Divulgação

Conselho Municipal da Mulher
abre inscrições na segunda, 4
Representantes da sociedade civil atuantes dos direitos da
mulher podem inscrever-se na Secretaria Municipal de Governo

“Não queremos aumento, apenas
reposição” e “aqui não é Casa das
Bahias” – uma critica a proposta
de tentar parcelar o reajuste até
2024 – foram outros cartazes.

ADESÃO ILUSTRE?
No primeiro dia de greve dos
servidores públicos municipais –
25 anos depois da histórica paralisação no então governo Mendes
Thame – a piada é que até o prefeito Luciano Almeida (União Brasil) aderiu ao movimento. A comissão de negociação tentou dialogar
com o chefe do Executivo, mas a
informação é de que ele não se encontrava no Centro Cívico. Aí, surgiu a piada: aderiu à greve?!
ESTIMATIVAS
Desde o início da manhã de
ontem, 1o, quando a mobilização
dos servidores começou a ocupar o jardim em frente ao Centro
Cívico, surgiram diversas estimativas sobre quantas pessoas
passaram pela mobilização. Os
números variaram entre 1.500
até 4 mil pessoas. De qualquer
forma, a adesão ao movimento foi
forte, isso é inegável. O Capiau
passou por lá e ficou admirado.
SOM
Uma das dificuldades da mobilização foi a falta de equipamento
de som que desse conta do espaço.
O primeiro carro de som “não
aguentou o baque”, como foi informado pela organização. Depois de
três horas sem um bom equipamento, eis que Fânio Luis Gomes, presidente do Sindicato da Alimentação,
levou toda a estrutura que ficou até
o final da tarde no Centro Cívico.
CARTAZES
Muitos cartazes foram exibidos pelos manifestantes ao longo
do dia de greve e mobilização. Na
maioria, “Luciano é o culpado”
estava estampado, numa clara resposta à análise do próprio chefe
do Executivo de que o sindicato
(ou os próprios servidores) seria
culpado pelo movimento grevista.
Edição: 16 Páginas

APOIO
A mobilização dos servidores
públicos municipais recebeu o
apoio do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL-SP, que elogiou “a coragem e determinação
da categoria”. Também passaram
pelo jardim do Centro Cívico os
vereadores Pedro Kawai (PSDB),
Paulo Campos (Podemos) e Cássio Fala Pira, além da assessoria
do vereador Paulo Camolesi (PDT).
O apoio está forte. Inegável.
CANCELADA
Por conta da adesão de grande parte dos servidores públicos
da Câmara – incluindo os departamentos de Legislativo, Comunicação e Setor de Informática –. o
presidente da Casa, vereador Gilmar Rotta (PP), divulgou comunicado sobre o cancelamento da
reunião ordinária desta segundafeira (4). Pelas informações do prédio da rua Alferes José Caetano, o
“apoio é à decisão da categoria”.

As inscrições para novas integrantes do Conselho Municipal
da Mulher iniciam na próxima
segunda-feira, 4. O Conselho é
composto por 28 pessoas, entre
titulares e suplentes, representantes do poder público e da sociedade civil. O período para inscrição vai até 27 de abril. As pessoas interessadas devem comparecer na Secretaria Municipal de
Governo (SMG) no Centro Cívico, com os documentos necessários de segunda a sexta-feira, das
8h às 11h30 e das 13h às 16h30.
As representantes da sociedade civil serão sete mulheres
titulares e outras seis suplentes
eleitas dentre os segmentos dos
movimentos sociais organiza-

nião de diretoria e cópia simples
da ata de eleição vigente, ambas
registradas em cartório; cópias
simples do RG, CPF, título de eleitor e certidão de quitação eleitoral, comprovante de residência e
ficha de inscrição das indicadas.
A SMG informa que em
caso de falta de qualquer um
dos documentos no ato da inscrição, a mesma não será recebida. Não serão aceitos quaisquer
documentos por meio digital.
ELEIÇÃO – A eleição das
representantes da sociedade
civil para o mandato de conselheira do Conselho Municipal
da Mulher será realizada em 4
de maio, das 19h às 21h, no
Anfiteatro da Prefeitura.

CONSELHO
Dizem que, se conselho fosse bom, ninguém dava de graça.
Este Capiau, idoso e cansado,
compreende o ditado. Mesmo assim, pela idade já avançada, acredita que oferecer conselho é uma
tentativa de apaziguar os ânimos. Por isso, prefeito, a categoria não quer muito. O diálogo é
fundamental e, você bem sabe, há
condições financeiras para melhorar a proposta. Fica o conselho.
BALANÇO
No final do dia, o comando
de greve do Sindicato dos Municipais de Piracicaba e Região informou que irá divulgar, hoje, 2,
às 14h, um balanço da mobilização em uma live no canal do Facebook da entidade sindical.
HELINHO
Ex-prefeito de Charqueada e
de São Pedro, Helinho Zanatta assinou a ficha de filiação do PSC. Já
é certo que Helinho é pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

NOVA VIATURA DOS BOMBEIROS
O 16º Grupamento de Bombeiros de Piracicaba (GB) foi
contemplado com uma viatura ABP autobomba plataforma para combate a incêndios. A viatura estava parada
por problemas no motor e foi revitalizada com peças adquiridas pelo Estado e mão de obra com apoio dos bom-
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NO PSC
pré-candidato a deputado federal. Pediu baixa segunda (28) do
CPP (Conselho de Pastores de
Piracicaba), onde ocupava a presidência. Na foto, com o presidente estadual do PSC, deputado federal Gilberto Nascimento.
Divulgação

BURACOS

APOIO
Como forma de apoiar o movimento de greve dos servidores municipais, a deputada
estadual Professora Bebel,
enquanto presidenta da Apeo-

as municipais de Educação, de
Saúde, de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo (Semdettur)
e da Ação Cultural (Semac).
DOCUMENTOS – Para as
inscrições de candidatas e delegadas da sociedade civil deverão
ser apresentados os formulários
no edital de convocação (anexo)
devidamente preenchidos e documentos comprobatórios: ofício
em papel timbrado assinado pelo
presidente ou representante legal que conste em ata de eleição,
endereçado ao prefeito, com a
indicação das representantes titular e suplente e delegada; cópia simples da última ata de reu-
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O pastor Fernando Favoreto (ao
centro, ex-MDB) já está de casa
nova, agora no PSC (Partido
Social Cristão), presidido em
Piracicaba por Joel de Faria (esquerda), unindo forças no segmento evangélico, vem como

dos, universidades, sindicatos,
associações de classe e representantes de profissionais e uma
com efetiva atuação na comunidade na defesa dos direitos da
mulher, indicada por três organizações da sociedade civil.
Vale ressaltar que poderão
concorrer pessoas e entidades
de classe que atuem efetivamente no município e que tenham
comprovada atuação no âmbito dos direitos da mulher.
Para representar o poder
público, sete mulheres titulares
e outras sete suplentes serão indicadas pela Procuradoria Geral do Município, pelo Conselho
Deliberativo do Fundo Social de
Solidariedade e pelas secretari-

esp, ofereceu lanche aos participantes. A distribuição foi
feita em frente ao prédio do
Centro Cívico, aonde está
concentrado o movimento.

A imagem reflete muito bem
a gestão do prefeito Luciano Almeida (União Brasil) e
a incompetência da equipe
Tapa Buracos (leia-se Bruno Guimarães, atualmente).
Só que, ao longo da história, a Prefeitura de Piracicaba — e de tantas outras
municipalidades — nunca
venceu os buracos em asfalto, principalmente devido
às chuvas. O Capiau alerta para que tomem mais
cuidado, dediquem-se mais
ao bom leito carroçável.

beiros do setor de motomecanização do Grupamento de
Campinas. O veículo foi apresentado ontem, 1º, pelo tenente-coronel da PM, Harley Washington Ferreira, comandante do 16º GB de Piracicaba, na sede do Grupamento. O prefeito Luciano Almeida participou do evento.
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Continuamos nas ruas
lutando por valorização
Professora Bebel

N

o dia 29 de março, mais de 5
mil professores
e professoras de todas
as regiões do estado
de São Paulo voltaram à Assembleia Legislativa para lutar em
defesa da sua vida
profissional, reajuste salarial,
carreira e condições de trabalho.
Em assembleia estadual, a
categoria decidiu pela realização
de um calendário de luta e mobilização que culminará em uma
nova assembleia no dia 8 de
abril, às 14 horas, no MASP,
Avenida Paulista, São Paulo.
Na sessão plenária da
ALESP no dia 29, lamentavelmente a dupla Doria/Rossieli
(governador João Doria e secretário da Educação, Rossieli Soares) conseguiu aprovar o método de votação do governo, que
impediu a separação da votação
do reajuste salarial e da parte que
se refere à farsa da “nova carreira” do magistério. Na sequência,
após uma série de manobras, em
rito sumário, o governo conseguiu 50 votos suficientes para
aprovar o PLC 3 na íntegra.
Como parte da estratégia para
obter esse resultado, o governo
usou recursos e transporte oficial para mobilizar assessores e servidores da estrutura da SEDUC.
Graças à nossa grande mobilização, desde as primeiras horas da
manhã, essa claque não conseguiu ocupar os espaços da ALESP,
como era o plano de Rossieli.
A APEOESP irá novamente
requerer informações oficiais sobre essa mobilização irregular,
indagando sobretudo se esses
servidores foram remunerados
para dela participarem, pois os
professores e as professoras que
estiveram na ALESP terão descontos em seus salários, como tem
sido a prática desse governo.
Não vamos aceitar as imposições do governo Doria/Rossieli.
Não aceitamos a chantagem da
aprovação da farsa da “nova carreira”, que nos prejudica profundamente, em troca de um reajuste irrisório de 10%. Esse reajuste
é nosso por direito, por isonomia
com os demais segmentos dos
servidores públicos estaduais. Vamos continuar esclarecendo nos-

sa categoria sobre as
perdas de direitos que
implicam a adesão a
essa “nova carreira”.
Exigimos o reajuste de 33,24% referente
ao piso salarial profissional nacional. Não
aceitamos abono complementar, como tem
sido a prática deste governo. Para tanto, nosso sindicato já ingressou com ação coletiva
no Tribunal de Justiça de São
Paulo, que aguarda julgamento.

A APEOESP irá
novamente
requerer
informações
oficiais sobre
essa mobilização
irregular
Ao mesmo tempo, o fim do
vergonhoso confisco é questão
de honra para mim e para a
APEOESP. Estou lutando na
ALESP para que a Casa formule um projeto suprapartidário para acabar com esse
verdadeiro roubo que se comete contra servidores e servidoras que dedicaram toda a vida
a bem atender à população.
Também é preciso dizer que
esse governo destruidor da educação pública quer impor mais
mil escolas do Programa de Ensino Integral, onde ocorre assédio moral aos professores e às
professoras e de onde se expulsam
os estudantes trabalhadores.
Em muitas escolas – inclusive PEIs – falta merenda escolar. Os estudantes se alimentam
adequadamente apenas alguns
dias por semana, recebendo nos
demais dias apenas bolachas e
outros itens de baixo valor nutritivo. Em muitas outras escolas faltam professores, resultando em turmas de estudantes que
não tiveram ainda nenhuma
aula desde o início do ano letivo.
Enquanto esses governantes descompromissados pensam
em suas carreiras políticas, a
escola pública está abandonada.
Não aceitamos e vamos lutar.
———
Professora Bebel, deputada estadual pelo PT e
presidenta da Apeoesp
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O padroeiro das secretárias e dos tradutores
Armando A.
dos Santos

M

uitas profissões têm seus
Santos padroeiros. Alguns foram oficialmente designados pela Santa
Sé; outros não o foram oficialmente, mas
são há muito tempo tradicionalmente invocados pelos fiéis de determinada profissão ou determinado estado de vida, ou como
protetores em determinadas necessidades. A Igreja Católica
sempre viu com bons olhos essas
sadias tradições do povo fiel.
Nada impede, aliás, que os
fiéis de uma determinada profissão livremente procurem, nas
vidas dos Santos, traços em comum com suas próprias vidas
e, encontrando-os, venerem
aqueles Santos como seus especiais protetores. Nisso, a Igreja
deixa total liberdade aos fiéis.
No Brasil, a numerosa e eficiente classe das secretárias tem
o piedoso hábito de invocar São
Jerônimo como seu especial padroeiro e protetor. O mesmo fazem os tradutores. É muito explicável esse costume, pois São
Jerônimo exerceu efetivamente,
durante algum tempo, funções
de secretário do grande Papa São
Dâmaso I, e foi também tradutor, dos mais categorizados.
São Jerônimo, que viveu nos
séculos IV e V, era natural da
Dalmácia (na região da atual
Croácia) e recebeu na infância
formação católica, mas só foi batizado aos 20 anos. Possuidor de
uma cultura clássica das maiores do tempo, é considerado um
dos mestres da língua latina.

Aproveitou integralmente sua imensa
cultura no serviço da
Igreja, lutando contra
as heresias e defendendo a Fé católica.
Atraído pela vida
isolada e recolhida,
na oração e nas austeridades, nem por
isso deixava de participar ativamente, desde os vários locais em que viveu como ermitão, das grandes controvérsias do mundo culto de então.
Foi secretário do Papa São
Dâmaso, e recebeu deste o encargo de traduzir para o latim os Livros Sagrados, diretamente dos
originais gregos ou hebraicos, de
modo a haver uma única versão
oficial das Escrituras, para que
não fossem estas deturpadas pelos hereges dos séculos futuros.
Essa foi a origem da Vulgata, escrita na língua vulgar para poder
ser lida e entendida pelo povo cristão. Na fase final de sua vida,
permaneceu em Belém, na Palestina, onde dirigiu um mosteiro
de monges e deu assistência a
um mosteiro feminino. Ali faleceu
no ano de 419. Sua festa litúrgica
se celebra no dia 30 de setembro.
O Papa São Dâmaso, que
teve tanta importância na vida
de São Jerônimo, nasceu na cidade lusitana de Guimarães e
foi irmão de Santa Irene. Também possuía grande cultura,
era arquivista e poeta, e tinha
também gosto pela arqueologia.
Ordenou a organização dos
arquivos da Igreja, conservando
versões fiéis e autênticas dos escritos dos primeiros Padres e
mandando destruir versões apócrifas e deturpadas, para que no
futuro não pudessem ser aprovei-

Pedofilia (VII) Crime Hediondo

E

m 05 de Dezembro de 2012
a Câmara dos Deputados
aprovou projeto de lei que
altera o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) tornando os crimes relacionados à pedofilia como hediondos. O projeto também amplia a tipificação dos crimes de exploração
sexual de criança e adolescente.
A matéria objetiva aprimorar o
combate à prostituição e à exploração sexual de menores.
Pelo texto aprovado, quem
aliciar, agenciar, atrair ou induzir criança ou adolescente à
exploração sexual ou prostituição estará sujeito a pena de reclusão de cinco a 12 anos e
multa. Também incorre na mes-

ma pena quem, de qualquer forma, facilitar a exploração sexual ou prostituição de menores.
O mesmo ocorrerá com o proprietário, gerente, ou responsável pelo local onde o crime seja
cometido. A pena será aumentada se o crime for com emprego
de violência ou grave ameaça.
O projeto também estabelece que esteja sujeito a pena
de três a oito anos de prisão e
multa se o fato não constituir
crime mais grave quem cometer conjunção carnal ou ato libidinoso com adolescente em
situação de exploração sexual,
prostituição ou abandono.
Fonte: http://www.ebc.com.br/

INTERATIVO
Estou em um site e mulheres interessantes me respondem, mas quando começo o papo online aparecem
as dificuldades de conquista. Com timidez fico sem saber o que dizer. Que assuntos têm mais chances de
conquista? Obrigada.
As tentativas amorosas iniciadas virtualmente já favorecem quem é tímido por não ter
a troca de olhar, por mais que
se utilizem recursos modernos
como webcam. Não se pode
comparar ao olho no olho, embora muitas vezes seja suficiente para a timidez emergir.
Considerando a forma como
colocou a questão, entendo que
se trata de uma relação homos-

sexual. Se já é tímida, esse fator
pode agravar o sentimento pelos
preconceitos existentes.
Se quiser conhecer melhor
uma pessoa nada mais natural
que se dar a conhecer e também deixá-la se expressar. Não
tem que se preocupar com a
conquista em si. Essa acontecerá (ou não) naturalmente, e
vocês saberão a hora certa.
No entanto, uma regra bem
básica é procurar entrar no mundo da outra pessoa, deixá-la se
sentir a vontade, para saber quais
caminhos serão tortuosos ou
suaves nesse desenrolar amoroso. Sei que para um tímido não é
tão simples, mas desconheço outra forma. Nossa felicidade é de
nossa responsabilidade e não se
arriscar é sair perdendo o jogo.

CITAÇÃO!
“Existo onde não penso”. (Sigmund Freud)

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.
Use até 200 toques. Sigilo absoluto.
BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br
CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430

Possuidor de uma
cultura clássica
das maiores
do tempo, é
considerado um
dos mestres da
língua latina
tadas por hereges. Foi com a mesma intenção que incumbiu seu secretário, São Jerônimo, de fazer
uma tradução latina das Escrituras, Ordenou que fossem feitas
escavações e obras de conservação nas catacumbas, abandonadas desde que Constantino dera
liberdade à Igreja, em 312. Pessoalmente redigiu, em versos, os
epitáfios dos incontáveis mártires
que iam sendo localizados nas
galerias subterrâneas de Roma.
Parece ter querido homenagear seu pai, que também se
chamava Dâmaso, consagrando a sua memória o edifício que
mandou construir para abrigar
os arquivos da Igreja. Dâmaso
pai exerceu funções notariais e
foi, mais tarde, ordenado sacerdote. É o que se depreende
dos seguintes versos, nos quais
Dâmaso filho deu testemunho,
não só do seu trabalho arquivístico e da sua preocupação
com a documentação eclesiástica, mas também de amor filial:
Hinc pater exceptor, lector,
levita, sacerdos,
creverat hinc meritis
quoniam melioribus actis,
hinc mihi provecto Christus, cui summa potestas,
sedis apostolicae voluit
concedere honorem,
archivis, fateor, volui nova
condere tecta,

addere praeterea dextra
laevaque columnas,
quae Damasi teneant
proprium per saecula
nomen.
(Tradução: Porque o pai,
notário, leitor, diácono e sacerdote, / cresceu em méritos por
obras cada vez melhores, / e a
mim, já idoso, quis Cristo, a
Quem compete o sumo poder,/
conceder-me a honra da Sé apostólica, / para os arquivos, confesso, quis construir um nova
cobertura, / e ademais acrescentar-lhe colunas à direita e à esquerda, / as quais conservem o
nome de Dâmaso pelos séculos.)
Por influência de São Dâmaso foi retirada do Senado romano a estátua da deusa Vitória,
sendo assim eliminado esse vestígio do paganismo oficial. Foi um
dos primeiros Papas a definir
explicitamente o primado do
Papa sobre a Igreja Universal,
com uma autoridade que lhe vem
de Nosso Senhor Jesus Cristo, e
não por delegação dos demais
bispos ou de concílios. Apoiou
Santo Atanásio em sua luta
contra o arianismo e combateu
tenazmente essa, como diversas outras heresias do tempo.
Faleceu em Roma, no ano de
384. Seu pontificado, que durou
18 anos, foi dos mais fecundos
de toda a História da Igreja.
———
Armando Alexandre dos
Santos, licenciado em
História e em Filosofia,
doutor na área de Filosofia e Letras, membro
da Academia Portuguesa da História e dos Institutos Históricos e Geográficos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba

É pelo auxílio que se torna mais
leve o peso das próprias provações

A

inda pela madrugada, com
os nossos amigos espirituais da Colônia Manto da
Luz, é que passei a descrever, todas as informações emocionais,
auditivas e visuais deste trabalho Socorrista. Havia um porto
com dezenas de embarcações e
em diversas ocasiões, durante o
tempo todo as energias estavam
perfeitamente equilibradas. O espírito presente trazia ante aos
olhos, espectros que refletiam a
imagem da década de vinte e
com grande luminosidade, sorriso e gesto ante a esse espetáculo e em si mesmo a alegria, grandes telas se abrem. Logo somos
envolvidos amorosamente e vejo
o grande oceano e a embarcação
que ali navega, que seguiam pensamentos com fluxo e refluxo. Os
tripulantes praticavam excessos
e provocando excessos contrários para a própria Existência. Era
possível ver cada molécula com
as suas propriedades inerentes
em virtudes das quais se formou
o Universo. Somos todos Um. O
que chamamos de Alma, é o conjunto das nossas faculdades intelectuais, ou seja, a consciência,
livre da função do organismo que
se esvai com a morte. As leis do
Universo e da vida são experiências que os sentidos alcançam. E
grande luminosidade tomou
conta de todo o cenário e já estávamos em uma grande praia.
Caminhávamos pela areia e
muitos dos tripulantes ainda
com certa confusão mental ali
estavam. A personalidade congênita presente alcançava a
adaptação inteligente dos meios aos fins. Habitava ali a harmonia de leis, forças e proporções, se manifestando em toda
a Natureza. Com o pensamento
aflito, cada criatura trazia a sua
história, do esforço e das lutas
e expressavam as próprias condições do progresso. Era evidente de que, em tudo quanto existe, há uma causa, e, para conhecer-se essa causa, é preciso avançar além da matéria, até a essa

