Letras) juntamente
com escritores dos grupos literários
CLIP e GOLP (Centro Literário e Grupo
Oficina Literária de Piracicaba).
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APL em ação - Ano 2020
26 de Janeiro
Fevereiro
O vereador Pedro Kawai concede
Moção de Aplausos para a página
Prosa & Verso, pelas mil edições,
Organizada pelas escritoras Carmen
Maria Fernandez Pilotto e Ivana Maria
França de Negri. E também concedeu
homenagem póstuma a Ludovico da
Silva, um dos idealizadores do projeto.

1 de março
Lançamento do livro infantil bilíngue
"Edmundo o Gafanhoto Arteiro e
Serafina a Baratinha Assanhada" de
Carmen Pilotto e Ivana Negri no
Espaço Pipa do Engenho. Tradução de
Fernanda Bacellar e ilustrações de
Renato Fabregat. Parte da renda foi
revertida ao Espaço Pipa que trabalha
em projetos de inclusão e capacitação
de crianças e adolescentes com
Síndrome de Down.

14 de março
Inauguração da Sala Thales Castanho
de Andrade no Instituto Beatriz Algodoal
onde ficará o acervo da Academia
Piracicabana de Letras.
Abril, Maio, Junho e Julho
Carmen Pilotto participou como jurada
para seleção de projetos que serão
apoiados pelo Fundo de Apoio à
Cultura (FAC).

1º de Agosto
Lançamento virtual do livro infantil
"Lenda da Noiva da Colina de autoria
de Ivana Maria França de Negri e
ilustrações da Ana Clara de Negri Kanto-
vitz. O livro que integra a coleção "Lendas
de Piracicaba" tem prefácio de Valdiza
Capranico e teve o apoio do Instituto
Histórico e Geográfico de Piracicaba.

Carmen Pilotto inaugura uma Exposição
Virtual de fotos de poemas de sua autoria

Lançamento virtual do livro de poesias
da poetisa Maristela Negri "A Rosa
Selvagem não é uma Miragem"

Lançamento virtual do livro "A Sapucaia
da Paz" que conta a saga da sapucaia
para crianças, da escritora e presidente
do Instituto Histórico e Geográfico de
Piracicaba, Valdiza Maria Capranico.
Lançamento do livro virtual de Barjas
Negri: "Piracicaba Políticas Públicas e
Sustentabilidade"

Carmelina Toledo Piza retoma o seu
programa semanal Balaio Trançado de
Histórias e o primeiro entrevistado é o
presidente da Academia Piracicabana
de Letras, Vitor Vencovsky,  que falou
sobre a vida e obra de Thales Casta-
nho de Andrade,  pelos 130 anos de
seu nascimento no mês de Setembro.

As acadêmicas Ivana Maria França de
Negri e Carmelina de Toledo Piza
foram juradas do Concurso de Micro-
contos de Humor realizado pela
Semactur.

Os acadêmicos Carmen Pilotto, Ivana
Negri, Andre Bueno Oliveira ,Vitor
Vencovsky e Valdiza Capranico foram
jurados do I Concurso Literário da
Rede Birdwatching, Cantos e Encantos
das Aves de Piracicaba.

Leda Coletti classificou-se em
primeiro lugar com a poesia: " A noite
vai...O dia vem..."

Ésio Antonio Pezzato ficou em
segundo lugar com a poesia: " Coral
das Aves"

Setembro
A Academia Piracicabana de Letras
realiza um evento no Instituto Beatriz
Algodoal conferindo o Diploma Thales
Castanho de Andrade a três jovens que
se destacaram na literatura e ilustração
de livros: Ana Clara de Negri Kantovitz,
Tiago Betti e Heitor Barbosa Previtalli.

É inaugurado o busto e o site de
Thales Castanho de Andrade
(www.thalesdeandrade.com.br).

Carmen Pilotto teve sua crônica: "De
como almas se encontraram e se
fundiram num dueto de uma bizarra
crônica poética", feita a partir do Poema
Sujo de Ferreira Gullar, selecionada
para publicação na Revista Toró em
homenagem ao poeta na Semana
Ferreira Gullar.

Outubro
Ivana Negri e Carmen Pilotto lançam o
seu livro infantil bilíngue "Serafina e
Edmundo" na Amazon, plataforma
digital de livros.

A escritora Valdiza Maria Capranico
recebeu no dia 22 de outubro, do Rotary
Club de Piracicaba Engenho, o Prêmio
Geiss  pelos feitos em prol da Cultura e
Meio ambiente do município de Piracicaba,
sendo o idealizador deste prêmio, Luís
Fernando Rebel Machado.

Um vídeo com a fala da professora,
historiadora e acadêmica Marly Therezinha
Germano Perecin, sobre os 250 anos de
Piracicaba, circulou nas redes sociais.