Lei viva e consciente. E o Mentor olhou fixamente em meus
olhos e me disse. Amado irmão,
a Humanidade ainda não entendeu que o auxílio é que tornará
mais leve o peso das próprias
provações. O Universo em meio
a razão, com justiça e amor, está
além da força e a Alma é a consciência, o bem e a beleza moral,
a única realidade. Uma imensa
camada sutil e cintilante como
se fossem minúsculas luzes,
chegam perfumando e conduzindo todos que ali estavam e
quando me dei por conta, já
estávamos no Lar terreno.
Amados e queridos leitores.
Se a inteligência e o amor do bem
e do belo existem em nós, estamos em grau Superior, conectados pelos sentidos das leis que os
ligam. Os princípios de uma vida
inteira, devem continuar a ser o
exemplo, o coroamento de uma
nova concepção holística e filosófica. A expressão do que existe
no Universo, é força e vida, estado latente que vem desenvolvendo progressivamente com o nosso pensar-sentir-agir, os degraus
inumeráveis da escala Superior.
E finalizamos estas maravilhosas linhas, refletindo sobre os ensinamentos de Lao-Tsé: “As palavras verdadeiras não são agradáveis e as agradáveis não são
verdadeiras”, “É fácil apagar as
pegadas; difícil, porém, é caminhar sem pisar o chão”, “Pagai o
mal com o bem, porque o amor é
vitorioso no ataque e invulnerável na defesa” e “Quem conhece
a sua ignorância revela a mais
profunda sapiência”. Enfim, na
Casa de nosso Pai há muitas
moradas. Reflita que a verdade
é como um espelho que se partiu
em mil pedaços e cada pessoa
pegou um pedaço e pensa que tem
toda a verdade. Lembre-se que a
dor da saudade não se compara
com a felicidade do reencontro.
E com a amada, querida e estimada Alma gêmea, nossa eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.
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Os núcleos de favelas
são bastante antigos
Barjas Negri

O

s núcleos de favelas em Piracicaba são bastante antigos, característica de sua economia
que assistiu expressiva
expansão da lavoura
canavieira, que demandava muita mão
de obra no corte da cana durante
as safras anuais. Esse processo
sempre atraiu trabalhadores de
vários estados brasileiros, como de
Minas Gerais e da região Nordeste.
Esses trabalhadores vinham para Piracicaba e se alojavam em condições inadequadas. Com o final da safra, eles
podiam voltar para suas cidades de origem. Mas muito preferiam ficar aqui e participavam
dos movimentos de ocupação de
terras públicas e privadas, onde
instalavam seus barracos de
madeira. Ficavam nessas situações até terem condições de construir suas casas em alvenaria.
A mecanização do corte da cana
reduziu esse fluxo migratório.
Acompanhei de perto os trabalhos dos prefeitos municipais
que, com sensibilidade social, realizavam investimentos em infraestrutura urbana nessas áreas com a instalação de redes de
água e esgoto, energia elétrica,
iluminação pública nas ruas e
pavimento asfáltico, transformando essas áreas em bairros
com melhores condições de vida
para essa população. Numa próxima etapa deste processo, eles
articulavam a regularização
fundiária. Tudo isso ajudou e
melhorou muito a qualidade de
vida de milhares de famílias.
Ocorre que a economia capitalista é cíclica e sempre há recessões, que fazem o PIB (Produto
Interno Bruto) recuar e gerar milhões de desempregados na sociedade. Foi assim em todas as décadas desde 1980 e a última ocorreu
em 2015-2016, com a destruição
de milhões de empregos, o que foi
agravado pela pandemia de 2020.
Em Piracicaba, essas crises
recentes provocaram o acentuado processo de favelização,
onde milhares de famílias foram
obrigadas a morar em áreas
ocupadas por favelas ou a criar
novas favelas. Alguns exemplos:
Portelinha, Pantanal, Frederico,

Esperança, Vitória
Conquista e Renascer
para citar as maiores.
No período de 2017
a 2020, pelo menos 10
comunidades de favelas
receberam expressivos
investimentos em saneamento básico, instalação de energia elétrica e
iluminação pública nas
ruas/avenidas, além do cascalhamento de vias públicas. Em 2020,
durante a pandemia do coronavírus, o trabalho foi mais intenso.
Cerca de 2 mil famílias receberam
algum benefício, trabalho que não
se completou e que lamentavelmente foi interrompido em 2021,
segundo ano da pandemia. Por
outro lado, as favelas mais antigas receberam atenção para sua
regularização, como foram os
casos recentes do Jardim Glória, IAA-Silveiras, rua São Dimas, Tatuap&eacut e;, Esplanada-MAF, Guamium, Algodoal
(parte) e Marques Cantinho.

As favelas e
seus moradores
merecem mais
respeitos das
autoridades
municipais
A pandemia não acabou, apenas ficou menos intensa. Mas isso
não era motivo para ignorá-las,
pois encerrado 2021, primeiro ano
da atual administração, as favelas parecem esquecidas e abandonadas. Elas não receberam qualquer investimento público nesse
ano, sem a ligação de uma torneira
d´água ou uma ligação de energia.
Até o diálogo foi interrompido.
E vejam que não é por falta de
cobranças. A União das Comunidades de Piracicaba (UCP) tem
trabalhado e reivindicado ações
das autoridades. Em alguns casos
com o apoio de alguns vereadores.
Por último, não é demais lembrar
que, quando a classe média vai
ao supermercado, ao restaurante, a uma loja, a uma lanchonete,
a uma sorveteria, a uma pizzaria,
muitos trabalhadores que prestam serviços nesses locais, moram nessas favelas que precisam
de maior atenção da Prefeitura.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

A GRESSÃO
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Vereadores enaltecem
atuação de servidores
e direito à mobilização
Movimento que iniciou greve, desde ontem, 1º, foi tema de
discursos durante a 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal
A mobilização dos servidores públicos municipais, que iniciaram uma greve no Município
a partir de ontem, 1º, foi destacada por diversos parlamentares
durante a 9ª reunião ordinária
da Câmara Municipal de Piracicaba, na noite desta quinta-feira
(31). Em campanha salarial, a categoria pede reposição salarial de
21%, percentual que representa
o acumulado dos últimos três
períodos de data-base (20192020, 2020-2021 e 2021-2022).
As intervenções dos vereadores foram durante o espaço de cinco minutos destinado aos oradores. Rai de Almeida (PT) foi a primeira a falar. “O senhor prefeito
não atendeu às negociações, tendo apresentado uma proposta dividida por um longo período”, disse, ao lembrar que, na última proposta de Luciano Almeida, ele sugere repartir o índice em duas parcelas em 2022, outra em 2023 e
mais um último valor residual em
2024. “O movimento é legítimo e
quer recuperar as perdas deste
período”, disse a parlamentar.
“Estamos ao lado do funcionalismo”, assegurou a vereadora
Silvia Morales (PV), do mandato
coletivo “A Cidade É Sua”. Ela lembra que a categoria “segurou o piano” durante o pandemia, tendo
sido fundamental no funcionamento das unidades de saúde.
“A greve é uma situação para
todos, por isso pedimos para que
se chegue a um acordo”, disse.
O vereador Thiago Ribeiro
(PSC) defendeu o direito do
trabalhador e lembrou que a

Mesa Diretora da Câmara
abriu um diálogo com os servidores da Casa. “Eu acho que
falta diálogo do Executivo com
os servidores, por isso defendo
a causa do servidor”, disse.
O vereador Wagner Oliveira,
o Wagnão (Cidadania), lembrou
que sua esposa também é servidora pública, “então, posso dizer que
sentimos na pele essas perdas”,
lembrou. “Não torço para que haja
uma greve, porque vai trazer
transtornos, mas é um movimento que é de direito, está na Constituição Federal”, destacou.
Vice-presidente da Mesa Diretora da Câmara, o vereador
Acácio Godoy (PP) também declarou seu apoio ao funcionalismo
público de Piracicaba na busca do
que avaliou como “devidas reposições salariais”, disse. “Eu torço
para que as negociações sejam retomadas e cheguem a um bom
termo”, enfatizou o parlamentar.
Ao fazer um reconhecimento
do papel do servidor no município, o vereador Ary Pedroso Jr.
(Solidariedade) lembrou que todo
cidadão que precisa de saúde,
educação, segurança, precisa do
trabalho de um funcionário público. “Quero manifestar meu
apoio, essa greve é justa e o aumento salarial é necessário para
corrigir a inflação”, esclareceu.
O vereador Cássio Luiz Barbosa, o Cássio “Fala Pira” (PL),
salientou que “ainda vivemos em
uma Democracia” para rechaçar
qualquer tentativa de impedir o
movimento grevista. “Eles (servidores) não estão pedindo au-

mento, estão querendo reajustes,
são pais e mães de famílias, trabalhadores que carregaram essa
pandemia nas costas”, disse.
“Estou do lado do funcionalismo”, enfatizou Zezinho Pereira (Democratas), que também
é servidor público. “O que estiver nas condições deste vereador fazer, estarei à disposição”,
esclareceu, ao mostrar receio
para os rumos que um movimento desta natureza pode tomar.
“A gente não sabe qual vai ser o
encaminhamento”, disse.
O vereador Laércio Trevisan
Jr. (PL) também deixou seu apoio
à paralisação dos servidores e lembrou que, na campanha salarial,
“o que cabe é a decisão da categoria”, disse, ao destacar que o papel
da Câmara será votar o projeto que
for encaminhado após definir o
índice para reajuste salarial.
O vereador Paulo Campos
(Podemos) lembrou que “somos
todos respaldados pela Constituição” e defendeu o direito pela
paralisação e busca de reposição
salarial. “Meu apoio aos servidores e sei que quase a totalidade da população depende do trabalho de um serviço público”,
disse. “O funcionário está disposto a negociar”, esclareceu.
Em uma crítica direta ao prefeito, o vereador Pedro Kawai
(PSDB) disse que o governo insiste em governar olhando para
o retrovisor, destacou, ao lembrar artigo do chefe do Executivo em que aponta outros anos
em que não houve reposição. “Já
são 15 meses de governo e ele

não tem coragem de sentar e negociar”, disse. Kawai destacou
que, ao assumir a gestão pública, a nova administração assume
os ônus e bônus da Prefeitura.
Os vereadores Gustavo Pompeo (Avante) e Rerlison Rezende,
o Relinho (PSDB), também defenderam o direito dos servidores
públicos municipais em se mobilizar. “Respeito a greve, quem adere e quem não adere”, disse Pompeo. “Eu acho legítima (a paralisação) e entendo que faz muito
tempo que precisa resolver essa
situação”, acrescentou Relinho.
Líder de governo na Câmara,
o vereador Josef Borges (Solidariedade) também defendeu o direito à greve, e questionou porque,
em outros anos, mesmo com reposições salariais menores, não
houve movimento de paralisação. “Em 2018, foi apenas 2,32% e
não houve; em 2019, foi 3,90% e
não houve, mas agora, com 14,04%,
e vai haver greve”, criticou.
PAUTA DA ORDEM DO
DIA - Durante a 9ª reunião ordinária da Câmara, foram aprovados, em discussão única, o
projeto de decreto legislativo 6/
2022; o projeto de resolução 4/
2022; e os requerimentos 239/
2022, 241/2022, 242/2022, 244/
2022, 245/2022, além das proposituras em regime de urgência,
252/2022 e 258/2022. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei 36/202, e, em primeira
discussão, os projetos de lei 215/
2021, 229/2021, 232/2021, 239/
2021, 257/2021, 15/2022, 24/2022,
48/2022, 49/2022 e 51/2022.
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Vereador recebe grupo de mães ArcelorMittal Piracicaba recebe moção de aplausos pelos 100 anos
para tratar de violência em escola
Na manhã de ontem (1º), a
Já o deputado Madureira desDivulgação

Na tarde desta quinta-feira
(31/03), o vereador Cássio Luiz
Barbosa (PL), o Cássio Fala Pira,
recebeu na Câmara Municipal de
Piracicaba mães de alunos da Escola Estadual Hélio Penteado de
Castro, unidade onde, na última
terça-feira (29), uma estudante
foi agredida por outros jovens.
Segundo o grupo de mães, a
violência dentro do ambiente escolar vai para além do caso que
ganhou repercussão na mídia local. Elas relatam o uso de palavras
ofensivas por parte dos jovens e o
arremesso de garrafas de água e
de água dentro das salas de aulas.
Uma destas mães diz que sua
filha chora e, em algumas situações, até se esconde dentro do banheiro. Ela também alega que, ao
buscar ajuda na direção da esco-

la para uma intermediação junto
às jovens que estão hostilizando
sua filha, tem o retorno de que
não pode chamar as adolescentes, pois existem impeditivos legais, como a Lei Geral de Proteção de Dados e o ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente).
As mães também relatam encontrar, dentro da área escolar,
pinos de cocaína e preservativos
usados. "Que nós possamos intermediar uma ação junto ao Delegado do 5º DP, responsável por aquela
área, Conselho Tutelar e Promotoria da Vara da Infância e da Juventude, para propor, se necessário, até mesmo medidas sócias educativas, como serviço comunitário,
e palestras de prevenção para que
possa cessar toda essa violência",
disse Cássio Fala Pira às mães.

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

Pastor receberá homenagem
por inauguração de igreja
O pastor titular da 43ª Igreja
do Evangelho Quadrangular em
Piracicaba, reverendo Jaedson
Campos de Souza, receberá um
Voto de Congratulações pela construção e inauguração do Templo
da Igreja do Evangelho Quadrangular - IEQ Jardim, localizado na
Avenida Conceição número 845,
bairro Vila Rezende. O requerimento 252/2022, de autoria do vereador Rerlison Rezende, o Relinho
(PSDB), foi aprovado, em regime
de urgência, na reunião ordinária
da noite desta quinta-feira (31).
O vereador destaca, no texto
do requerimento, que o reverendo é um jovem pastor de apenas
32 anos de idade e que a IEQ Jar-

dim tem como objetivo levar o
Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas da cidade e ainda
realiza trabalhos sociais com as
pessoas que são alcançadas por
meio da Igreja. De acordo com
Relinho, foi em razão do crescimento da Igreja, desde o início das
suas atividades, que tornou necessária a busca por um local maior a
fim de acomodar todos os fiéis.
“A Igreja do Evangelho Quadrangular - IEQ Jardim, não tinha
prédio próprio e mesmo com a pandemia da Covid-19, a Igreja, sob a
direção do Pastor Jaedson, construiu um lindo Templo, localizado
na Avenida Conceição número 845,
bairro Vila Rezende”, elogiou.

ArcelorMittal, unidade Piracicaba, recebeu das mãos do vereador Thiago Augusto Ribeiro (PSC)
e do deputado estadual Alex de
Madureira (PSD) a moção de
aplausos em homenagem aos 100
anos da empresa no Brasil, comemorado em dezembro de 2021.
Durante a homenagem, o vereador enalteceu os 100 anos de
história e de contribuição da ArcelorMittal ao país, na construção
da nossa capital federal e de tantas outras obras importantes.
“Para nós, parlamentares, é uma
alegria participar desse momento da empresa, e atuarmos juntos para a construção dos próximos 100 anos”, disse Ribeiro.

tacou a importância da empresa
na geração de emprego e renda
para o município, e seu compromisso social. “Uma empresa centenária que marca a sua história com
uma atuação forte no desenvolvimento da cidade, tanto na geração
de empregos quanto no retorno à
sociedade com os projetos desenvolvidos em prol da educação, esporte e cultura do município”.
O evento ocorreu na unidade e contou com a participação
do diretor de negócios da planta, Luis Augusto de Arruda Penteado, o gerente da área de Pessoas, Paulo Raso, e demais representantes da empresa e da Câmara Municipal de Piracicaba.

A LESP

Homenagem foi entregue pelo vereador Thiago Ribeiro
e o deputado estadual Alex de Madureira

H OMENAGEM

Alex vota contra reajuste no Câmara aprova Título de Cidadão
ICMS sobre o óleo diesel
ao deputado Sebastião Santos
Com o voto do deputado Alex
de Madureira, os parlamentares
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovaram na última quarta-feira (30) o
congelamento por, no mínimo, 12
meses, de reajustes no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o óleo diesel, combustível utilizado principalmente por caminhoneiros.
“É uma medida importante e, com isso, buscamos aliviar
o aumento de preços de combustíveis no curto prazo, para
conter os impactos negativos
sobre a inflação e o dia a dia da
população de São Paulo”, sentenciou Alex de Madureira.
O Projeto de Decreto Legislativo 14/2022 manifestou concordância com o Convênio 16/22,
do Confaz (Conselho Nacional de
Política Fazendária), que trata
da incidência do imposto sobre o
diesel, e autorizou o Estado a
conceder desconto de R$ 0,35

por cada litro do combustível
para que não haja aumentos.
"O congelamento do ICMS
sobre o óleo diesel vai contribuir
para a economia das famílias, ajudando na renda dos menos favorecidos", disse o deputado.
O benefício fiscal, que é o desconto de R$ 0,35 por litro de diesel
S-10, está de acordo com a Lei Complementar 192/22 e com a Lei de
Responsabilidade Fiscal. De acordo com o Estado, isso significa que
não haverá aumento do ICMS cobrado sobre o diesel em São Paulo.
Foi definido um valor fixo de
R$ 1,006 por litro de diesel S-10 e
a concessão do desconto para
manter a carga tributária no nível
de novembro de 2021. A regra valerá por, no mínimo, 12 meses. "Ao
votar contra o reajuste no ICMS
sobre o óleo diesel acredito que
estou colaborando para tentar reduzir o impacto negativo do custo
dos combustíveis na economia”,
concluiu Alex de Madureira.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 9ª reunião
ordinária desta quinta-feira
(31), o projeto de decreto legislativo 6/2022, que concede Título de Cidadão Piracicabano ao
deputado estadual Sebastião
Santos (Republicanos). A homenagem é de autoria do vereador
Paulo Henrique (Republicanos).
Natural de Santo André e
morador de Barretos há 30 anos,
Sebastião Santos é químico, radialista e pastor evangélico. Foi
eleito com 95.325 votos para o
segundo mandato como deputado estadual e é reconhecido pelo
trabalho ligado ao turismo, pesca e aquicultura, agricultura,
meio ambiente, atividades econômicas e conselho tutelar. Sebastião Santos tem como base eleitoral o noroeste paulista, com
sede em Barretos e Catanduva.
Apresentou projetos de lei
para combater a pedofilia, como a
proposta que autoriza o Poder

Executivo a criar o Centro de Informação e Atendimento Sobre a
Violência e o Abuso Sexual Contra
a Criança e o Adolescente no Estado; a propositura que autoriza a
criação de uma delegacia especializada ao combate aos crimes de
violência e abuso sexual contra a
criança e o adolescente; e o projeto
que torna obrigatória a exibição de
filme publicitário de advertência
contra a pedofilia e ao abuso e à
exploração sexual de crianças e
adolescentes antes das sessões
nos cinemas de todo o Estado.
De acordo com o autor do
projeto, o deputado Sebastião Santos é parceiro da campanha de
combate à pedofilia em Piracicaba, com a cooperação ao Fórum
de Combate a Pedofilia e Drogas.
Por meio do deputado, a cidade
foi contemplada com o projeto
Areninha na região do Bairro Vila
Sônia, que vai beneficiar os projetos de esporte e atender aos esportistas da região e do município.
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Bebel cobra do prefeito reabertura das negociações
Para a deputada Bebel, a falta de bom senso por parte da administração municipal foi o que levou à deflagração de greve

A deputada estadual Professora Bebel (PT), presidenta da
Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino
de Piracicaba), apresentou carta
e protocolou nesta última quintafeira, 31 de março, na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, moção de apoio ao movimento
dos servidores municipais de Piracicaba, que estão em campanha
salarial e prestes a deflagrarem
uma greve, por falta de um acordo com a Prefeitura. No documento, em que a parlamentar
apela ao prefeito Luciano Almeida para que reabra as negociações com o Sindicato dos Servidores Municipais de Piracicaba,
visando buscar um acordo, foi
lido nesta manhã de sexta-feira,
01 de abril, pelo diretor do Sindicato dos Servidores Municipais,
Osmir Bertazzoni, vem em frente
ao prédio do Centro Cívico, onde
mais de cinco mil servidores, em
greve, se concentraram para protestar contra a insensibilidade
do governo municipal nas negociações da campanha salarial.
Na moção ao Sindicato dos
Servidores Municipais de Piraci-

caba, ao prefeito Luciano Almeida, à Câmara de Vereadores de
Piracicaba e ao Instituto Conespi
(Conselho das Entidades Sindicais
de Piracicaba), que também tem
buscado intermediar um acordo
entre as partes, a parlamentar lembra que março é o mês da database dos servidores municipais de
Piracicaba, “momento de serem
valorizados os servidores municipais, responsáveis por todo trabalho de prestação de serviços públicos à população, seja nas escolas,
creches, postos de saúde e prontos-socorros, no trabalho de garantir a segurança pública, na
manutenção da cidade, no fornecimento de água e na coleta e tratamento de esgoto, enfim, em todos os setores que a Prefeitura está
envolvida, até no funcionamento
da máquina burocrática do município, e que inclusive foram fundamentais na pandemia do coronavírus, que só não foi ainda mais
grave pelo comprometimento destes nobres trabalhadores, com
muitos colocando a própria vida
em risco, enquanto outros, infelizmente, chegaram até a óbito”.
A deputada Professora Be-

bel, que também está manifestando apoio ao movimento dos servidores municipais através das
mídias sociais, adverte que a categoria decidiu pela deflagração
de greve no último dia 25, em assembleia histórica, com a participação de mais de 2500 servidores, em função de a proposta
apresentada pela administração
municipal não atingir os índices
reivindicatórios da categoria e
serem esgotada as negociações,
apesar de a categoria estar há
três anos sem reajuste salarial.
Para a deputada Bebel, a falta de bom senso por parte da administração municipal foi o que
levou à deflagração de greve dos
servidores municipais. “Essa greve tem total apoio do nosso mandato popular na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma vez
que é legítima e visa unicamente
equilibrar seus salários com as
inúmeras perdas salariais que tiveram ao longo destes anos, fruto de um governo federal despreparado, que possibilitou a volta da
inflação no nosso país, reduzindo
assim o poder de compra de toda
população brasileira”, enfatiza.

Fotos: Divulgação

Osmir Bertazzoni, diretor do Sindicato, lê carta de apoio da deputada Bebel à greve dos municipais

Nota da deputada Professora Bebel
“Os servidores públicos
têm prestado um serviço inestimável a toda a população,
sobretudo neste contexto de
pandemia. Precisam ser valorizados e condignamente remunerados. Assim, é inaceitável que a Prefeitura Municipal de Piracicaba se recuse a
negociar com os servidores
públicos em greve, e em nada
altere uma proposta que prevê um irrisório reajuste de 20%
dividido em 3 anos! Frente ao
arrocho salarial da categoria e
ao descontrole inflacionário do
pais, é preciso que se ofereça

uma proposta que possa, minimamente, contemplar suas necessidades. A proposta da Prefeitura foi recusada em duas
assembleias da categoria. A
decisão de paralisação foi tomada pela maioria dos 2.500
servidores que participaram da
assembleia histórica realizada
em frente ao Centro Cívico,
onde funciona a Prefeitura de
Piracicaba. Assim, como deputada estadual com representatividade em Piracicaba e região,
faço um apelo ao Prefeito Luciano Almeida para que reabra negociações com os servidores

públicos municipais, a fim de
que se possam encontrar uma
solução que possa ser aceita
e que atenda suas reivindicações e suas necessidades. Expresso aqui minha solidariedade e meu apoio ao movimento, pois, como servidora
pública que também sou, considero que o Poder Público e
toda a sociedade devem sempre reconhecer e valorizar
nosso trabalho e nosso compromisso com a população”.
Professora Bebel é
deputada estadual pelo PT
e presidenta da Apeoesp
Servidores, que contam com o apoio da Bebel, tomaram a frente da Prefeitura, no primeiro dia da greve

Todo apoio ao professor
Moisés Bortoletto.
Não às escolas cívico-militares
Divulgação

Indignada, venho a público
externar meu apoio, assim
como a solidariedade da nossa APEOESP ao professor
Moisés Bortoletto, da Escola
Estadual Jetho Vaz de Toledo, em Piracicaba, que desde fevereiro deste ano vem
sofrendo perseguições, ameaças e ataques de um grupo
bolsonarista ligado ao Vereador Fabricio Polezzi.
Esses ataques, perseguições e ameaças se devem ao
fato de o professor Moisés ter
se posicionado e continuar se
posicionando contra o projeto
de transformação desta e de outras escolas do Município de
Piracicaba em escolas cívicomilitares. Juntamente com o
professor Moisés, pais e estudantes da E.E. Jethro Vaz de
Toledo também estão contra
esse projeto autoritário dos governos Bolsonaro e Doria.
Apoiamos e nos solidarizamos com o professor Moisés
não apenas em razão dessas
perseguições, mas porque estamos de acordo com sua luta.
Recursos públicos, conquistados pela sociedade por meio da
institucionalização do novo Fundeb, não são para financiar um
projeto que pretende formatar

A deputada Professora Bebel se solidariza com
o professor Moisés, que vem sendo perseguido
por se posicionar contra a escola cívico-militar

a mente de nossas crianças e
jovens com ideias retrógradas
e disciplina de quartel. Queremos escolas nas quais vigore
o princípio constitucional da liberdade de ensinar e aprender, onde se possa pesquisar
e debater, onde seja respeitada a diversidade e onde a busca do conhecimento seja incentivada permanentemente.
Professor Moisés Bortoletto, conte conosco. Estamos
com você nessa luta e a
APEOESP lhe prestará todo o
respaldo contra a covardia
dessa gangue bolsonarista.
Piracicaba, 31 de março de 2022

Maria Izabel Azevedo Noronha – Professora Bebel
Presidenta da Apeoesp – Deputada Estadual

Aforismos instigantes
José Renato Nalini

A

forismos são máximas, ditados
sintéticos de
ideias geralmente destinadas a gerar reflexão ou até mudança
comportamental. Há
infinitos aforismos e
também é enorme a
quantidade de pensadores que se
propuseram a formulá-los, alguns
dos quais persistem por serem
clássicos na literatura universal.
Revejo uma coleção de aforismos de Arthur Shopenhauer
(1788-1860), que são atuais e
provocativos. Alguns deles merecem uma reflexão. Por sinal, cheguei a aplicar provas aos alunos
de Filosofia, no Bacharelado em
Direito, pedindo que dissertassem a respeito de um aforismo.
Interessante obter o caleidoscópio das impressões causadas nas
mentes juvenis, com distintas
origens, concepções ideológicas,
filosóficas ou confessionais.
Mas vamos a Shopenhauer:
a riqueza influencia-nos como a
água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede temos. O mesmo
vale para a glória. A música exprime a mais alta filosofia numa
linguagem que a razão não compreende. Se na hora de uma necessidade os amigos são poucos?
Ao contrário! Basta fazer uma
amizade com alguém para que
logo que este se encontre numa
dificuldade, peça dinheiro emprestado. Observem que o caráter de quase todos os homens parece particularmente adaptado a
uma certa idade da vida, de modo
que nela se apresenta da forma
mais proveitosa. Alguns são jovens amáveis, e depois isso passa, outros, homens enérgicos e
ativos, dos quais a idade rouba
todos os valores. Muitos apresentam-se mais favoravelmente na
velhice, quando são mais indul-

gentes por serem mais
experientes e serenos.
A serenidade e a vitalidade da nossa Juventude baseiam-se em
parte no fato de que
nós, ao subirmos a
montanha, não vermos
a morte, pois ela encontra se do outro lado da
encosta. Vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo; vista pelos velhos, um
passado muito breve. A glória deve
ser conquistada; a honra, por sua
vez basta que não seja perdida.
A solidão é o destino de todos
os espíritos eminentes. O que torna as pessoas sociáveis é a sua incapacidade de suportar a solidão
e, nela, a si mesmos. O dinheiro é
uma felicidade humana abstrata; por isso aquele que já não é
capaz de apreciar a verdadeira
felicidade humana, dedica-se
completamente a ele. O dinheiro
é a coisa mais importante do
mundo. Representa: saúde, força, honra, generosidade e beleza,
do mesmo modo que a falta dele
representa: doença, fraqueza,
desgraça, maldade e fealdade.
Casar-se significa duplicar
as suas obrigações e reduzir à
metade os seus direitos. Nas pessoas de capacidade limitada, a
modéstia não passa de mera honestidade, mas em quem possui
grande talento, é hipocrisia.
Mostrar cólera e ódio nas palavras ou no semblante é inútil,
perigoso, imprudente, ridículo e
comum. Não devemos mostrar a
nossa cólera ou o nosso ódio senão por meio de atos; e estes podem ser praticados tanto mais
perfeitamente quanto mais perfeitamente tivermos evitado os primeiros. Os animais de sangue frio
são os únicos que têm veneno.
Quem não tem medo da vida
também não tem medo da morte. Os eruditos são aqueles que
leram nos livros; mas os pensa-

Casar-se significa
duplicar as suas
obrigações e
reduzir à metade
os seus direitos
dores, os gênios, os iluminadores do mundo e os promotores
do gênero humano são aqueles
que leram diretamente no livro
do mundo. Quanto mais elevado
é o espírito, mais ele sofre.
As religiões, assim como as
luzes, necessitam de escuridão
para brilhar. A nossa felicidade
depende mais do que temos as
nossas cabeças, do que nos nossos
bolsos. A honra é, objetivamente,
a opinião dos outros acerca do
nosso valor, e, subjetivamente, o
nosso medo dessa opinião. A ignorância só degrada o homem
quando se encontra em companhia da riqueza. Entre os desejos e as realizações destes, transcorre toda a vida humana.
A memória age como a lente convergente na câmara escura: reduz todas as dimensões e produz, dessa forma,
uma imagem bem mais bela do
que o original. Raramente pensamos no que temos, mas sempre no que nos falta. Renunciamos a muito de nós mesmos
para sermos como os outros.
Há muita sapiência nessas lições de Shopenhauer. Dois séculos nos separam e o ser humano
continua a ser esta entidade
complexa, angustiada e carente,
que necessita a cada dia, de um
apoio externo para o enfrentamento das vicissitudes do existir.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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C IRURGIÕES

DA

A LEGRIA

Palhaços despertam sorrisos
de pacientes e colaboradores
Fotos: Divulgação

PASTORAL

DA

CRIANÇA

Trinta e cinco anos salvando
vidas na Diocese de Piracicaba
Organismo da Igreja Católica atende, por ano, média de 4.500 meninos e
meninas e ajuda no combate à mortalidade infantil na região desde abril 1987

No HFC Saúde por onde o Acerola e o Gaguelho passam a gargalhada
é certa. A alegria é uma metodologia infalível que ajuda na
recuperação e no resultado do tratamento. O HFC Saúde está
extremamente agradecido por receber esse projeto.

O HFC Saúde agora conta
com um reforço para arrancar
sorrisos, os Cirurgiões da Alegria,
eles que são profissionais capacitados em despertar sorrisos. A jornada da dupla de Palhaços, no
caso, os Cirurgiões Acerola e Gaguelho começou esse mês no HFC
Saúde. “O trabalho voluntário faz
toda a diferença na rotina hospitalar. Com leveza e criatividade os
Cirurgiões da Alegria se conectam
com os pacientes pelo sorriso. Um
trabalho que desperta a alegria e
a esperança em quem é cuidado,
e também em quem cuida. Faz
bem para todos”, disse o presidente do HFC Saúde José Coral.
Os Cirurgiões da Alegria é
uma associação beneficente sem
fins econômicos que atua em hospitais com o Programa Visita da
Alegria, levando a experiência do
palhaço e sua capacidade de transformação. “Toda implantação de
projeto é um momento delicado. Conhecemos o hospital, primeiro de
cara limpa, nos apresentarmos e
mostrarmos que são os artistas que
estarão nos corredores do hospital

durante o ano. Nesse primeiro contato, também vamos mapeando
quais setores a atuação pode acontecer, quem são as pessoas, qual o
tamanho da sala, se é um local
apertadinho, se tem muita gente
no lugar, enfim, é um raio-x feito
por Palhaços”, disse o Acerola.
No HFC Saúde por onde o
Acerola e o Gaguelho passam a
gargalhada é certa. A alegria é
uma metodologia infalível que
ajuda na recuperação e no resultado do tratamento. O HFC
Saúde está extremamente agradecido por receber esse projeto.
“Confessamos que mesmo fazendo esse trabalho há mais de 15
anos, sentimos um friozinho na
barriga. E sabe qual foi o motivo?
Fomos extremamente bem acolhidos, muito bem apresentados e o
hospital abraçou o projeto de uma
maneira que dificilmente esqueceremos. Todos os setores já sabiam
que passaríamos nos apresentando, receberam comunicados via
intranet, fotos, links, tudo! Nos
sentimos em casa, tudo de porta
aberta”, disse o palhaço Gaguelho.

A Pastoral da Criança da Diocese de Piracicaba completa 35
anos de existência no dia 8 de abril.
Para celebrar o trabalho desenvolvido ao longo de três décadas e
meia na promoção da saúde e combate à mortalidade infantil, acontece neste domingo (3), às 10h30,
na Catedral, a Santa Missa em
Ação de Graças pelo aniversário
da pastoral. A celebração será
presidida por Dom Devair Araújo da Fonseca, bispo diocesano.
Com uma média de 4.500
crianças atendidas anualmente,
a estimativa é que cerca de 160
mil meninos e meninas tenham
passado pela Pastoral da Criança, nas 15 cidades da diocese,
desde 1987, segundo a coordenadora Marina Rodrigues dos
Santos Nascimento de Carvalho.
CONTEXTO HISTÓRICO - Nos anos 1980, o mundo
todo passava por profundas
transformações políticas, econômicas, culturais e sociais. O Brasil também vivia suas metamorfoses, mas na caminhada rumo
ao final do século XX, um dos
grandes desafios do país ainda
era a mortalidade infantil, indicativo de precárias condições de
vida e saúde da população, principalmente dos mais pobres.
O Brasil dos anos 80 registrava cerca de 69 óbitos de bebês
até um ano para cada grupo de
mil nascidos vivos, de acordo com
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Mesmo no Estado de São Paulo,
onde os números caíam desde
1940, segundo a Fundação Seade
(Sistema Estadual de Análise de
Dados), a mortalidade ainda estava na casa de 50 por mil nascidos vivos no início da década.
É nesse contexto e com participação fundamental da médica
sanitarista e pediatra Dra. Zilda
Arns Neumann que nasce, no Paraná, e logo se espalha por dioceses e arquidioceses de todo país a
Pastoral da Criança, com objetivo
de combater a desnutrição e promover melhores condições de vida
e saúde à população infantil.
NA DIOCESE - Em Piracicaba, esse organismo da Igreja
Católica foi criado oficialmente
em 8 de abril de 1987, por iniciativa do terceiro bispo diocesano,
Dom Eduardo Koaik, do casal
Antonio Ferraz do Canto e Maria Berchmans Canto (a Dona
Bergue) e a assistente social Maria Elizabeth Papini Nardin.
Na época em que a Pastoral
da Criança foi fundada na diocese, a mortalidade infantil na cidade era próxima dos 30 óbitos
por mil nascidos vivos, de acordo
com informações da Fundação
Seade disponibilizadas pelo Instituto de Pesquisas e Planejamento
de Piracicaba. Já em 2019, o Departamento Regional de Saúde
(DRS 10), que inclui 14 das 15 ci-

Fotos: Divulgação

Em Piracicaba, esse organismo da Igreja Católica foi criado oficialmente em 8 de abril de 1987,
por iniciativa do terceiro bispo diocesano, Dom Eduardo Koaik, do casal Antonio Ferraz do Canto
e Maria Berchmans Canto (a Dona Bergue) e a assistente social Maria Elizabeth Papini Nardin

dades da Diocese, registrou mortalidade infantil de 9,9 por mil
nascidos vivos, um número dentro do que considera “aceitável” a
Organização Mundial da Saúde.
“Nosso objetivo sempre foi
ajudar a salvar vidas. Sempre digo
para as pessoas que são voluntárias na pastoral que cada vida, de
cada criança, que ajudam a salvar
é um bem enorme que se faz. O
próprio Jesus disse: Vim para que
todos tenham vida e vida em abundância”, recorda dona Bergue.
O trabalho local tornou-se
referência e, a convite da Dra.
Zilda Arns, dona Bergue e o marido, Antonio Ferraz do Canto,
chegaram à coordenação estadual da Pastoral da Criança. O
casal desempenhou a função
durante cinco anos, período em
que deram suporte às pastorais
de todo território paulista.
“Aprendemos e ensinamos
às famílias que uma criança
precisa de três ‘As’ para se desenvolver bem: alimento, amor
e atenção. O trabalho é mostrar
o valor inestimável que esses
três ‘As’ têm e a diferença que
isso faz na vida de cada pessoa”, destacou dona Bergue.
PASTORAL HOJE - Atualmente, todo trabalho da pastoral é desenvolvido por 420 lideranças distribuídas em paróquias das cidades da Diocese. De

acordo com a coordenadora Marina, são acompanhadas neste
ano 3.651 crianças, além de 151
gestantes. “A média anual é de
4.500 crianças, mas infelizmente tivemos uma redução no período da pandemia”, informou.
Os principais trabalhos são os
acompanhamentos de gestantes e
crianças até 6 anos, com orientações nutricionais, visitas domiciliares mensais, pesagem dos bebês.
Mensalmente, ocorre também a
“celebração da vida”, que é um encontro com as famílias de cada localidade. O evento conta com a
participação de um articulador de
saúde e também de equipe de recreação (os brinquedistas), além
de distribuição de lanches.
“O atendimento prioritário
é às famílias carentes, mas a
função não é distribuir alimentos. Nosso papel fundamental é
fazer a orientação sobre nutrição e alimentação saudável. Porém, quando nos deparamos
com famílias muito carentes, encaminhamos para os Vicentinos
ou para a Pastoral Social. Então
é feito um trabalho assistencial
em conjunto com a Pastoral da
Criança”, explicou Marina.
“Embora também exista
uma ideia de que a Pastoral da
Criança é só para famílias carentes, na verdade, ela é uma pastoral para todos. Qualquer família

que quiser, pode ter o acompanhamento. Nós trabalhamos principalmente com a informação para
promover o bom desenvolvimento das crianças”, completou.
Há 22 anos na pastoral, Marina entrou como líder voluntária e assumiu a coordenação em
abril de 2021, nomeada por Dom
Devair. “Sinto-me honrada por
ter recebido o chamado de Deus
para essa missão e estar há 22
anos neste lindo trabalho voluntário. Após todo esse tempo, hoje estou à frente como coordenadora
diocesana auxiliando 46 paróquias
da nossa Diocese”, comentou.
SERVIÇO
Para as pessoas que tiverem
interesse em receber o acompanhamento da Pastoral da
Crianças, basta procurar uma
representante da equipe na
paróquia mais próxima de
seu bairro ou falar com um
padre da comunidade. O
mesmo vale para quem quiser fazer o trabalho voluntário. Para ser um agente da
Pastoral da Criança, porém,
é necessário realizar uma
capacitação que irá preparar
o candidato para o serviço à
população atendida. O padre
Cláudio César de Carvalho,
pároco da Paróquia São Pedro, em São Pedro, é o animador diocesano da pastoral para o período 2022-2023.

Álbum de Família

Divulgação

Arquivo

PAULO
ROBERTO

VISITA
Paulo Soares, presidente do
Caphiv, esteve na semana
passada visitando o vereador Betinho Neves em Limeira. A indicação e as apresentações foram feitas pelo
secretário de Saúde de Limeira, Vitor Santos. "Estamos estreitando as nossas
relações com Limeira e Vitor me contou sobre o bri-

lhante e comovente trabalho
do Betinho, por isso, vim
pessoalmente conhecê-lo",
contou Soares. Betinho está
em seu primeiro mandato legislativo e foi o vereador mais
votado, com 5229 votos. Cogitado para ser candidato a
prefeito no próximo pleito, desenvolve 10 projetos em paralelo ao mandato legislativo.