Dezembro
O historiador Armando Alexandre dos
Santos apresenta seu livro em lança-
mento virtual "Dom Luis na Grande
Guerra", com prefácio do Príncipe Dom
Rafael de Orleans e Bragança
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APL em ação - Ano 2019
Março
A  escritora Carmen Pilotto é selecio-
nada para a exposição Batom, Lápis
e Humor em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher

Maio
 As escritoras Carmen Pilotto e Ivana
Negri tiveram seus trabalhos selecio-
nados para a exposição "Arte em
Compota" na Casa do Povoador.

Junho
 Ivana Negri ganhou menção honrosa na
categoria Poesia no Prêmio Nacional de
Literatura dos Clubes 2019 - 4ª edição:
concorrendo pelo Clube de Campo de
Piracicaba. Participaram 55 clubes de 24
cidades com 69 poesias, 61 crônicas e
90 contos.

Julho
 Em evento junino foi lançada a 17
edição da Revista da Academia
Piracicabana de Letras na sede do
Instituto Beatriz Oliveira Algodoal.
Elisabete Bortolin e Lea Paiva partici-
param da FLISP - Feira Literária
Internacional de São Paulo  que
aconteceu pela primeira vez no Teatro
Ruth Escobar, na capital paulista.

Agosto
Com as crianças do CASE, nos
Bosques do Lenheiro, a escritora
Ivana Maria França de Negri lançou o
livrinho Lenda da Inhala Seca, patroci-
nado pelo IHGP. Contou com as
presenças dos membros do Instituto
Histórico e Geográfico de Piracicaba,
Valdiza Capranico e Alexandre Neder.

As escritoras Carmen Pilotto, Leda
Coletti, Ivana Negri, Lourdinha Sodero
Martins, Elisabete Bortolin e Madale-
na Tricanico, relançaram o livro "A
Beleza do Envelhecimento", no
Recanto dos Livros, com renda em
prol do Lar dos Velhinhos de Piracica-
ba, dia 17 de agosto de 2019.

Dia 22  - O ICEN - Instituto Cecílio
Elias Netto realizou o 3º Encontro
Caipiracicabanos no SESC em
comemoração ao aniversário da
cidade. Na roda de conversas partici-
param Cecilio Elias Netto, Edson
Rontani Junior, Mauro Rontani,
Valdiza Capranico, Renata Gava e
João Benatti

Edson Rontani Junior é o novo
presidente da AHA (Associação dos
Amigos do Salão de Humor de
Piracicaba) com mandato até junho
de 2020

A escritora Carmelina de Toledo Piza
realizou um piquenique literário dia 01
de Setembro onde teve contação de
histórias e muitas outras atividades
no "Espaço Arte Carmelina".

Carmelina também organizou uma
exposição na Associação Paulista de
Medicina no dia 14 de setembro
intitulada Oráculo das Palavras -
Riscos e rabiscos.

Membros da Academia Piracicabana
de Letras juntamente com os grupos
literários CLIP e GOLP organizaram
Sarau Literário da Primavera no
Instituto Beatriz Algodoal, para
homenagear os 30 anos do Jornal
Literário Linguagem Viva. A diretora do
LV, Rosani Adal, veio de São Paulo
especialmente para a homenagem.

Escritores André Bueno Oliveira, Carmen
Pilotto e Carmelina Toledo Piza participa-
ram como jurados no concurso de
Microcontos de Humor de Piracicaba

Escritores André Bueno Oliveira,
Carmen Pilotto e Carla Ceres foram
jurados do 10º Concurso do Prêmio
Escriba de Contos 2019

O poeta e escritor Newman Ribeiro
Simões foi premiado como o melhor de
Piracicaba no 10º Escriba de Contos
2019, com o conto Arlequinada

O historiador, escritor e jornalista Arman-
do Alexandre dos Santos recebeu a
Medalha de Mérito Cultural 2019 na área
de Literatura da SEMACTUR.

Outubro
A Academia Piracicabana de Letras
recebeu o presidente da Academia
Paulista de Letras, o professor e
desembargador aposentado, ex
presidente do Tribunal de Justiça do
Estado, José Renato Nalini, que foi
recepcionado pelos grupos literários,
Instituto Histórico e Geográfico de
Piracicaba, prefeito, autoridades e
amigos. Houve troca de livros e em
seguida, almoço de confraternização.

Dezembro
Vitor Pires Vencovsky lança o livro
"Ferrovia e Sociedade" na manhã do
dia 14 de dezembro no IBA com a
presença de muitos escritores,
amigos e familiares

14/12 Realizou-se a confraternização
dos grupos literários CLIP, GOLP e
APL nas dependências do Instituto
Beatriz Algodoal