NOVO ENGENHEIRO
Com alegria e com palmas, a equipe de A Tribuna Piracicabana registra a
colação de grau de Gabrhiel, mais um engenheiro civil na família Maluf. Neto

de Hadir Maluf, Gabrhiel é
mais um dos profissionais
que vai engrandecer a profissão no Brasil, e alegrar
os amigos e familiares.
Parabéns, saúde e paz.

Paulo Roberto da Silva, ou
Paulo Roberto, nome artístico do locutor que iniciou
suas atividades na Rádio
A Voz Agrícola de Piracicaba nos anos 1970. A emissora mudou de nome para
Alvorada AM e sua frequência foi utilizada pela Jovem
Pan News (Onda Livre).
Paulo atuou na época em
que o proprietário da emissora era o lendário Francisco Caldeira, dono de
uma bondosa alma que
por muitos anos defendeu
a radiofonia local tanto na A
Voz Agrícola, Alvorada como
na Rádio Difusora, onde foi
gerente administrativo. Na
foto, Paulo Roberto aparece
entrevistando Xuxa Meneghel,
depois Xuxa, que esteve em
Piracicaba participando de
um evento social, nos anos
1980. Xuxa, aliás, iniciou car-

reira na TV Manchete, partindo depois para a Rede Globo. Já Paulo Roberto abandonou os microfones em
1998 quando a Alvorada arrendou sua programação
para uma agremiação religiosa. Veja mais no Instagram em @antigapiracicaba (Edson Rontani Júnior)
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Cinepiano abre formato multimídia
com poema audiovisual “Laura”

Quatro avenidas receberam
serviços de revitalização viária
Divulgação/CCS

Pianista Tony Berchmans se junta a outros artistas para emocionar
com narrativa sobre perda particular durante a pandemia
Um formato diferente e único integra a segunda apresentação do espetáculo Cinepiano
Tony Berchmans desta temporada em Piracicaba. No próximo
domingo (3), às 17 horas, no Teatro do Sesc, a exibição de um
poema audiovisual promete levar
o público à emoção. “Laura” foi
concebido no auge da pandemia
de Covid-19, uma narrativa inspirada na perda de Laura Canto,
sobrinha do pianista, vítima de
complicações da doença no final
de 2020. A homenagem se estende a todas as pessoas que tiveram perdas durante a pandemia.
Na performance, a trama é
narrada pelas imagens manipuladas ao vivo pela diretora de arte e
artista visual Cecília Lucchesi
(Ciça) e acompanhada pelas improvisações de Tony Berchmans
ao piano, em um delicado exercício de interação entre música e
imagem. O músico Anselmo
Mancini completa o trio nos sintetizadores, levando ao público
uma diferente e emocionante experiência, sob a produção de Paulo Bastos (PBO Entretenimento).
Consagrado com mais de 170

Divulgação

“Laura” foi concebido no auge da pandemia de Covid-19

apresentações do Cinepiano em
todo o Brasil e na maioria dos países da Europa, Tony Berchmans
acompanha clássicos do cinema
antigo com improvisações ao piano
em preciso sincronismo com os filmes. A técnica particular é um impressionante exercício de interpretação e sincronismo, que proporciona ao público uma experiência

audiovisual única. Com “Laura”, o
espetáculo ganha um formato multimídia exclusivo para a exibição.
A performance do poema
audiovisual “Laura” tem entrada gratuita, sendo que o ingresso deve ser retirado com uma
hora de antecedência e apresentação do comprovante de vacina (físico ou digital) com no mí-

nimo duas doses contra Covid19 e um documento com foto. É
recomendável o uso de máscara cobrindo nariz e boca.
TEMPORADA LOCAL No dia 29 de março, o Cinepiano
foi apresentado no Teatro Municipal Dr. Losso Netto com exibição
do filme O Homem Mosca, clássico de Harold Lloyd (1923), um dos
grandes gênios da comédia do cinema mudo. Na sequência, foi exibido Rua da Paz, de Charles Chaplin, curta de 20 minutos filmado
em 1917. Na entrada, foram arrecadados litros de leite em caixinhas, doadas à Pastoral da Criança de Piracicaba e região.
SERVIÇO
Cinepiano exibe “Laura” –
Um poema audiovisual. Domingo, 3, às 17h, no teatro
do Sesc Piracicaba (rua Ipiranga, 155, Centro). Ingressos gratuitos retirados com
uma hora de antecedência
e apresentação do comprovante de vacina contra o Covid-19 com duas doses. Cinepiano - Site Oficial:
www.cinepiano.com.br / Redes sociais: @cinepiano.

H OSPIT
AL
OSPITAL

Unimed Piracicaba capta órgãos há sete anos
O Hospital Unimed Piracicaba desenvolve há sete anos o processo de captação e doação de órgãos e tecidos, em parceria com o
Hospital da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).
Hoje, a instituição médica
mantém Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos
para Transplantes (CIHDOTT),
que tem como responsáveis a coordenadora de enfermagem da
unidade, Marisa Degaspari, e a
enfermeira Joselyne Prata.
“Contamos com uma equipe de médicos neurocirurgiões
e enfermeiros, além do apoio do
departamento de psicologia
para abordagem familiar, sensibilização e captação de novos
doadores”, contou Marisa.
Elas contam que durante
esses sete anos foram abertos 12
protocolos de morte encefálica
que beneficiaram 48 pessoas.
Entre os órgãos captados pelos
profissionais da Unicamp no
Hospital Unimed Piracicaba estão rins, córneas, coração, fígado, pâncreas, ossos e tendões”.
Na opinião de Joselyne, a
doação de órgãos é um ato nobre que pode salvar vidas. “Muitas vezes, o transplante de ór-

gãos é a única esperança para
continuar a viver. É uma nova
oportunidade de vida aos que
precisam de um órgão, permitindo o restabelecimento da saúde e a retomada das atividades”.
Para doar órgãos, elas explicam que não é preciso deixar
nenhum documento por escrito
em vida, porém é necessário
manter os mais íntimos cientes
do desejo. “A família é quem
autoriza e documenta a liberação de órgãos”, revelou Marisa.
As profissionais da enfermagem lembram que para falar deste
assunto é preciso antes refletir sobre a morte. “Ninguém gosta de
comentar sobre isso, mas se faz
necessário. No caso da doação de
órgãos, o doador precisa conversar com seus familiares e amigos
sobre o desejo”, revelou Marisa.
NOVO PANORAMA - Em
relação à redução de transplantes no período de pandemia, dados confirmam queda significativa não apenas no País, mas em
todo o mundo, chegando a marca de 16%. “No Brasil, a baixa
aconteceu no transplante de
pulmão (-57%), seguidos de coração (-37%), rins (-33%) e fígado (16%)”, apontou Joselyne.

Filipe Paes

Por conta da pandemia, País registra queda de 16% nos transplantes

batório, com um total de seis
processos avaliativos no decorrer de três anos. E também normatiza o acesso por avaliação
anual de desempenho, cuja finalidade é a análise da atuação
e das competências do servidor
efetivo com o objetivo de verificar se o avaliado está ou não apto
a obter o avanço na tabela salarial previsto na resolução 5/2021.
AVALIAÇÃO 360° - De
acordo com a Mesa-Diretora,
o novo modelo de avaliação de
desempenho objetiva uma maior eficiência do processo de
avaliação de desempenho, sendo “um método moderno” em

que o desempenho é avaliado
de maneira circular, por todos
que interagem com o avaliado,
inclusive a autoavaliação.
“Assim, gestores, subordinados, superiores, pares, tomadores de serviços estão aptos a participar dos processos avaliativos.
Trata-se do método mais completo de avaliação de desempenho por buscar feedbacks das
mais diversas fontes, contribuindo, assim, para a otimização
do serviço público e aprimoramento dos servidores através da avaliação periódica de desempenho”,
explica trecho da justificativa do
projeto de resolução 4/2022.

H OMENAGEM

Pastor Rogério Marques receberá congratulações
O pastor Rogério Pereira
Marques receberá da Câmara Municipal de Piracicaba
um voto de congratulações,
apresentado pela vereadora
Silvia Morales (PV), do mandato coletivo “A Cidade É
Sua”, e que foi aprovado, a
partir do requerimento 239/

2022, na noite desta quintafeira (31), durante a 9ª reunião ordinária do Legislativo.
Rogério Marques é fundador e presidente da Associação
Valentes de Davi e da escola teológica Valentes de Davi. Deu início ao projeto chamado “Quitanda Solidária” há dois anos, que

da, eixo de rua, pare, zebrado,
faixa de canalização e desaceleração, Linha de Redução de Velocidade (LRV), entre outros.
De acordo com a secretaria,
a tinta especial utilizada na sinalização horizontal contém microesferas de vidro, que permite melhor visualização por refletir a luz dos veículos. Quando
necessário, os serviços também
incluem a instalação de tachão
e tachinha e troca de placas da
sinalização vertical e aérea.
SERVIÇO
A Semuttran pode ser acionada pelos números 34011110 e 3401-1111 para os
serviços pontuais/emergenciais (veículos estacionados irregularmente, veículos em frente a garagens,
acidentes etc.) e 156 para
serviços gerais (solicitações
de sinalizações horizontais,
verticais, vagas, semáforo,
radar, defensa metálica etc).

Selam divulga vencedores
de chamamento público

Câmara aprova avaliação de desempenho para servidores
so e promoção. Na justificativa
da propositura, a Mesa destaca
que o projeto de resolução 4/
2022 regulamenta a resolução
5/2021, que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Vencimentos
dos Servidores da Câmara. O
Plano de Carreiras permite que
o funcionário efetivo obtenha
ascensão na carreira com ganhos de referências contando somente seu tempo de serviço e
uma avaliação de desempenho.
O projeto de resolução 4/
2022, aprovado na noite desta
quinta-feira (31), disciplina a
avaliação semestral de desempenho para fins de estágio pro-

As avenidas Rio das Pedras,
Dois Córregos, Luiz Pereira Leite e Sérgio Caldaro receberam
serviços de revitalização viária,
como reforço na sinalização horizontal e colocação de tachões.
A ação realizada pela Prefeitura,
por meio Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), ocorreu
entre os dias 23 e 30 de março.
A ação faz parte da estratégia
da Semuttran, que realiza sistematicamente uma série de serviços de
revitalização e reforço de sinalização de trânsito horizontal e vertical em ruas e avenidas da cidade, com objetivo de garantir mais
segurança para pedestres, ciclistas e motoristas no trânsito.
Os serviços são realizados
principalmente no período noturno, para garantir mais segurança das equipes, devido ao intenso fluxo de veículos durante o
dia e incluem também faixa de
pedestre, lombada, faixa eleva-

E SPORTES

L EGISLA
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O
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O projeto de resolução que
disciplina a avaliação de desempenho para fins de estágio probatório, acesso e promoção dos
servidores efetivos da Câmara
Municipal de Piracicaba foi aprovado na noite desta quinta (31),
durante a nona reunião ordinária de 2022. O projeto de resolução 4/2022 também revoga a resolução 16/2006, que dispõe sobre avaliação dos servidores.
De autoria da Mesa-Diretora, o projeto de resolução visa
regulamentar o processo de avaliação de desempenho dos servidores efetivos da Câmara para
fins de estágio probatório, aces-

Vias beneficiadas foram a Rio das Pedras, Dois Córregos,
Luiz Pereira Leite e Sérgio Caldaro (foto)

ajudado pessoas em situação difícil com a entregas de kits verdes (legumes e verduras), sendo
que a distribuição acontece todo
domingo em alguns pontos estabelecidos com a ajuda de grupos
comunitários das cidades, em
especial Sorocaba e Piracicaba.
“Rogério tem desenvolvido

um trabalho de alta relevância
para o nosso município, amenizando o impacto causado pela
fome em várias famílias”, pontua a parlamentar. O projeto
Quitanda Solidária já completou o número de 500 toneladas
de alimentos entregues para a
população mais necessitada.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras
(Selam), divulga a partir da próxima segunda-feira, 04/04, no site
da prefeitura e em Diário Oficial,
as propostas das Organizações da
Sociedade Civil selecionadas para
celebrar termo de colaboração, via
chamamento público, para a realização de serviços de formação e
desenvolvimento esportivo. No total, foram 23 editais publicados ao
longo do mês de fevereiro. Na última segunda-feira, 28/03, expirou
o prazo para entrega dos projetos.
A análise das propostas teve
continuidade nesta sexta-feira,
01/04, no Engenho Central, por
intermédio de uma comissão formada pelos técnicos da Selam. As
modalidades que estão com o processo de chamamento público aberto são as seguintes: atletismo, basquete feminino, basquete masculino, boxe, canoagem, futebol feminino, futsal feminino, futsal
masculino, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol feminino, handebol masculino, judô, karatê, kickboxing, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de
praia, vôlei feminino e vôlei masculino, além de atividades paralímpicas e para terceira idade.
Conforme os editais, o aten-

dimento contratado pela Prefeitura de Piracicaba deverá ser oferecido gratuitamente à população,
tendo como público-alvo os interessados com idade a partir dos 11
anos, exceto para a terceira idade, que engloba a faixa etária a
partir dos 60 anos. O regulamento inclui a realização de dez aulas
semanais de cada modalidade,
em pelo menos dois locais diferentes com acesso gratuito. O processo, que atende a Lei Federal
13.019/2014, de 31 de julho de
2014, é regulamentado pelo decreto municipal nº 1.093 de 1º de junho de 2017 e cumpre as determinações do Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil.
Os termos de colaboração via
chamamento público têm três finalidades principais: a formação e o
desenvolvimento esportivo (iniciação); projetos que deem continuidade à formação esportiva específica e iniciem o processo de treinamento para o alto rendimento esportivo (competição); e as manifestações voluntárias que contribuem
com a integração, educação e promoção da saúde (lazer físico-esportivo). O processo inclui ainda a montagem das equipes de rendimento
para a representação da cidade nos
eventos oficiais da Secretaria de
Esportes do Estado de São Paulo.

A RY P EDROSO J R.

Espera por cirurgias oftalmológicas
é questionada em requerimento
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou na noite desta quinta-feira (31) o requerimento 241/2022, que busca informações sobre a fila de espera de pacientes que aguardam
por cirurgias oftalmológicas.
De autoria do vereador Ary
Pedroso Jr. (Solidariedade), a propositura traz em seu texto que diversos pacientes procurar o gabinete do parlamentar para reclamar
"sobre a demora e espera para a
realização de cirurgias eletivas de
oftalmologia como catarata e retina" e que "existem casos aguardando há mais de ano para a realização de cirurgia de catarata".

O requerimento ainda diz
que "a Secretaria de Saúde formalizou recentemente um convênio com uma empresa privada
para realização das cirurgias" e,
assim, pergunta: "qual é a empresa vencedora da licitação",
"quando serão iniciados os atendimentos aos pacientes", "quantas pessoas estão na lista de espera para todas as cirurgias oftalmológicas" e, também, pede que
seja enviada cópia do contrato
entre a secretaria e a empresa.
O Executivo municipal, a
contar da data de protocolo da
propositura junto à prefeitura,
tem 15 dias para se manifestar.
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Vereadora acompanha realização
de projetos junto à Prefeitura
Assessoria Parlamentar

Em estudo, 70% dos estudantes
relatam sintomas de depressão
Índices de saúde emocional no contexto de pandemia foram revelados em
estudo desenvolvido pela Secretaria da Educação e o Instituto Ayrton Senna

Silvia visitou secretarias para acompanhar a tramitação de projetos

A vereadora Silvia Morales
(PV), do mandato coletivo "A Cidade é Sua", em visita à prefeitura municipal na manhã desta
quinta-feira (31), acompanhou
junto à Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente) e à Semob (Secretaria Municipal de Obras) o andamento e
tramitação de projetos e estudos
que versam sobre áreas verdes
da cidade, regularização fundiária e sobre a lei de desdobro.
Na Sedema, a vereadora reuniu-se com a analista ambiental,
Juliana Gonçalez Gragnani, para
verificar o andamento de algumas
demandas recebidas pela parlamentar e apresentadas à pasta,
como por exemplo sobre o regular
cumprimento do Termo de Compromisso sobre a manutenção da
praça General Carlos Machado
Bittencourt, localiza em frente à
E.E. Dr. Prudente de Moraes, termo este firmado por meio do
"Programa Adote Uma Área".
Na ocasião também foi
abordado o projeto de uso do
espaço público "Praça das Corujas", elaborado por professores e alunos da Esalq/USP em
parceria com um grupo de voluntários do Bairro São Dimas,
e que almeja a plena utilização
do potencial multiuso do local.
O processo para que a área que é da Receita Federal-, seja recebida em doação ou cedido para
o município, foi protocolado em
fevereiro de 2021, e envolve a Secretaria de Governo, a Procuradoria Geral do Município, a Sedema,
a Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento) e a
Selam (Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Atividades Motoras). Silvia Morales se colocou
à disposição para contribuir com
os procedimentos necessários.
A parlamentar lembrou, in-

clusive, que tramita na Câmara
Municipal de Piracicaba o projeto de lei nº 210/21, de autoria
do vereador Ary de Camargo Pedroso Jr. (Solidariedade), e que
visa a denominação da área.
Isso, no entanto, segundo Sílvia,
só poderá ocorrer quando e se o
local passar de fato para o domínio do Município, motivo pelo
qual ambos os gabinetes juntarão esforços para este feito.
A vereadora também esteve na Semob para conversar
com o engenheiro Luciano Celencio sobre a legislação municipal atualmente em elaboração
pela pasta e que versa sobre o
desdobro de lotes na cidade.
Luciano esclareceu que a lei
complementar 421/2020, que trata do uso, ocupação, parcelamento, condomínio e edificação do solo
urbano está sendo revista, e que
há diversos pontos passíveis de
alteração. Silvia Morales, que é
engenheira civil e mestre em urbanismo, se colocou à disposição para
levar a público o debate referente
às adequações a serem propostas.
Outro assunto abordado em
reunião junto à pasta foi a regularização fundiária. Segundo Luciano, o Núcleo de Regularização
Fundiária da secretaria passa por
um processo de reorganização e,
de acordo ele, provavelmente contará com uma equipe técnica especializada e multidisciplinar, que
contemple profissionais das áreas
de arquitetura, engenharia, direito, assistência social e outras.
A vereadora ainda aproveitou
a visita para convidar os funcionários da Semob a participarem da
palestra "Estudos de viabilidade
técnica e econômica para Parcerias Público-Privada", que ocorrerá
na Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba no dia
19 de abril, a partir das 14h.

A UT
ARQUIA
UTARQUIA

Semae viabiliza reparos asfálticos
que foram temas de requerimento
Assessoria Parlamentar

Dois de cada três estudantes
do 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio
da rede estadual relatam sintomas
de depressão e ansiedade. Foi o
que apontou um mapeamento desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e o
Instituto Ayrton Senna, que contou com a participação de 642 mil
alunos no âmbito do SARESP
(Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo). O estudo permitiu analisar a evolução do desenvolvimento de competências socioemocionais no contexto da pandemia.
Do grupo avaliado, um em
cada três afirmou ter dificuldades
para conseguir se concentrar no
que é proposto em sala de aula,
outros 18,8% relataram se sentir
totalmente esgotados e sob pressão, enquanto 18,1% disseram perder totalmente o sono por conta
das preocupações e 13,6% afirmaram a perda de confiança em si.
As competências socioemocionais são características pessoais
que se manifestam nas formas de
sentir, pensar e agir ao se relacionar consigo mesmo, com os outros e com as situações para estabelecer e atingir objetivos. Elas
podem ser desenvolvidas por
meio de experiências de aprendizagem e podem impactar diversos resultados de vida dos estudantes. São organizadas em cinco macrocompetências: Abertura
ao Novo, Autogestão, Engaja-

mento com os Outros, Amabilidade e Resiliência Emocional.
O estudo revelou um cenário
preocupante de dois grupos ligados mais diretamente ao aprendizado: Autogestão, que envolve
foco, determinação, organização,
persistência e responsabilidade; e
Amabilidade, que contempla empatia, respeito e confiança. “São
duas competências fundamentais
à aprendizagem e ao clima escolar, pois estão relacionadas à capacidade do estudante em ser persistente, determinado e também
mais propenso a um convívio social harmonioso”, comenta Rossieli Soares, Secretário da Educação do Estado. De acordo com a
análise de 2019, quando desenvolvidas de forma intencional na
escola, a autogestão pode significar 3,5 meses letivos a mais de
aprendizado em Matemática e a
amabilidade pode significar 5,8
meses letivos a mais de aprendizado em Língua Portuguesa.
A dificuldade de concentração, um dos sintomas analisados,
demonstra um nível baixo de foco,
competência de autogestão que é
essencial para que o estudante
consiga aprender, como explica
Tatiana Filgueiras, vice-presidente de Educação. Inovação e Estratégia do Instituto Ayrton Senna. “Aproximadamente um milhão dos estudantes da rede se
consideraram ‘pouquíssimos focados’, o que equivale a um terço
dos alunos. A avaliação ainda de-

monstrou que, quanto menores os
índices de saúde mental do estudante, mais ele pode ter desafios
de aprendizagem. Em contrapartida, avanços no fortalecimento
da sua saúde mental podem significar até 8 meses letivos a mais
no aprendizado em Matemática
prejudicado nesses últimos 2
anos, por exemplo”, analisa.
Para o Secretário, a pesquisa
traz um olhar inédito para os estudantes de forma integral. “Os
dados dão luz às competências
que serão a base para promover o
aprendizado e quantificam o impacto destes últimos anos na saúde mental. As questões socioemocionais impactam no aprendizado
e também passam por pontos importantes, ligados à saúde mental, estratégias de aprendizagem e
violência”, resume Rossieli.
ESTRATÉGIAS
DE
APRENDIZAGEM - Também
foram abordadas as quatro formas mais utilizadas pelos estudantes para estudar - monitoramento, elaboração, esforço e memorização. Quando utilizadas de
modo eficaz, essas estratégias contribuem para que os estudantes
regulem a própria aprendizagem
e, deste modo, consigam atingir
melhores resultados. A avaliação
mostrou que as estratégias de
monitoramento, quando há a verificação da própria compreensão
sobre os conteúdos estudados e a
autorregulação dos comportamentos para aprimorá-los, são as que

mais influenciaram positivamente os resultados em Língua Portuguesa e Matemática no Saresp.
Em contrapartida, a memorização, ou repetir a matéria para
decorar o conteúdo e poder repeti-lo, apresentou uma relação negativa com desempenho quando
utilizada isoladamente. “Isso não
quer dizer que ela não é importante, pois em conjunto com as
outras estratégias ela pode ser eficaz. No entanto, o estudante que
só memoriza o conteúdo, sem ter
um pensamento crítico e acompanha seu aprendizado, pode
apresentar menor desempenho
escolar”, afirma Tatiana Filgueiras, do Instituto Ayrton Senna.
VIOLÊNCIA - A pesquisa
também indicou que 5,7% dos
estudantes relataram presenciar violência psicológica com
muita frequência. Outros 3,8%
afirmaram presenciar violência
física em casa com muita frequência. Neste cenário, os estudantes mais acometidos são os do
5º ano do ensino fundamental.
Neste contexto, aproximadamente 67% dos estudantes se declararam nada ou pouco capazes
de exercitar a competência Tolerância à Frustração. Ou seja, relatam dificuldades para controlar e
lidar com a raiva e a irritação diante de situações adversas. Autoconfiança foi a segunda competência mais citada entre os participantes entre aquelas nas quais há
maior dificuldade no exercício.

I RACEMÁPOLIS

Prefeita, vice e vereadores recebem deputado e apresentam demandas
Na manhã desta sexta-feira,
dia 01, a prefeita Nelita Michel e o
vice-prefeito Chicão Rosseti, receberam, no gabinete, o deputado
estadual Rafa Zimbaldi. Ambos
debateram com o deputado diversos temas importantes para o
município e também aproveitaram a oportunidade para agradecer Zimbaldi por emendas destinadas à cidade em áreas como
saúde, segurança e educação.
O diretor de Assistência Social, Fabiano Ferreira de Sousa e
a coordenadora do CEAC, Laura
Salla, participaram do encontro.
Também participaram da reunião, e puderam falar com o deputado sobre temas relevantes
para a cidade, os vereadores Ralf
Silva, Vitor Michel, Claudio Cosenza Filho e Fábio Simão.
Além de ouvir as demandas
da prefeita, vice-prefeito e vereadores, o deputado aproveitou para
conhecer o veículo, destinado pelo
Governo Estadual para ser utilizado pela Guarda Civil Municipal.
O envio partiu de indicação de Zimbaldi após pedido do vereador Fábio Simão. A comandante da GCM,

Divulgação

Rafa Zimbaldi aproveitou visita para conhecer veículo destinado à Guarda Civil por meio de indicação

Simone Rizzo, também esteve presente. “Foi uma conversa muito positiva em que pontuamos algumas
necessidades e sei que podemos
contar com o deputado que muito tem nos ajudado. A palavra

ao Rafa hoje é gratidão pelo
olhar que ele tem por Iracemápolis”, disse a prefeita. “Quem ganha com essa parceria é a população”, completou o vice, Chicão.
Zimbaldi aproveitou para

agradecer ao carinho de toda população. “Mais uma vez quero reassumir um compromisso com Iracemápolis e dizer que seguiremos
lutando e buscando recursos
pela cidade”, finalizou Zimbaldi.

A CIPI

Rodada de Crédito oferece linhas mais vantajosas para empresas
Trevisan Jr. acompanhou o trabalho das equipes da autarquia

O vereador Laercio Trevisan Jr. (PL) acompanhou nesta quinta-feira (31) os serviços
de recuperação do pavimento
asfáltico nas vias públicas do
bairro Jardim Brasília, executados pelo Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto).
Em fevereiro, Trevisan Jr.
foi acionado por moradores do
bairro Jardim Brasília, que reclamaram da demora na execução dos serviços de reparos na
pavimentação asfáltica nas ruas
Francisco José Machado e Garcia Rodrigues Bueno, locais onde
haviam sido realizadas obras de
ligação de água pelo Semae.
No final de fevereiro, a autarquia de água e esgoto, por meio da
empresa terceirizada responsável
pelos reparos na pavimentação
asfáltica, executou tais serviços.
REQUERIMENTO - Para
melhor entendimento da situa-

ção, o parlamentar encaminhou
ao Semae o requerimento nº
148/2022, por meio do qual solicitou informações sobre a demora na execução dos serviços
solicitados pelos moradores.
O Semae informou no dia 04
deste mês que, naquele dia, havia
338 ordens de serviço em aberto,
aguardando atendimento, e que a
empresa responsável pela reposição asfáltica tem o prazo de 48
horas após ser comunicada pela
autarquia por meio de ordem de
serviço para atender a demanda.
“A demora na execução dos
serviços de reparos no pavimento
vinha causando inúmeros transtornos aos moradores e motoristas, além do risco de acidentes.
Agradeço a atenção do presidente
da autarquia e afirmo meu compromisso em fiscalizar essas ações,
sendo uma prerrogativa do vereador”, disse Laércio Trevisan Jr.

Procurando crédito para investir no seu negócio, mas não
se decidiu sobre qual das linhas
é mais vantajosa? Anda sem
tempo para pesquisar, uma a
uma, qual melhor se encaixa em
sua rotina empresarial e no seu
plano de investimento? Com o
propósito de ser uma facilitadora, a Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba)
buscou soluções, em parceria
com o SebraeSP Piracicaba, para
disponibilizar às empresas de Piracicaba e região opções diferenciadas de linhas de crédito voltadas para potenciais empreendedores, MEIs (Microempreendedores Individuais), micro empresas e empresas de pequeno
porte, de todos os segmentos.
Alinhadas neste objetivo,
no próximo dia 6 de abril, as instituições realizam, às 9h, uma
Rodada de Crédito totalmente
gratuita e aberta ao público. As
inscrições podem ser feitas pelo

link, disponível no site acipi.
com.br, ou pelo telefone (19)
3412-1070, opção 4, até o dia 5.
Na oportunidade, os agentes financeiros participantes –
ACCREDITO, Sicoob Cocre, Banco do Brasil, Banco do Povo, Caixa Econômica Federal e Desenvolve-SP – apresentarão os produtos a serem ofertados e, em
seguida, serão realizadas rodadas de crédito com os empresários para atendimento individual.
Para o presidente da Acipi,
Marcelo Cançado, este formato
permite uma maior aproximação
dos empresários com as instituições financeiras, em um ambiente
focado no assunto específico de
crédito. “Assim, eles poderão ter
acesso a linhas de crédito mais
vantajosas de acordo com o objetivo do negócio de cada um. Nosso evento tem como intuito desenvolver e alavancar os negócios dos
nossos associados, assim como de
todas as empresas de Piracicaba.”

“Diversas novas linhas de
crédito surgiram durante a pandemia para auxiliar os empresários. Por outro lado, o aumento
da Selic encareceu as taxas de juros. Portanto, o empresário precisa conhecer as melhores linhas
para seu negócio antes de contratar, para diminuir o risco do
negócio. E a rodada tem esse objetivo: em um único dia, conhecer diversas linhas de crédito
mais atrativas a sua empresa”,
completou Vitor dos Santos, consultor de negócios do Sebrae.
EXCLUSIVIDADE PARA
ASSOCIADOS - Uma das instituições financeiras que participará da Rodada, o Sicoob Cocre,
já anunciou uma novidade: uma
linha de crédito específica para
empresas associadas à Acipi. A
gerente de agência, Daniela Cristiane Daniele, explicou que o objetivo dessa ação é beneficiar, sobretudo, os pequenos empresários. “O nosso foco é na pequena

empresa e MEIs. Para isso, estudaremos caso a caso e não haverá restrições referentes ao tempo de constituição das empresas
e faturamento anual. Vamos
apoiar quem está começando.
Outra informação importante é
que quem tiver bens quitados
para garantia terá condições ainda mais atrativas. Mulheres empresárias, associadas à Acipi,
também terão taxas diferenciadas. Além disso, essa linha de crédito poderá ser utilizada pelo sócio da empresa associada enquanto pessoa física. O nosso propósito é promover a justiça financeira e movimentar a economia na
nossa cidade”, disse a gerente.
SERVIÇO
Rodada de Crédito Acipi e Sebrae. Data: 6/4. Horário: 9h.
Local: sede da Acipi (Rua do
Rosário, 700, Centro). Participação gratuita. Informações:
(19) 3412-1070, opção 4.
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Caphiv realiza atividades
externas de prevenção
Divulgação
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Inscrições para o programa
seguem até dia 29 de abril
PSA é um sistema de remuneração a produtores rurais que atendem a práticas sustentáveis

Equipe do 'Prevenção na Quebrada' realiza testes a cada três meses

O Caphiv (Centro de Apoio
aos Portadores de HIV/AIDS e
Hepatites Virais) por meio do
projeto 'Prevenção na Quebrada' realizou no último dia 24
atividades de prevenção à saúde, testes de HIV, sífilis, Hepatite B e C e entregas de informativos e preservativos. Sob a
coordenação de Rosângela Souza, o projeto completa 4 anos e
realiza ação periódicas nas comunidades, nos aparelhos de saúde
pública, nos aparelhos da Assistência Social e também acessa

pontos onde estão vivendo as
pessoas em situação de rua.
"Nesta atividade estivemos
na Vila Rezende. É importante
destacar que essa ação no corpo a
corpo com a população em situação de rua, reforça o vínculo e a
confiança deles e nosso papel também é orientar e conduzi-los às
unidades de saúde pública do município", explica. A equipe do projeto 'Prevenção na Quebrada' realiza
testes a cada três meses nos campos que atua e esta foi a segunda
ação realizada no mês de março.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), recebe, até o dia 29/
04, as inscrições para o Programa PSA (Pagamento por Serviços Ambientais) Preservando o
Futuro. Coordenado pela Sema,
o PSA é um sistema de remuneração a produtores rurais que
atendem às práticas sustentáveis
para preservação de suas propriedades com potencial para produção de água no município.
Por meio das vistorias,
profissionais da Sema, Sedema
(Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente), Semae
(Serviço Municipal de Água e
Esgoto) e Ipplap (Instituto de
Pesquisas e Planejamento de
Piracicaba), avaliam as condições de conservação do solo,
nascentes, matas ciliares, im-

plementação do saneamento
ambiental, entre outros.
Uma vez aprovado, o produtor recebe um valor correspondente ao atendimento dos critérios do
programa. A renovação é anual e
pode ser feita todo início de ano.
Nesta primeira etapa são aceitos apenas os proprietários rurais com áreas localizadas na
região das microbacias do ribeirão dos Marins, Congonhal, Tamandupá e Paredão Vermelho.
“Piracicaba dá exemplo com
este programa, que tem como principal objetivo proteger e incentivar
a conservação das águas dessas
microbacias, com potencial para
abastecer até 100 mil pessoas”, disse a secretária Nancy Thame.
Os interessados em participar
do Programa PSA em 2022 têm
até o dia 29/04 para se inscrever
e protocolar a proposta e docu-

Divulgação

Nancy e proprietário participante do PSA, no Ribeirão do Congonhal

mentação na Sema (Av. Dr. Paulo de Moraes, 2113, bairro Paulista). As vistorias serão realizadas
posteriormente, ainda no primeiro semestre, e a entrega dos certificados e o pagamento serão fei-

tos no segundo semestre. A listagem de documentos necessários
pode ser acessada no site da Prefeitura (www.bit.ly/psapiracicaba) e
maiores informações podem ser obtidas no telefone (19) 3437-4000.
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Reequilíbrio no contrato com
Mirante pode chegar a R$ 140 mi

Casa da Vovó Nice aumenta
periodicidade de atendimentos
Divulgação

Em depoimento à CPI do Semae, diretores da Ares PCJ comentaram
sobre a atuação da agência na fiscalização da PPP do Esgoto
Na manhã de ontem, 1, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que na Câmara Municipal de Piracicaba investiga possíveis irregularidades na autarquia do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) realizou
oitiva em que foram ouvidos três
diretores e um coordenador da
Agência Reguladora dos Serviços
de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (a ARES-PCJ) – o diretor geral
Dalto Favero Brochi, o diretor técnico-operacional Carlos Roberto
Belani Gravina, o diretor administrativo e financeiro Carlos Roberto de Oliveira e o coordenador de regulação Daniel Manzi.
Em depoimento que durou
mais de três horas, os diretores da
Ares PCJ expuseram à CPI como e
qual é a estrutura de funcionamento dessa agência regulatória, quais
são suas atribuições e responsabilidades – bem como responderam
a perguntas feitas pela Comissão
Parlamentar acerca da participação da Ares no processo de estabelecimento da PPP com a então
empresa Águas do Mirante, hoje
Mirante, e sobre como tem sido
o trabalho da Ares junto ao Semae e à própria Mirante no sentido de fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados por ambas.
REEQUILÍBRIO CONTRATUAL: 140 milhões – os representantes da Ares afirmaram
ainda que há mais de 3 anos o processo que envolve uma adequação
e equilíbrio contratual entre o
município e a Mirante está sendo
estudado pela agência. Segundo
Carlos Roberto de Oliveira, há
muita coisa que a Mirante fez e
que precisa ser ressarcida pelo Semae. Ainda segundo o depoente, o
valor desse reequilíbrio estaria na
esfera dos 140 milhões de reais.
De acordo com Carlos Rober-

to de Oliveira, quando a Mirante
foi para campo, logo no início da
PPP, ela começou a encontrar
muitos problemas na área de planejamento do que estava previsto
no contrato – especialmente no que
diz respeito à engenharia. “Foi
contratado uma coisa e na prática
era outra” – disse. “Aí surgiu a
questão do reequilíbrio e entrou
esse processo lá na Ares” – revelou. “Tivemos a manifestação das
partes. Desse estudo fizemos a primeira conclusão e chegamos a um
número. Desse número fizemos
uma audiência pública e apresentamos um reequilíbrio. Aí o MP
abriu um processo. Nesse momento o município fez uma alteração
unilateral do contrato. O município alterou esse valor. A Ares deu
continuidade ao processo de revisão. Abrimos prazo para os recursos das partes. Tudo de extrema complexidade”, explicou o direto de administração e financeiro. “A gênesis foi quando a Mirante queria fazer as obras e o
Semae não dava o aceite, porque
envolvia questões de engenharia.”
HIDRÔMETROS: “a caixa
registradora do Semae” – Ao serem questionados se acham correto o contrato da PPP estabelecer que os hidrômetros das residências e empresas fiquem sob a
responsabilidade da Mirante –
cujo faturamento do serviço prestado com o esgoto se dá justamente a partir da relação com o consumo de água registrado – a opinião dos representantes da Ares
foi cautelosa, mas apontou para
a necessidade de se rever esse aspecto do contrato. “Essas cláusulas podem ser mudadas. Podem
ser provocadas essas mudanças”,
afirmou Carlos Roberto Belani
Gravina. Sobre ser mais adequado e seguro o controle dos hidrômetros voltar ao Semae, comple-

tou o diretor. “Isso compete ao
Semae, porque é [o hidrômetro] a
caixa registradora do Semae”.
CONTRATO – Sobre o processo contratual com a Mirante,
o diretor geral da Ares afirmou
que a agência não teve qualquer
participação nele. “Não tivemos
nenhuma participação no processo licitatório que culminou na
contratação da empresa que hoje
é a Mirante” disse. “Não tínhamos autorização nem competência legal para tanto,” afirmou.
Complementando a informação,
Carlos Roberto de Oliveira – por
sua vez – comentou que, em relação ao estabelecimento dessa parceria, “o planejamento é próprio
do governo”, e que não existe a
obrigatoriedade de uma interferência ou participação de uma
agência regulatória como a Ares.
FISCALIZAÇÃO – Em relação à fiscalização do serviço de
água e esgoto oferecido à cidade,
os representantes da Ares afirmaram que a função da agência é fiscalizar o trabalho da Mirante e do
Semae, não cabendo a ela o trabalho de fiscalizar diretamente, por
exemplo, a qualidade da água nos
rios, nos córregos, vazamentos e
extravasamentos de esgoto, o funcionamento de hidrômetros e outros. “Não podemos invadir o campo de atuação”, disse Carlos Roberto Oliveira. “Não é porque existe uma agência que o próprio
município não tenha que fiscalizar o serviço”, complementou. “O
que é importante a gente deixar
bem claro também é que as coisas não passam despercebidas
pela agência. É que têm alguns
pontos que têm discussões inclusive jurídicas” – apontou ainda
Carlos Roberto Oliveira ao justificar que a agência, todavia, está
atenta ao que acontece no serviço de água e esgoto da cidade.

RESPONSABILIDADE
DO SEMAE – Inqueridos sobre
a quem cabe o papel de fiscalização, notificação e autuação de possíveis irregularidades que comumente são encontradas pela cidade – como o da perda de água e o
das ligações clandestinas –, Daniel Manzi disse que “a Águas do
Mirante (SIC) tem a função e a
expertise técnica de encontrar.
Mas ela não tem poder de polícia
de notificar o cidadão”. Apontando ser essa uma responsabilidade que contratualmente recai sobre o Semae, explicitou que, nos
casos que passaram por eles, a
agência cobrou da Mirante e a
resposta que obtiveram foi: “detectamos, apontamos, levamos
para o Semae e o Semae não executou isso administrativamente”, disse. “Então, a gente remete a uma
questão de contrato” – reafirmou,
recolocando o Semae como responsável por sanar, na prática, a questão dos vazamentos e desvios.
POLUIÇÃO E CONTAMINAÇÃO DOS CÓRREGOS - para os diretores da
Ares, o controle de poluição no
estado de São Paulo é de responsabilidade direta da Cetesb
– sendo o estado o responsável
direto para fazer o controle de
poluição. A Mirante, segundo
eles, tem de responder pela qualidade do tratamento que faz.
ISENÇÕES – os representantes da Ares criticaram também
o número de isenções que a cidade oferece em relação ao não pagamento da água – especialmente no que diz respeito aos prédios
públicos sendo que Piracicaba é
uma das cidades, segundo Carlos Roberto de Oliveira, que tem
um dos índices mais altos de
isenções de todas as cidades em
que a Ares atua. A CPI segue seus
trabalhos ao longo da semana.

Objetivo é melhorar os serviços da casa continuamente

O Residencial para Idosos
Casa da Vovó Nice completa um
ano de atuação e o diretor e fundador Paulo Soares promove uma série de melhorias para aumentar
ainda mais o conforto e a segurança dos residentes.Recentemente, a
casa inovou com a conquista de
acompanhamento médico interno e semanal aos residentes da
casa e agora Soares apresentou
mais uma inovação: a ampliação dos atendimentos psicológicos para duas vezes por sema-

na. "Agora teremos um dia dedicado para atendimentos em grupo e um dia exclusivo para atendimentos individuais", explica.
A inovação foi apresentada na
última semana que receberam com
alegria a novidade. "Atuamos para
dar atenção a cada detalhe do dia a
dia deles. Por isso, esse olhar atencioso de maneira individual é tão importante, porque poderemos ouvir,
acolher, prestar atenção e interagir
com mais precisão e tempo", conta a
psicóloga Geiny Paula dos Santos.

F ÉRIAS - PRÊMIO

Requerimento questiona liberação
de benefícios à Guarda Municipal
O requerimento 258/2022,
aprovado em regime de urgência
durante a 9ª reunião ordinária de
2022, nesta quinta-feira (31),
questiona os motivos da demora para a liberação da contagem
das férias-prêmio da Guarda Civil do Município de Piracicaba.
De acordo com os autores do
requerimento, Paulo Campos
(Podemos) e Cassio Luiz Barbosa, o Cássio Fala Pira (PL), não
foram repassados ao Departamento de Recursos Humanos da
Guarda Civil a liberação da contagem do tempo das férias-prêmio e outros benefícios, e as mudanças das letras e referências

vencidas durante a pandemia
não estão sendo repassados nos
vencimentos dos funcionários.
Considerando que a liberação da contagem das férias-prêmio foi descongelada em 8 de
março de 2022 e estava congelada desse o início da pandemia,
o requerimento questiona os
motivos da demora para a liberação da contagem das fériasprêmio da Guarda Municipal,
quais medidas em relação à
transparência na liberação da
contagem vêm sendo tomadas e
porque não está sendo efetuada
a mudança de letra da “referência vencida perante a pandemia”.
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HUB Piracicaba é modelo de
plataforma pública de inovação

Vacina contra gripe será ampliada
para pessoas acima dos 60 anos

Semdettur criou Rede Metropolitana de Inovação; as cidades de Capivari e
Cordeirópolis oficializaram interesse em implantar modelo piracicabano
Referência em inovação e tecnologia, Piracicaba agora avança para fomentar esse desenvolvimento em todos os municípios
que integram a Região Metropolitana de Piracicaba (RMP). Para
isso a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo (Semdettur), criou a
Rede Metropolitana de Inovação,
que visa apresentar o HUB Piracicaba, plataforma pública de
inovação, e políticas públicas nessa área aos demais municípios da
RMP. Capivari e Cordeirópolis
foram os primeiros a oficializarem, neste mês, interesse em implantar o modelo piracicabano
nos respectivos municípios.
O HUB Piracicaba tem por
objetivo desenvolver empreendedores e startups, conectando
instituições de ensino e pesquisa, visando a inovação e tecnologia. Para conhecer a sua estrutura física e digital, representantes de Capivari e Cordeirópolis visitaram o HUB nas últimas semanas. A Semdettur enviou convites para todos os municípios da
RMP integrarem a Rede Metropolitana de Inovação e tem man-

tido contato com aqueles que
demonstraram interesse.
De acordo com Pedro Chamochumbi, agente de inovação da Semdettur e gestor do HUB Piracicaba, também foram apresentados a
esses municípios o programa de
fomento à inovação e capacitação
para a área de tecnologia e as propostas de políticas públicas em andamento em Piracicaba para serem
replicadas. Uma das propostas é
fortalecer as Políticas Municipais de
Fomento à Inovação, que propõem
a criação de sistemas locais de inovação, de diretorias de inovação,
de Fundos Municipais de Inovação
e a instituição de ambientes de incentivo à inovação, como é o caso
do HUB Piracicaba, entre outros.
“A iniciativa da Semdettur
tem como objetivo disponibilizar
todo o suporte para incentivar e
apoiar o desenvolvimento de políticas locais de inovação, fortalecer
as estruturas, programas de fomento e a maturidade dos ecossistemas de inovação nos municípios da nossa Região Metropolitana”, afirma Chamochumbi.
Representaram Cordeirópolis
na visita ao HUB Piracicaba o secretário municipal de Desenvol-

Divulgação

A vacinação contra a Influenza (gripe) será ampliada na próxima segunda-feira, 4, para pessoas com 60 anos ou mais e profissionais da saúde. Esses grupos
poderão se vacinar, sem agendamento, nos CRABs (exceto CRAB
Paulista) e UBSs das 8h às 15h e
nos PSFs das 8h às 16h. Para receber a vacinacontra a Influenza,
a pessoa deve apresentar um documento de identificação com foto.
Os profissionais devem apresentar
ainda um documento que comprove ser trabalhador da saúde.
SARAMPO – Para os profissionais da saúde também co-

meça na segunda-feira, 04/04,
campanha de vacinação contra
o sarampo. A aplicação será feita de acordo com análise da carteirinha de vacinação, sem agendamento, nas mesmas unidades
de saúde e horários da campanha da vacina contra a Influenza (gripe). Desta forma, os profissionais da saúde devem levar,
além dos documentos já citados,
a carteirinha de vacinação.
COVID-19 – A Secretaria
Municipal de Saúde informa que
não haverá hoje, 2, vacinação da
2ª dose sem agendamento para as
pessoas em atraso para recebê-la.

R EQUERIMENTO

Pedido de lombadas na
Vila Rios volta a ser feito
Vereador José Eduardo de Campos Pacheco, José Murilo Castellani,
secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, e Vitor
Riccomini, prefeito de Capivari, com Pedro Chamochumbi

vimento Econômico e Sustentável,
José Antonio Giardini, e a viceprefeita Fátima Celin. Os representantes de Capivari foram o
prefeito Vitor Riccomini, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico José Murilo
Castellani e o vereador José
Eduardo de Campos Pacheco.
Chamochumbi lembra que os
municípios interessados em aderir à Rede Metropolitana de Inovação devem integrar-se ao HUB

Piracicaba para receber o suporte
para a adequação do modelo à sua
realidade, considerando seu ambiente de inovação, sua estrutura
jurídica, suas verticais estratégicas e vocações para promoção da
economia local. Para isso devem
manifestar interesse ao HUB Piracicaba por meio dos formulários de contato na plataforma https://www.hubpiracicaba.com/
ou respondendo ao e-mail com
convite oficial da Semdettur.

Aprovado nesta quinta-feira
(31), na 9ª reunião ordinária, o requerimento 245/2022 volta a cobrar da Prefeitura a instalação de
lombadas nas ruas Pedro Proeti e
Francisco Togni, na Vila Rios. O
pedido é feito pelo vereador Laercio Trevisan Jr. (PL), que reforça

a solicitação que havia sido feita
por seu suplente, Sérgio da Van,
nas indicações 2.166 e 2.168/2021,
encaminhadas ao Executivo no
ano passado. Trevisan quer saber
por qual motivo os dispositivos
ainda não foram instalados e se
há previsão para isso ocorrer.
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Dr. Alcides assina convênio
do Programa Nova Frota-SP
Divulgação

S AÚDE

Após dois anos, UTI Covid deixa
de funcionar em Laranjal Paulista
Diretoria da Santa Casa não quis continuidade do serviço de terapia intensiva geral

Laranjal Paulista receberá seis novos veículos, entra
ambulâncias, vans, tratores, caminhões e máquinas

Frota renovada. O prefeito
Dr. Alcides de Moura Campos
Junior assinou esta semana o
convênio com o Programa Nova
Frota-SP. Em breve, o município
receberá seis novos veículos:
duas vans, duas ambulâncias,
trator e implementos da patrulha agrícola e um caminhão pipa.
Dr. Alcides destacou o trabalho coletivo de diversas lideranças políticas locais e estaduais para
que essa conquista fosse possível.
“A união faz a força. A frase parece batida, beira ao clichê, mas trata-se de uma verdade absoluta, até
por isso é repetida milhões de vezes à exaustão. Mas, de fato: ninguém é tão forte, quanto todos nós
juntos. Quer um bom exemplo? De
quem é essa conquista? Primeiramente da nossa população. Depois
de toda classe política, prefeito,
vice-prefeito, secretários e vereadores, que se articularem junto a
deputados da base de seus parti-

dos, fizeram indicações, requerimentos, ofícios”, destacou o prefeito que complementou: “Por isso,
quero citar nominalmente todos
eles, para agradecer: Valdecir,
Márcio, José Francisco, Bira, Melinho, Nilso, Cláudia, Sueli, Granzotto, Flávio, Kant. E claro aos
deputados, Herculano Passos,
Damaris Moura, Itamar Borges,
Edson Giriboni, Fernando Cury,
Rodrigo Gambale, Maria Lúcia
Amary, Edson Giriboni e Guilherme Mussi, além é claro do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia. De coração, obrigado a todos vocês e
parabéns Laranjal Paulista”.
Também esta semana o
município assinou convênio superior a R$ 1 milhão, com a Secretaria de Estado da Agricultura, trabalho em parceria com
o secretário Itamar Borges,
para liberação de uma retroescavadeira e um caminhão pipa.

A UTI COVID instalada
junto à Santa Casa deixou de
funcionar no último dia 31 de
março. A notícia foi dada pelo
prefeito Dr. Alcides de Moura
Campos Junior através das redes sociais, na última quartafeira, que pontuou os benefícios
que a unidade trouxe para o
município durante a pandemia.
No depoimento, Dr. Alcides
enumerou todo o trabalho realizado. “Abrimos e credenciamos
leitos, conseguimos respiradores,
médicos, remédios, suprimentos,
e até serviço de hemodiálise, além
de uma ambulância UTI, logo no
início da maior crise de saúde pública da história da humanidade,
enfrentada por todos nós com
união, inteligência, ousadia e mão
forte nos momentos em que foi
necessário receitar o remédio
amargo, pensando antes na saúde e no bem comum. Estamos felizes e orgulhosos com o que fizemos até aqui. Salvamos centenas

ASSINE
E
ANUNCIE:
2105-8555

de vidas. E aqui, em Laranjal Paulista, ao contrário de outras cidades do Brasil e do mundo, nenhum paciente ficou sem atendimento, agonizando em uma maca
a espera de oxigênio. Graças ao
empenho de médicos, enfermeiros,
auxiliares, funcionários que colocaram suas vidas em risco, por
amor ao próximo e compromisso
com sua profissão. Pessoas a quem
quero, de público, manifestar minha gratidão em nome de todos
os laranjalenses”, argumentou.
O prefeito, porém, lembrou
que queria mais e que a cidade estava pronta para mais. “Meu sonho, enquanto médico e prefeito,
era ver nossa Santa Casa em outro patamar. Deixando de ser um
hospital de baixa complexidade,
para se tornar de alta complexidade. E mantendo sua UTI, de portas abertas, funcionando mesmo
no pós-COVID para atendimento
geral. Foram diversos pedidos, ofícios, apelos, súplicas. A Prefeitura

de Laranjal Paulista se comprometeu a arcar com o complemento de
todas as despesas necessárias para
o funcionamento da Unidade de
Terapia Intensiva, aliás, assim
como já fizemos nos primeiros três
meses da UTI COVID, antes do
credenciamento federal”, explicou.
Mas, não foi o bastante. E a
decisão não cabe à Prefeitura. A
vontade da diretoria da Santa
Casa é soberana. O hospital não
pertence à Prefeitura. Apesar de
destinar recursos, subsídios, aporte financeiro, o município não tem
autonomia na gestão. E a sua diretoria informou, de maneira
oficial, não ter interesse em
manter essa UTI. Tudo isso foi
amplamente documentado, pela
Secretaria Municipal de Saúde.
“Uma instituição de saúde não
pode ser gerida exclusivamente
com calculadoras e planilhas,
precisa ser administrada com o
coração, com a razão, com humanidade e visão de futuro, pensan-

do nas pessoas que precisam do
serviço. De nada vale o bom resultado financeiro, se os cemitérios estiverem cheios”, desabafou.
O desmonte da UTI porém já
está trazendo consequências para
a cidade e para o próprio hospital.
O município acaba de perder uma
emenda no valor de quase R$ 1
milhão para compra de um tomógrafo. Porque hospital não tem UTI
e não dispõe de estrutura de alta
complexidade. “Administrar é escolher caminhos. E toda escolha
acaba tendo uma consequência. Em
um curto espaço de tempo estamos
colhendo os frutos amargos de
uma decisão equivocada. Por isso,
o sentimento maior é de tristeza e
de frustração. Mas, não sou homem de desistir dos meus sonhos e
de meus objetivos. Enquanto eu for
prefeito de Laranjal Paulista e em
minha trajetória como médico, seguirei lutando pela nossa UTI, pelo
bem da população e pelo bem do
nosso único hospital”, finalizou.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------

SRA. VERA LUCIA NOLASCO faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 67 anos, filha dos finados Sr. Jose Nolasco e da Sra. Ana
Leite da Silva Nolasco; deixa os
filhos: Andreia Cristina de Moraes
Silveira Campos, casada com o Sr.
Fabio Silveira Campos; Katia Regina Gomes de Moraes Duarte, viúva do Sr. Osmair Francisco Duarte; Simone Aparecida Gomes de
Moraes; Leandro Rodrigo de Gomes Moraes; já falecido e Alex Fernando Gomes de Moraes. Deixa
netos, bisnetos, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada ontem, às

10h00 no Crematório Unidas – Bom
Jesus na cidade de Piracicaba/SP.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. LUIS VIDAL CASTEL faleceu
anteontem, nesta cidade, contava 90 anos, filho dos finados Sr.
Luis Gonzaga Castel e da Sra. Manoela Ferreira Castel. Deixa irmãos, cunhada, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 13h00
do Velório da Saudade, sala 07,
para o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO CARLOS NALIN faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr.
Gumercindo Nalin e da Sra. Vilma
Ercolini Nalin, era casado com a Sra.
Vilma Maria Carbinatto Nalin; deixa
os filhos: Daniela Fernanda Nalin
Biazon, casada com o Sr. Leonardo B. Biazon; Gabriel Nalin, casado com a Sra. Camila Neves Nalin
e Gabriela Nalin Negri, casada com
o Sr. Luiz Cesar Negri. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30 da
sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referi-

da necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFª MARIA IGNEZ PRATES VISNIAUSKAS faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Durvalino Prates e da Sra.
Adelina Oss Prates, era viúva do Sr.
Paulo Visniauskas, deixa os filhos:
Renato Prates Visniauskas. Deixa
irmãos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h30 da
sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. TEREZINHA MARIA DA SILVA faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 69 anos de idade e
era casada com a Sra. Josuel Gomes da Silva. Era filha do Sr. Antonio Francisco de Barros e da Sra.
Maria José de Barros, ambos falecidos. Deixa os filhos: Midian Maria
da Silva, Otoniel Gomes da Silva,
Leandro Gomes da Silva, Oziel Gomes da Silva, Eliude Maria da Silva,
Elizama Maria da Silva, Eliane Maria
da Silva, Elenilda Maria da Silva e
Edilene Maria da Silva. Deixa genros, noras, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 15:00
hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila Rezende - Sala
01, para a referida necrópole, onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LUZIA GONÇALVES DE LIMA
faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e
era filha do Sr. Benedito Gonçalves
de Lima e da Sra. Guilhermina Maria
de Jesus, ambos falecidos. Deixa a

filha: Elza Gonçalves de Lima. Deixa ainda 02 netos, a irmã: Nathalia
Gonçalves dos Santos e sobrinhos.
O seu sepultamento deu-se ontem
as 16:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala
02, para o Cemiterio da Saudade,
onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARGARIDA CANDIDA
FRANCISCO faleceu anteontem na
cidade de Charqueada, aos 77 anos
de idade e era casada com Sr. Jose
Francisco. Era filha do Sr. Antonio
Jesuino e da Sra. Eugenia Candida,
falecidos. Deixou os filhos: Aparecido Benedito dos Santos, Jose Claudino Carvalho, João Denir de Carvalho, Cleusa Maria de Carvalho de
Barros, Reginaldo Candido, Adriano Aparecido Francisco, Flaviano
Vagner Francisco. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes.
O seu sepultamento deu-se ontem
as 15:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada seguindo para o Cemiterio
Municipal naquela localidade, onde

foi inumada em jazigo da familia.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. EDU FROTA TEIXEIRA faleceu
ontem na cidade de Piracicaba, aos
82 anos de idade e era filho do Sr.
Aurino de Queiroz Teixeira e Sra.
Mercedes Frota Teixeira, falecidos.
Deixa os filhos: Edson Figueiredo
Teixeira casado com Silvia S. Teixeira, Milton Figueiredo Teixeira casado com Mary G. Teixeira e Eduardo Figueiredo Teixeira. Deixa: netos, bisneto, parentes e demais amigos. O seu corpo foi transladado
em auto fúnebre para a cidade de
São Pedro e o seu sepultamento darse-á hoje ás 10:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus – Sala 01, para Cemitério
Municipal naquela localidade, onde
será inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS).
SRA. NADIA TERESINHA BRAGA
DE SOUZA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 53 anos de
idade e era viúva do Sr. Arildo Salvador de Souza. Era filha do Sr. Al-

fredo Eduardo Braga e da Sra. Maria Teresinha Braga, ambos falecidos. Deixa a filha: Aline Larissa de
Souza Marinho casada com Wellinton Silva de Oliveira Marinho. Deixa ainda demais parentes e amigos. O seu corpo foi transladado
em auto fúnebre para a cidade de
São Pedro e seu sepultamento deuse ontem as 10:30 hs, no Cemitério
Municipal de São Pedro, onde foi
inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. ANTONIO MAIELLI faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 82 anos de idade e era casado
com a Sra. Maria Eline Bueno Maielli. Era filho do Sr. Carlos Maielli e da
Sra. Angelina Maielli, ambos falecidos. Deixa a filha: Ana Carla Maielli
Pupin casada com Paulo Sergio Pupin. Deixa netos e demais parentes.
O seu sepultamento deu-se ontem
as 14:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala
04, para o Cemiterio da Saudade,
onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 17/2022, Processo:
617/2022, que tem por objeto a Aquisição de Gêneros Perecíveis II, conforme necessidades da Merenda Municipal de São Pedro. As propostas serão acolhidas com início no dia
04/04/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 17/04/2022. O início da sessão de
disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia 17/04/2022. Deve ser observado o
horário de Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da
Internet, por intermédio do Sistema BLL Compras - acessível em www.bll.org.br . O edital
completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras e Licitações, sito a
Rua Valentim Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou
através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas ou www.bll.org.br .
São Pedro, 01 de abril de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal
Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

Esta publicação custou R$ 318,60 aos cofres públicos
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1- Brotas Eco Hotel Fazenda; 2- Brotas Ecoação. Em formato digital, o Guia será atualizado constantemente pelos próprios empreendimentos

GUIA PET FRIENDL
Y
RIENDLY

Bichinhos bem-vindos em 56 cidades
Levantamento inédito da Secretaria de Turismo e Viagens de SP identificou 154 locais que aceitam animais de estimação
São Paulo tem o 1º Guia Pet
Friendly oficial do Estado. Elaborado pela Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP), reúne
154 locais, de 56 cidades, entre
meios de hospedagem e atrativos turísticos, que aceitam animais de estimação ou oferecem
serviços exclusivos para esses pequenos membros da família.
O guia foi elaborado a partir

de respostas cadastradas pelos
próprios empreendimentos que
aceitam pets ou têm serviços. A
curadoria da Setur-SP estabeleceu
critérios como possuir área ou
serviço e site para os donos consultarem os atrativos e, dos 202
cadastrados, foram aceitos 96 meios de hospedagem e 58 atrativos.
Dos 96 meios de hospedagem, a maioria é composta por

pousadas (36), seguidas de hotéis
(20), hotéis de rede (11), hotéis
fazenda (10), chácaras (6), casas
de aluguel por temporada (6), resorts (4) e outros (3). Além de
aceitar animais de estimação,
quase a metade desses meios de
hospedagem (41) oferecem serviços exclusivos para os bichinhos,
como camas, piscina, adestradores e cuidadores e playgrounds.

Entre os destaques estão Serra Negra, com 11 meios de hospedagem e dois atrativos turísticos, Campos do Jordão com seis
hospedarias e seis atrativos, Socorro com seis meios de hospedagem e seis empreendimentos
pet-friendly, e São Sebastião com
sete hospedarias e dois atrativos.
“Além de oferecer um serviço
de maneira fácil e prática para os

donos de pets, o guia tem como
objetivo dar maior visibilidade aos
empreendimentos pet-friendly,
uma vez que o alcance da Secretaria no meio digital ajuda a destacar esses negócios de forma gratuita por meio do ranqueamento
nos sites de busca”, afirma Rodrigo Ramos, coordenador de Turismo e Viagens da Setur-SP.
Em formato digital, o Guia

será atualizado constantemente pelos próprios empreendimentos. Esse nicho de mercado
vem crescendo, com faturamento de R$ 35 bilhões ao ano, de
acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos
para Animais de Estimação.
Edição: 8 Páginas
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IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Corrupção e pecado: reflexões a
respeito da corrupção – III

TABA
TING
A (SP)
ABATING
TINGA

NOVIDADE: CICLORODOVIA

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

Venha logo essa Ciclorodovia.

Foto Youtube

A Rodovia dos Bandeirantes no Estado de São Paulo, uma das
melhores do nosso país, será a primeira a receber uma pista
especial para os amantes do ciclismo. Terá 57 km de extensão, do km 13,8 até o km 71, em Itupeva, próximo aos parques Hopi Hari e Wetn’Wild. O que podemos chamar de ‘Ciclorodovia’ se estenderá no canteiro central da Rodovia Bandeirantes, e terá seis passarelas para acesso dos ciclistas sem
precisar atravessar a pista, com pontos de apoio e barreira
rígida, além do acesso aos postos de serviços. A obra será
entregue em 2024, ao custo de cerca de R$ 219 milhões a
cargo da ‘CCR AutoBan’, concessionária daquela rodovia.
A CICL
ORR
O TA JÁ EXISTE
CICLORR
ORRO

Ciclorrota Circuito das Frutas.

Bichos de Pelúcia, em Tabatinga (SP).

Foto Ken Chu

Tabatinga está localizada na região central do Estado, e o melhor
acesso é pela boa Rodovia Washington Luís. A cidade é a nossa
Capital Nacional dos Bichos de Pelúcia e dos Produtos Infantis.
Durante décadas, Tabatinga se destacou com grandes produções de laranja. Mas, isso começou mudar na década de 90,
tornando-se o maior polo industrial no ramo de confecções infantis, desde os graciosos bichinhos de pelúcia até um completo
dormitório infantil. Mais de 40 indústrias do ramo fazem parte
da sua Associação Comercial, e os seus produtos costumam
ser mostrados no Salão São Paulo de Turismo. Vale conferir.
ACOLHEDOURA CASA BRANCA (SP)

Foto Prefeitura de Louveira

Interligando as cidades paulistas de Jundiaí, Louveira, Vinhedo e
Itatiba, os amantes do ciclismo ganharam e já estão usufruindo a
‘Ciclorrota Circuito das Frutas’. O roteiro passa por diversos pontos turísticos daquelas cidades e por inúmeras propriedades frutíferas. De qualquer forma, o que tudo nos mostra é que o Cicloturismo veio para ficar, inclusive os representantes de grupos
assim formados já fazem parte integrante de vários Conselhos Municipais de Turismo. E os passeios pelo nosso Circuito
das Frutas devem virar outro sucesso do Turismo Paulista.

Conselho Estadual de Turismo 2022.

Foto Alexandra Tahan

A imponente Matriz de Casa Branca (SP)

Casa Branca é uma das cidades mais antigas da região, nascida
às margens da antiga “Estrada de Goiás”, rota dos Bandeirantes e
sertanistas que colonizaram o interior dos Estados de São Paulo,
Goiás e Minas Gerais. A cidade foi fundada por decreto do Príncipe
Regente D. João em 1.814. No Largo do Rosário ainda existe uma
das Palmeiras Imperiais ali plantadas quando da visita Real e sua
comitiva. Visite Casa Branca, tem muito o que se ver e participar.
CONSELHO EST
ADU
AL DE TURISMO
ESTADU
ADUAL
Os membros do Conselho Estadual de
Turismo do Estado de São Paulo estiveram ao lado do Secretário de Estado Vinicius Lummertz, por ocasião do 2º Fórum Band News, em São Paulo. Na ocasião foram relatados os avanços, as conquistas e as oportunidades do turismo
no Estado paulista. O evento aproveitou
para juntar a arte culinária com produtos típicos de regiões paulistas, ao mesmo tempo em que se promoveu alguns
destinos turísticos. O anfitrião foi Toni
Sando, o presidente executivo do São
Paulo Convention & Visitors Bureau.

Nos artigos antecedentes vimos que do coração enfermo do
homem, enquanto indivíduo,
brota a corrupção; que o pecado conduz à corrupção e ao
afastamento de Deus; e que o
corrupto costuma justificar
suas condutas mentindo com
sofisticação, erigindo-se como
juiz e medida moral para os outros, sempre “piores” do que ele.
O Cardeal Bergoglio também
dedicou um capítulo de seu livro
discorrendo que o corrupto, do
juízo arrogantemente maioral
que faz das outras pessoas, salta
para a desfaçatez. “A corrupção
leva a perder o pudor que guarda a verdade (...). A corrupção
se move em outro plano que o do
pudor”, explicando seu pensamento com um simples exemplo
em que se percebe o grau de decadência da alma corrupta:
“Roubar a bolsa de uma senhora é pecado: o trombadinha vai
preso, a mulher conta a suas
amigas o que aconteceu, todas
concordam que o munda anda
mal e que as autoridades teriam
que tomar medidas, pois não se
pode sair à rua... E a senhora
em questão, a assaltada pelo
trombadinha, nem pensa em
como seu marido, nos negócios,
engana o Estado não pagando
os impostos, e despede os empregados a cada três meses para
evitar vínculo empregatício etc.
E seu marido, e ela também,
quem sabe, nas reuniões se orgulham dessas manhas empresariais e comerciais. A isso chamo de desfaçatez pudica”.
Afirmação que não quer
uma vez mais calar: qualquer
semelhança com a realidade
atual não seria mera coincidência. E para justificar essa afirmativa, pare por instantes e traga à memória alguns personagens do mundo político; depois,
tire suas próprias conclusões.
Mas vamos prosseguir com
outro traço característico da
corrupção: o triunfalismo, entendido como sentimento exagerado de “vitória”. Esclarece
nosso Papa: “O triunfalismo é o
caldo de cultura ideal de atitude corruptas, pois a experiência

diz que essas atitudes dão bom
resultado, e assim a pessoa se
sente ganhadora, triunfa. O
corrupto se confirma e ao mesmo tempo avança nesse ambiente triunfal. Tudo vai bem”.
Essa característica causa no
corrupto uma perversa sensação de “vitória”, mas que na realidade é uma derrota moral,
não passando de falso e cego
“triunfo”, de maneira que, impossibilitado de perceber a necessidade de se emendar, o corrupto sequer se sente em estado
de pecado, pois “triunfou”.
Ainda no seu relacionamento com os outros, o corrupto “não conhece a fraternidade
ou a amizade, só a cumplicidade”. E que perigo isso acarreta,
pois nesse passo dificilmente
terá alguma consideração ou
gratidão a quem lhe seja próximo, mesmo que contribua para
seus projetos pessoais, pois
quando não mais precisar usar
das pessoas as descartará e as
abandonará à própria sorte.
A essa altura de suas reflexões, Papa Francisco elabora
outra interessante comparação
entre o pecado e a corrupção:
“Há três características de toda
tentação ao pecado: a tentação
cresce, contagia e se justifica.
Essas mesmas características
aparecem, mas de modo diverso, no estado de corrupção. A
corrupção se consolida, convoca e assenta doutrina”.
No próximo mês, se assim
Deus o permitir, será concluída
essa temática entre corrupção e
pecado. E aproveitando o Tempo de Quaresma em que vivemos, fica renovado e reforçado
o convite para, a partir destas
linhas e as dos artigos anteriores, olharmos para dentro de nós
e debelarmos toda e qualquer escuridão com a Luz do Espírito
Santo e o sempre providencial
auxílio da Mãe de Deus, corredentora e intercessora nossa,
para que possamos ser ajudados a escolher, trilhar e permanecer nos caminhos do Senhor!
Fraternal abraço a todos!
*Site de notícias da Diocese de
Piracicaba (www.emfoco.org.br)

IGREJA EM NOTÍCIAS
ECC 1 - No dia 12 de março, a
Diocese de Piracicaba sediou um
dia de formação para casais do
Serviço ECC (Encontro de Casais
com Cristo). O evento ocorreu na
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Piracicaba, onde aconteceram diferentes momentos de
espiritualidade e reflexões sobre
os objetivos pastorais do ECC.
ECC 2 - A Santa Missa de
abertura do dia de formação
foi presidida pelo bispo da Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, que
destacou: “Como cristãos, podemos oferecer algo mais, ser
diferentes, iluminar o mundo
com o testemunho fiel, em todas as áreas da sociedade”.

CEN 1 - Estão abertas as inscrições para o 18° Congresso Eucarístico Nacional (CEN), que será
realizado pela arquidiocese de
Olinda e Recife, em parceria com
o regional nordeste 2 da CNBB,
de 11 a 15 de novembro. Esta edição tem como tema “Pão em todas as mesas” e lema “Repartiam
o pão com alegria e não havia
necessitados entre eles” (At 2,46).
CEN 2 - Os interessados em participar poderão realizar cadastro
gratuito que deverá ser feito pelo
endereço eletrônico: cen2020.com.
br/inscricoes. Ao acessar a página,
o participante precisa escolher entre “Público em Geral” ou “Bispos,
Padres e Diáconos” e preencher o
formulário com dados pessoais.

IGREJA EM COMUNICAÇÃO é editada pela
Assessoria de Comunicação da Diocese de Piracicaba
Fone: (19) 2106-7555
E-mail: comunicacao@diocesedepiracicaba.org.br
Site: www.diocesedepiracicaba.org.br
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Carmen M.S.F Pilotto
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Ivana Maria França de Negri

SONHO

ÁGUA, H2O

VERSO

AFINAL,

QUEM PASSA?

Carme Lina

Lídia Sendin
O conselho mais usual sobre o tempo é que ele passa rápido e é
preciso utilizá-lo com sabedoria antes que ele desapareça, agarrá-lo no
momento certo, no instante exato, senão ele passa e a ação se perde
trazendo insucesso à vida. Mas vida e tempo se entrelaçam de tal maneira
que é difícil dizer quem é passageiro e quem conduz, sendo assim, um leva
o outro pela eternidade. Um carrega o outro da mesma maneira que o
espírito leva o corpo, aí também não se sabe quem leva quem.
A verdade é que o tempo, seja ele oportuno ou cronológico, é motivo
de conjecturas desde há muito tempo. Salomão já dizia que para tudo há
seu tempo, hoje o homem não encontra tempo pra nada, ou melhor, quer
fazer tudo ao mesmo tempo.
Histórias da Idade Média contam de hereges que perguntavam o que
Deus fazia com o tempo antes de criar os céus e a terra e o clérigo
rigoroso respondia que ele criava o inferno pra mandar os infiéis passarem um tempo lá... Já Agostinho discordava, se o tempo não existia, Deus
passava o tempo criando o tempo! E nós, pobres criaturas, ao contrário,
quando não temos o que fazer, matamos o tempo!
O tempo, ou a falta dele, não poupa nem os santos, tantos eram as
pessoas que procuravam os apóstolos, que o próprio Cristo os chamou
para que descansassem no deserto, pois “não tinham tempo nem para
comer”. Enfim, a temporalidade do ser humano, no hoje, no amanhã e no
que já passou e seu inevitável ser-para-morte, também é motivo de debate
e de proposições filosóficas de todos os tipos, marcando a ferro com o
estigma de sua temporalidade a todos nós, enquanto busca um sentido
para o ser. A filosofia é uma boa aliada quando não se quer chegar a nada.
Eu e as minhas perplexas dúvidas matamos o tempo juntas, não sem
um certo temor e tremor em pensar que o pacote vida-tempo nos assombra com a pergunta que não quer calar, afinal quem passa?

Busco o eu e sinto o renascer
Do velho álamo em mim.
Nasce o broto para satisfazer a
alegria
De acontecimentos mágicos.

Elisabete Bortolin
Fórmula Mágica: duas moléculas de hidrogênio e uma de Oxigênio.
Mescladas, são a origem da vida e não conseguimos viver sem.
Venha para minha vida e consciência trazer sua limpeza e purificação.
Regar minha alma com gotas de paz e sabedoria.
Abranja meu coração ensinando como contornar e passar por todos os
obstáculos.
Sem ela não vivemos e com muita água morremos.
H2O no equilíbrio é VIDA!

Colher com esperança o cuidar,
E o doar de cada broto que nasce
Na ânsia de esperar
Cada dia e cada noite adentro.
Sonho e uivo com lobos
Sou eu a loba a uivar
Nas imagens que desenho
De cada mulher a uivar.
Na suavidade da vida de cada ser
Quero externar a minha sabedoria
Nos símbolos e mitos do meu aprender
E nas viagens de regresso aos lugares que um dia passei.
Quero encontrar as velhas mulheres
Que um dia uivaram com as próprias histórias a contar
E correram com lobos no deserto da vida,
Mas aprenderam o que é amar.
ooOoo

TÉDIO

ooOoo

Newman R. Simões
O sino da igreja
rola as horas torre abaixo
e o cheiro de tempo
gruda nas paredes,
nos muros,
nas ruas nuas,
nas calçadas e
nas pessoas mal amadas.
Um ar de tristeza
exala dos corpos
que se deixam tocar por esse tédio.

POEMA LÍQUIDO
Ubirajara Lara*
Corre,
um poema líquido,
no plasma:
vermelho,
cor de vida,
cor de crime.
De consistência
inconstante,
de inconstância
consistente:
a cada momento
é eterno,

a cada eternidade
é instante.
E numa
taquicardia
líquido
lépido
lírico
colérico
espalha-se
arte(rial)
pelo corpo

*Ubirajara Lara é o patrono da cadeira número 19 na Academia
Piracicabana de Letras

ooOoo

FIQUE EM CASA!
Maria Madalena TTricanico
ricanico
Fique em casa, brinque com seus filhos...
Nossa! Como faço isso? Ah! Deixa eles no computador!
Aproveita mãezinha! Uma ótima oportunidade para você conhecer
seu filho. Você está criando um príncipe ou um cabrito?
Você que é jovem mãe, moderna e antenada, não conhece a história
ou não tem conhecimento da importante linguagem ou vocabulário tão
familiar até outro dia mesmo! No século passado.
São tantos vocabulários ou como se dizia, “força de expressão”.
- Segura suas cabritas porque o meu bode está solto! Lembrou? Ou
nunca ouviu esta famosa expressão que era dita com orgulho pelos pais
de filhos homens? Sim filhos homens, porque tinha também filha mulher!
Sabe aquela famosa frase – Você não é todo mundo? Quanto era usada...
- Filho respeite as suas colegas de colégio como se fossem sua irmã,
pois todas as meninas são “de família” ninguém nasce em árvores...
- Já sei mãe. Já decorei.
Isso mesmo. Lembre-se da nossa tese familiar. “Você está certo, eu
também, todo mundo está, não é para entender e para decorar e desviar
para não bater” ...isto tudo para desviar discussões desnecessárias e
manter a harmonia...
Agora estes príncipes, estão convivendo com suas famílias e filhos. A
memória afetiva vem à tona e eles lembram das brincadeiras, das divisões
de tarefas, das horas de rezar e agradecer e principalmente, de telefonar
para os pais idosos que estão isolados, mas não abandonados.
- Meu bem o que aconteceu que você ficou tão pensativo?
- Ah! Minha Princesa...Lembrei dos meus pais quando eles recebiam os
telefonemas dos meus avós e sentavam com a maior paciência do mundo e
escutavam todas as histórias que já tinham contado no dia anterior.
- Boa ideia meu príncipe! Não espere eles ligarem hoje como o combinado! Vamos ligar para eles agora e depois também...
Entenderam ou querem que faça um desenho?

PALAVRA

DO

ESCRITOR:

“Quando o avião
decolou, deixei
um pouco de
mim neste país
exótico, místico,
orgulhoso e
diferente,
apaixonante e
levei um
pedacinho dele
no coração e nas
malas.”
Floripes D´Ávilla
de Moraes
Floripes dedicou
29 anos ao
atendimento odontológico de pacientes
especiais e é escritora e pintora. Adora sua
família, músicas, viagens e pratica jardinagem!

CANTINHO INFANTIL
Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti
Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinhoinfantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:
livros_inesqueciveis

NOTÍCIAS:
• O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes e a Biblioteca Pública Municipal de Piracicaba “Ricardo Ferraz de Arruda Pinto” têm realizado ótimos eventos para a população. No último dia 25
de março tivemos a abertura da exposição “A Escola Realista de
Piracicaba”, com precioso acervo do Lar dos velhinhos de Piracicaba. O público presente na abertura da exposição teve a oportunidade
de usufruir de um interessante roteiro guiado pelo historiador Maurício Beraldo, contando sobre todo o patrimônio que o Museu caprichosamente preserva. Choros melodiosos dedilhados pelo Diretor do
Teatro Losso Neto, Ruizinho Kleiner deram o tom musical ao evento.

• Já na Biblioteca, no último dia 26 de março, tivemos o lançamento
da obra O ABC de Carlos ABC, uma biografia muito interessante e bem
ilustrada escrita por Maria Teresa Silva Martins de Carvalho. No dia
31, tendo como anfitrião o Secretário Adolpho Queiroz, contando com
a Diretora Melysse Martin, além de outras instituições participantes,
aconteceu o evento virtual “Diálogos Culturais”. Nossa Biblioteca é
um primor, pela presteza e eficiência do atendimento dos funcionários
e pelo amplo acervo de materiais bibliográficos que dispõe.
• O Instituto Histórico e
Geográfico de Piracicaba
e a Academia Piracicabana de Letras estão retomando atividades presenciais de forma muito animada. No último dia 30 de
março, em conjunto com
outras entidades, estiveram na celebração do Dia
Municipal da Paz em monumento da Rua do Porto.

Perigoso, de Tim Warnes, conta a história de uma toupeira, chamada
Bob, que adorava etiquetar as coisas.
Um dia, Bob encontra uma coisa muito estranha. Uma coisa escamosa. Uma coisa escamosa com dentes pontudos. Ahhh! Que medo!!! Melhor
alertar a todos... o que ele não sabia, é que nem tudo é o que parece.
Recomendamos!
Faixa etária: 05 a 08 anos
Você pode ouvir essa linda história em: https://youtu.be/YKxw114Jsi8

• E para os que ainda temem o “quase
saudoso” COVID, a Academia Piracicaba de
Letras está oferecendo alguns eventos
virtuais. Fiquem de olho!
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CLUBE-EMPRESA: MITO COM ALICERCE DE BARRO

Jonas Tadeu Parisottoé
advogado, presidente da
comissão de direito
desportivo da OAB de
Piracicaba, já atuou em
Tribunais Desportivos e
ocupou os cargos de: diretor
jurídico, secretário, vicepresidente, presidente do
Conselho Deliberativo por dez
anos e presidente da diretoria
executiva do E.C.XV de
Novembro de Piracicaba, onde
é conselheiro vitalício

Planejamento é uma palavra
que sempre defendi em qualquer
ambiente, sobretudo no futebol.
Não é à toa que no estatuto que
elaborei junto com o conselho deliberativo do Esporte Clube XV de
Novembro de Piracicaba e foi aprovado, diz, em seu artigo 84 e inciso XIV, que é, também, uma das
atribuições da diretoria executiva
propor “um planejamento estratégico para o clube, com duração de
05 (cinco) anos, com vistas a estabelecer critérios para o desenvolvimento coordenado de seus negócios sociais, podendo ser revisto a cada ano”. O planejamento

estratégico é um raio x da estrutura administrativa, no caso do
futebol, de um clube com os seus
pontos positivos e negativos e as
possibilidades e ações para otimizar todos os setores. “Mas dá muito trabalho e a dinâmica do futebol não permite”, dirão alguns,
ledo engano, se você tem diretores
com conhecimento e real comprometimento nos segmentos e setores que envolvem o clube e com as
contratações das pessoas certas
nos cargos onde há possibilidade
de remunerar, você consegue resolver o planejamento estratégico
num dia e efetivamente extrair as
melhores ações e estratégias para
enfrentar a dinâmica que é realmente o futebol. Planejamento
vale para qualquer modalidade
societária, desde a “associação sem
fins econômicos” tal como é adotada pelo Nhô Quim, como a transformação em clube-empresa com
base na Lei nº 14.193 de 2021, a
“Lei do Clube-empresa” em vigor
desde 09/08/2021. Voltando ao
estatuto do XV cabe ao conselho
deliberativo, no caso do nosso XV,
“aprovar e fiscalizar o cumprimento do Planejamento Estratégico
proposto pela Diretoria Executiva”,
assim o conselho deliberativo tem
um papel de suma importância
dentro de suas atribuições, órgão
este, na minha concepção, com a
função precípua de fiscalizar os
atos de gestão da diretoria execu-

tiva, daí a necessidade de ser independente e transparente, do
contrário, será apenas um “carimbador” de atos de diretorias. Sempre me perguntam qual é a minha
posição acerca da questão clubeempresa e se este não é o caminho
melhor para os clubes de futebol e
eu digo que sou contra qualquer
tipo de alteração, sem antes sopesar os prós e os contras, não podemos encarar a transformação em
clube-empresa como um mero
modismo, muito menos como forma de se livrar dos problemas e
repassar nossas deficiências e falhas a um investidor que vem para
buscar clubes em liquidação, a “preço de banana” e querem 90% das
ações da SAF e o LUCRO RÁPIDO
e não para dar continuidade a uma
tradição e história e lucro ao longo
do tempo. Surgem então os corretores de clubes de futebol e uma
figura bíblica até, os gafanhotos do
“Velho Testamento” que por onde
passam deixam só o pó. A Lei nº
14.193 de 2021, traz em seu bojo,
três artigos que foram vetados pelo
presidente da República ? que até
então alardeava os benefícios destes mesmos artigos ? e que ele mesmo os VETOU ao sancionar a lei,
alegando contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade,
cabendo, então, ao congresso nacional, posteriormente, analisar os
vetos e rejeitá-los e ao presidente
da república promulgar os referi-

João Luis de Almeida

dos artigos antes vetados que são o
30: “É autorizado à Sociedade Anônima do Futebol e ao clube ou pessoa jurídica original captar recursos incentivados em todas as esferas de governo, inclusive os provenientes da Lei nº 11.438, de 29 de
dezembro de 2006.”; o 31 e seus
incisos: “A Sociedade Anônima do
Futebol regularmente constituída
nos termos desta Lei fica sujeita ao
Regime de Tributação Específica do
Futebol (TEF).”; e o artigo 32: “Nos
5 (cinco) primeiros anos-calendário da constituição da Sociedade
Anônima do Futebol ficará ela sujeita ao pagamento mensal e unificado dos tributos referidos no § 1º
do art. 31 desta Lei, à alíquota de
5% (cinco por cento) das receitas
mensais recebidas.”. Antes vetados
parcialmente, por contrariedade ao
interesse público e inconstitucionalidade, agora estão em vigor por
força do Congresso Nacional, devendo tal lei ser regulamentada e
provavelmente estes artigos serão
objeto de regulamentação o que
ainda não ocorreu. Assim, em
meu modesto entendimento,
muita água vai passar por estre
mito que é a transformação dos
clubes de futebol em empresa e
conforme o “volume d’água”, não
há alicerce que suporte e sustente
uma estrutura construída às pressas e sem a necessária segurança
jurídica. Saudações XVzistas e
Jus Desportivas e até a próxima!

é pensar o XV de forma mesquinhamente pequena, nossos dirigentes com sua visão estreita
apequenam o clube, diminuem
e envergonham sua história.
Sugiro-lhes a leitura do livro
de Ferran Soriano, intitulado “A
bola não entra por acaso”.
Ano após ano vemos contratações esdruxulas, jogadores
sem o mínimo de potencial, indicações de empresários que
nunca deram certo em lugar
nenhum ou ex-jogadores sem
atividade que vem se encostar
aqui e ganhar um salário razoável sem fazer o mínimo esforço,
exemplos? Ano passado tivemos
o volante Baraka, esse ano? Rondinelly, chegaram, passearam,
receberam e não jogaram!
O que me impressiona é que
hoje é tão fácil conseguir informações, saber o currículo e como
anda o futebol desses “atletas”,
está tudo na internet e mesmo assim, com tudo lá registrado, evidenciando que o sujeito não serve,
nossos diretores, mesmo com o
alerta e a reclamação dos torcedores, vão lá e trazem essas coisas.
A política do bom e barato
no futebol é uma enganação, até
porque se é bom, não é barato,
então meus senhores, passou da
hora de investir no bom e não
gastar no barato, é difícil depois
de praticamente seis nos seguidos de fracassos entender isso?
Isso serve também para os
cargos de gerente, analista e os
cambau, quer um cara competente para montar um elenco,
um time vencedor, tem que ir
atrás dos melhores, quais os times que se destacam e se destacaram nos últimos tempos? Sinceramente duvido que sejam o
Marcílio Dias ou o Taboão da
Serra, nem também, apesar do
respeito por sua história, o C. A.
Juventus nos últimos anos!
Por fim, após mais um vexame, os comandantes têm que ter
hombridade de vir a público dar
satisfações e apresentar qual o
próximo passo para tentar salvar mais um ano, por enquanto,
ridículo do nosso alvinegro.

PELO FIM DA INCOMPETÊNCIA II
Luiz Tarantini

Luiz Tarantini é repórter
esportivo, comentarista
esportivo, marketing
comercial, colunista e louco
pelo Nhô-Quim

Olá alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos muito
bem vindos ao nosso espaço semanal, democrático, livre e
amarras e de padrinhos, sejam eles
políticos ou diretores de alguma
instituição. Aqui as opiniões são
verdadeiras os elogios e as críticas
são externadas conforme o momento e a conjuntura do fato.
O assunto não poderia ser
outro, a eliminação pelo sexto ano
consecutivo do Nhô-Quim, mais
uma vez dentro do Barão e ainda de forma vergonhosa, poderia ficar um dia todo escrevendo
que ainda assim não terminaria
com a lista de erros e de demonstração clara de incompetência
por parte do núcleo do futebol
profissional do Nhô-Quim.
Não sou e nunca serei uru-

bu de carniça, e nem aproveitador de situações para chutar
cachorro morto, por isso minha
consciência tranquila em aqui
poder fazer toda minha analogia do que é o momento do XV,
quem acompanha minhas colunas, a nossa página de esportes
e o programa da rádio Difusora AM 650 junto com as transmissões dos jogos sabe que desde o início da competição já dizíamos que o elenco era fraco,
muito limitado e que o investimento era de série A2, mas o
time montado brigaria bem na
A3 do paulista. Erramos?
Demos no nosso programa
da rádio a oportunidade para o
então treinador Luciano Dias e o
executivo de futebol Marco Gama
em duas participações explicar as
contratações e o planejamento,
respeitamos o início e lembro-me
muito bem de dizer estas palavras: “Não se pode criticar antes
de ver o trabalho na pratica”. Assim que este saiu do papel e começaram as apresentações valendo três pontos, eu e mais toda equipe Passe de Letra já apontávamos
a fragilidade do elenco, principalmente no setor de ataque.
A resposta sempre era que
“não existem atacantes no mercado” e agora eu posso responder com muita clareza: Não existe no seu mundo fechado de ne-

gociação, no seu mundo fechado de empresários, no seu mundo fechado e limitado em competência, no seu mundo fechado
e desprovido de influência. Explica-me como o centroavante do
São Bento nosso algoz maior da
competição foi contratado, por
alguma fada madrinha? Como
Alessandro do Primavera do alto
de sua “idade avançada” marcou o gol a derrota vergonhosa
no Barão? Como o Oeste tem dois
jogadores com seis gols Bruno
Lopes e Popó e aqui o nosso artilheiro não passou de quatro gols
marcados? Como o fraco e rebaixado RB Brasil tem atacante com
seis gols o Guilherme Santos e
aqui o melhorzinho depois do
Lucio Flávio tem apenas dois?
Faltou atacante no mercado?
Não meus senhores donos da
razão dentro do Nhô-Quim......
faltou “COMPETÊNCIA” para
todos vocês! Paulo Moraes e
LuisBeltrame e mais uma lista
de quatro ou cinco nomes faziam sozinhos o que vocês em dez
não tem capacidade para fazer.
Agora fica outra pergunta
que
muito
me
intriga......escutamos tanto falar
em torcedor “modinha”, “pet que
não pode vaiar”, em torcedor “de
final” mais não vi nenhum tipo
de “nota” ou “retaliação” por parte dos auto aclamados “torcedo-

res verdadeiros” do Nhô-Quim
após mais um vexame, nada mesmo, os nomes dos diretores de
futebol de antigamente eram vaiados, ofendidos, xingados, agredidos e até agressões morais e físicas sofreram, não se utiliza o
mesmo padrão de cobrança...por
que será? No mínimo estranho!
Que o presidente Rodolfo
Geraldi e seu vice Arnaldo Bortoleto que são os que realmente
mandam no clube tomem as devidas atitudes e que mudanças
“reais” aconteçam. Que os forasteiros sejam devolvidos aos seus
estados de origem, que os daqui
de Piracicaba recebam um “muito obrigado e boa sorte na sua
nova empreitada”, que todos os
jogadores não formados no clube “desapareçam” e que com a
base dos garotos seja montado
um elenco para disputar dessa
tal copa paulista e ai verificar
quem fica e quem sai para a próxima tentativa do acesso com
comando no núcleo do futebol
profissional “mais competente”.
Força XV DE PIRACICABA,
as pessoas passam, mas você velho senhor, tu és IMORTAL”
OBS: O texto foi reproduzido
da edição desta última sexta feira
a pedido de inúmeros leitores!
Mande seu recado pelo email: luizcollection@yahoo.com.br
ou pelo Whatsapp (19) 99639-2028

CLÁSSICO DA DECISÃO
Ricardo Flaitt

Ricardo Flaitt é jornalista,
estudante de História e
ex-colunista do Lance
(blog Crônicas do Morumbi)

O São Paulo Futebol Clube se
arrastou durante 10 longos e tenebrosos anos entre o purgatório

e o inferno. De um time vencedor, que sempre brigava por títulos, gradativamente, foi sucumbindo, como se os anéis do Morumbi se transformassem nos
nove círculos do inferno da Divina
Comédia, de Dante, em que cada
volta correspondia a um pecado.
Suas punições não foram
aleatórias. Administrações controversas, dilapidação do elenco,
escândalos, endividamento, quedas vexatórias para adversários
com pouca tradição, adentrando a cada ano em um círculo destrutivo, de ruínas circulares, que
durou uma década. Neste limbo
temporal, os torcedores assisti-

am, incrédulos e descrentes, um
clube três vezes campeão das
Américas e do Mundo pagar pelos seus próprios pecados.
Quando se pensava no topo
do mundo, eis que cometera o pecado da soberba, intitulando-se
Soberano, mas, em sua fidalguia
colapsada ao longo do tempo, o
passar dos anos transformou as
conquistas em quimeras brancaleônicas. Diante de tantos vexames acumulados, diante de tanta
indolência por muitos que ali passaram, somente mesmo recorrer à
tradição, e à honra, para de quem
por lá realmente compreende a
grandeza do São Paulo Futebol Clube para resgatar o que já
parecia não existir mais...
Mas foi justamente
na grandeza, na História e na Tradição que o
Tricolor começou a dar
sinais de que poderia
retomar seus dias de
glória, então entulhadas
no passado. As chegadas de Muricy e Ceni
transformaram o São
Paulo. Com lugares cativos na História e na
sala de troféus da memória, os ídolos aceitaram
o infernal desafio de tentar reerguer um clube à
beira de um colapso.
Amor, Honra, Tra-

FRACASSO

Dr. Jonas TadeuParisotto

dição, todos estes elementos, no
São Paulo, também poderiam se
chamar Ceni ou Muricy, personagens da História capazes de
questionar a piscina vazia, o jogador que não se dedica, o departamento que não recupera, os
equipamentos obsoletos, mas,
sobretudo, capazes de transferir um sentimento muito além
do palpável: o desejo de vencer.
Estrutura física alguma dentre
os elementos suportam a ausência de gana, de vontade de vencer. Isso não se compra, está
âmago, não é produto que se encontra na prateleira, vem de
dentro. No vídeo produzido pela
SPFCTV, após a massacrante vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, no templo sagrado do
Estádio do Morumbi, Rogério
Ceni dirige-se aos jogadores:
“Eu queria dizer uma coisa,
eu tenho uma história neste clube e que guardo com muito carinho. E a maior alegria que eu
tenho é me ver em vocês. Calma,
concentração, descanso, nós temos uma p*** batalha lá ainda,
mas, óh, me orgulha muito porque eu vejo em vocês o que eu
era”. Rogério Ceni – e podemos
incluir Muricy na mesma frase
– representa um São Paulo que
tinha o melhor dos pecados
para um time de futebol: o desejo incontrolável de vencer.

João Luis de Almeida,
Bacharel em Administração,
corredor e quinzista sofredor

Bom dia caros leitores!
Está difícil colocar as palavras neste papel, ainda não
consegui, como acredito que a
maioria da Nação Quinzista
também não, digerir os acontecimentos de terça-feira.
Perder faz parte do esporte, numa fase decisiva então
nem tem como discutir, alguém
vai se despedir do campeonato
para que outro prossiga, tudo
normal, regras são regras!
Mas perder da forma que o
Nhô Quim perdeu, de forma vexatória em sua própria casa é
inaceitável, confesso que ainda
estou pesquisando, tentando encontrar quando foi a última vez
que o XV foi derrotado por cinco
gols dentro de seus domínios.
Confesso que no meu íntimo já antevia a desclassificação
diante do São Bento do técnico
Paulo Roberto Santos. Sonhado
por muitos Piracicabanos e desdenhado por poucos “senhores
da razão”, que teimam em não
se curvar a competência do comandante do Azulão, ele mais
uma vez deitou e rolou na arrogância desses “senhores”.
Não, não sou um arauto da
desgraça, não torço nem nunca
torcerei contra o alvinegro, afinal
sou um apaixonado por esse time
que me faz sorrir, chorar, me emocionar, mas era evidente que esse
foi um dos elencos mais fracos,
sem garra, sem pegada e brio que
já passou por essas terras!
O erro recorrente da diretoria de futebol do XV e também porque não de sua cúpula
diretiva (presidente, vice e cia),

- Óianóis aqui de nooovooo.
- É bom demais voltar a falar “cum tudo ocêis”.
- É fio...a verdade nua e
crua apareceu!
- O time era realmente fraco e despreparado para a
série A2.
- Aliás a diretoria toda do
futebol profissional é amadora demais.
- O XV virou o quintal de
Marcilio Dias e CIA.
- Não temos mais ídolos, e
os que tínhamos o núcleo do
mal fez o favor de mandar ou
deixar bem longe do Barão.
- Uma arrogância e prepotência jamis vista pelos lados da
Silva Jardim, e olha que já
passou gente ruim por lá.....
- O treinador Roberto Cavalo apesar de não ter montado o elenco até que conseguiu fazer alguma coisa.
- Mas a desconfiança é tanta que até sua experiência
já é constestada.
- A faxina já começou, mais
de dezessete atçetas dispensados, incluindo o goleiro Renan Rocha, Daniel Pereira, Padú e o lateral Paca.
- Nunca se ganhou três meses de salário tão fácil como
estes......
- Ah lembrando o lateral esquerdo Jeferson e o meia rondinelly mandaram lembranças a todos os torcedores
com cara de palhaços.

- Enquanto isso no palácio
de conto de fadas o Barão
de Serra Negra, está realemnte como tem que ser.....
- O rei é o último a saber
das coisas, seu príncipe vê,
ouve mas não pode tomar
atitude, o conselheiro real
manda em tudo sem aparecer, sempre com as ações
voltadas para o mal com o
conde e todos os seus lacraios ao sseu redor, sem
contoar aqueles guerreiros
mercenários que estão
sempre pronto a realizar os
serviços sujos fora dos muros do castelo. E a princesa (clube) está esperando
um beijo de amor para acordar, enquanto os plebeus
(torcedores) pagam os impostos e vivem na miséria.
- Esse é o reino do faz de
conta do XV...uns finjem que
trabalham (e ganham bem),
outro finge que reina, o conde, conselheiro e mercenários aterrorizam os plebeus.
- Será que está bem explicado? Não? Vai assistir
mais filmes da Disney que
você entender.
- Vi uma postagem nas redes sociais comuma foto de
Luis Beltrame e Jonas Parisotto abraçados na época que estavam no NhôQuim e tenho uma frase
para esta situação......
- VOLTA PELO AMOR DE
DEUS, O XV VAI ACABAR
SE VOCÊS NÃO TOMAREM A FRENTE DO CLUBE NOVAMENTE!
- Até semana que vem, “eita
como nóis gosta desse time”.
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USADOS PARA VENDER
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDE-SE APARTAMENTO PRÓXIMO À ESALQ - Apto c/ 64 m2
mobiliado na Vila independência 02
quartos, banheiro amplo, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, lavanderia, varanda e garagem coberta; Móveis planejados e acabamento em porcelanato; Condomínio
c/ piscina, elevadores, salão de
festas e churrasqueira; Direto c/
Proprietário (19) 99646 8616.
-----------------------------------------CASA NOVA – Ter. 171m2, const.
95m2. Ótimo acabamento. 2 dorm.
sendo 1 suíte, sala, cozinha ampla.
Abrigo. Valor R$ 300.000,00. Tratar
fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------CASA NOVA (COND. FECHADO) –
Ter. 250m2, const. 150m2. Ótimo
acabamento. 3 dorm. 1 suíte, ab 2
carros, sala 2 ambientes, lav.,
copa-coz., área de serviço, área
gourmet c/ piscina, churr. e vestiário. Valor R$600.000,00. Tratar fone
(19) 99781-5464
-----------------------------------------APTO ED. GREEN PARK – Área
116m2 privativos. 3 dorm., sendo 1
suíte. Sala p/ home office, copa-coz
planejada, sala 2 ambientes c/ sacada. 2 vagas. Valor R$ 550.000,00/
Venda. R$ 2.500,00/Locação. Tratar fone (19) 99781-5464
-----------------------------------------VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro de Rio das Pedras. Com 93m
quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de
serviço e 1 vaga coberta. Contato
(19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

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

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

VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------

VENDA JUDICIAL
GALERIA PEREIRA
2ª Vara do Trabalho de Piracicaba – SP.
Recebimento de Propostas: de 04/04/2022 a 03/05/2022,
até às 14h00min.
1) Imóvel c/ diversas benfeitorias (restaurante, campo de futebol,
auditório, etc.), corresp. a área da Fazendinha UNIMEP, Piracicaba
– SP. Área t.: 35.224,983m2/constr.: 1.970,78m2. M. 91.851 do 2° RGI de
Piracicaba - SP. Aval.: R$ 5.100.000,00. V.M.: R$ 2.550.000,00.
2) Casa, R. Alferes José Caetano, nº 1.327, Centro, Piracicaba –
SP. Área t.: 208,08m2/constr.:175,04m2. M. 44.491 do 2° RGI de
Piracicaba - SP. Aval.: R$ 850.000,00. V.M.: R$ 425.000,00.
3) Terreno, L. 28, Q. K, R. Lázaro Tavares Filho, Jd. Res. Unimep, B.
Taquaral, Piracicaba – SP. Área t.: 555,85 m2. M. 94.705 do 2° RGI de
Piracicaba - SP. Aval.: R$ 253.745,52. V.M.: R$ 126.872,76.
4) Área de terras, Estr. Mun. BGI-327, sentido Bairro Guatambu à
Rod. Mar. Rondon (SP-300), entre os KM 525 e 526, Birigui – SP.
Área t.: 54.099,67m2. M. 50.038 do RGI de Birigui - SP. Aval.: R$
4.898.184,12. V.M.: R$ 2.449.092,06.
5) Casa, R. João Pedro de Toledo Martins, nº 220, Vl. Alves, Sta.
Bárbara D’ Oeste – SP. Área t.: 628,10m2/constr.:191,80m2. M. 36.915
e 36.916, RGI de Sta. Bárbara D’ Oeste – SP. Aval.: R$ 650.000,00. V.M.:
R$ 325.000,00.
6) Terreno, nº 06, PC. 4, R. dos Girassóis, Jd. Panambi, Sta. Bárbara
D’ Oeste – SP. Área t.: 494,85m2. M. 47.999 do RGI de Sta. Bárbara D’
Oeste – SP. Aval.: R$ 278.000,00. V.M.: R$ 139.000,00.
7) Terreno, nº 07, PC. 4, R. dos Girassóis, Jd. Panambi, Sta. Bárbara
D’ Oeste – SP. Área t.: 441,21m2. M. 48.000 do RGI de Sta. Bárbara D’
Oeste – SP. Aval.: R$ 240.000,00. V.M.: R$ 120.000,00.
8) Terreno, nº 08, PC. 4, R. dos Girassóis, Jd. Panambi, Sta. Bárbara
D’ Oeste – SP. Área t.: 366,00 m2. M. 48.001 do RGI de Sta. Bárbara D’
Oeste – SP. Proc. 0011304-34.2019.5.15.0051. Aval.: R$ 206.000,00 .
V.M.: R$ 103.000,00.
- Pagamento Facilitado: 30% de sinal e saldo em até 06 (seis) vezes.
- As propostas serão recebidas no período de 04/04/2022 às
14h00min a 03/05/2022 às 14h00min, horário de Brasília, através da
plataforma www.galeriapereira.com (sem “.br”), mediante
“cadastro prévio” e “habilitação”.
Não haverá encerramento presencial.
- A alienação será formalizada por termo nos autos da execução. A
comissão devida (5% do valor da venda) fica a cargo do proponente.

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