
MEDIDA CAUTELAR
A Prefeitura de Piracicaba

conquistou, no Tribunal de Justi-
ça, uma medida cautelar para que
a greve dos servidores seja suspen-
sa, sob pena de multa diária de R$
50 mil. A decisão, assinada pelo
vice-presidente do TJ-SP, Guilher-
me Strenger, também agenda
para sexta-feira, 8, às 15 horas,
uma audiência de conciliação, a
ser realizada em formato virtual.

SÓ CRESCIA!
A mobilização dos servidores

públicos municipais demonstrou
força e até ontem, 5, mostrou que
só crescia. Quem passou pelo gra-
mado do Centro Cívico, onde o
ato dos grevistas ocorre desde
sexta-feira, 1, pôde perceber que
houve um aumento considerável
dos manifestantes em relação à
segunda-feira, dia 4. Há quem
diga, no meio sindical, que o pri-
meiro e o segundo dias de uma
greve são os mais difíceis, a partir
do terceiro, a mobilização tende a
aumentar. Os servidores públicos
estão fazendo jus ao ditado.

APOIO – I
Um dos momentos mais boni-

tos desde que a greve dos servido-
res públicos municipais foi defla-
grada aconteceu ontem, 5, logo pela
manhã. Conforme havia sido com-
binado com o sindicato, o grupo se
concentrou na rampa de acesso do
Centro Cívico e foi saudado por
uma chuva de papel picado jogado
por servidores de diferentes anda-
res da Prefeitura. Quem estava
embaixo, bateu palma e se emoci-
onou com o apoio. Um detalhe im-
portante: depois, o papel picado
foi varrido e a rampa ficou limpi-
nha, como manda o figurino.

APOIO – II
Os servidores também rece-

beram o apoio da vereadora Ma-
riana Conti, do PSOL da cidade
de Campinas. Socióloga e douto-
randa em Ciência Política pela
Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), iniciou sua mi-
litância aos 17 anos no movimen-
to estudantil da Unicamp e foi co-
ordenadora do Diretório Central
dos Estudantes (DCE) e se tor-
nou, em 2020, a parlamentar
mais votada, com 10.886 votos.

LAMENTO
O vereador Pedro Kawai

(PSDB) voltou a lamentar a intran-
sigência do prefeito Luciano Almei-
da (União Brasil), que se recusa a
negociar com a categoria dos ser-
vidores públicos municipais, para
dar fim ao movimento grevista.
“Parece que o prefeito está queren-
do medir forças com o funcionalis-
mo, o que é um erro, porque o bom

funcionamento da cidade, depen-
de desses trabalhadores”, conside-
rou Kawai. Ele tem comparecido
diariamente às manifestações do
funcionalismo, como gesto de res-
peito e solidariedade à categoria.

EMPOLGADO
Quem vê o sindicalista Alexan-

dre Pereira todo empolgado, pu-
lando ao lado da categoria e gri-
tando “eu vou ficar até negociar”,
não sabe que, na semana passada,
ele passou por uma forte crise re-
nal, em que teve que ser hospitali-
zado. Recuperado, tem compareci-
do todos os dias na manifestação e
demonstrado capacidade de lide-
rança, onde busca informar sobre
o caminho do movimento. Que
bom que tenha melhorado! Saúde
em primeiro lugar, sempre!

CONTRADITÓRIO?
A participação do deputado

estadual Roberto Morais (Cida-
dania) na tentativa de negocia-
ção em defesa dos servidores pú-
blicos municipais, na segunda-
feira (4), foi avaliada por alguns
representantes da categoria como
“contraditória”. A análise é que o
parlamentar sempre votou em
favor do Governo do Estado em
projetos que prejudicam o servidor
público estadual. Há quem anali-
se, ainda, que Morais apareceu
no Centro Cívico de “surpresa”.

PROVOCADA - I
A presença de Morais aca-

bou gerando uma “provocada”
pela deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT). Ao utilizarem o
elevador para subir no décimo
andar do Centro Cívico, a parla-
mentar lembrou ao deputado
Morais que, na semana passa-
da, ele teria sido “voto decisivo”
para a aprovação do projeto de lei
complementar 3, do Governo do
Estado, que cria a nova carreira
no magistério e, segundo a sindi-
calista, “prejudica os professores”.

PROVOCADA – II
Quem estava próximo dos de-

putados relatou que a provocada
da deputada estadual deixou Mo-
rais “com ar de sem graça”. Uma
coisa é fato, e a coluna conseguiu
apurar, é que, depois da reunião com
os representantes da Administração,
Bebel foi falar com os servidores, em
que defendeu a reposição salarial,
enquanto Morais não foi mais vis-
to pelos arredores do gramado do
Centro Cívico, onde a mobilização
acontece desde sexta-feira, 1.

E AGORA?
A grande dúvida que paira

agora no ar é sobre qual vai ser
o destino do movimento grevis-
ta. Até a noite de ontem, 5, a co-
luna apurou que o Sindicato dos
Municipais aguarda a notifica-
ção do TJ-SP para tomar as pró-
ximas medidas. É possível que a
decisão, que é cautelar, sempre
vale lembrar, pode ser contesta-
da. Seguimos acompanhando…
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Divulgação Justiça suspende greve
e sindicato vai recorrer
Decisão do TJ-SP determina retomada dos serviços
públicos; liminar aponta “abusividade da greve”

O Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo (TJ-SP) deter-
minou ontem à noite, 5, a retoma-
da integral dos serviços públicos em
Piracicaba das áreas da seguran-
ça, saúde, educação, assistência
social, limpeza urbana, trânsito e
transportes e finanças, sob pena
de multa diária de R$ 50 mil.

A Prefeitura de Piracicaba en-
trou na Justiça com ação de dissí-
dio coletivo de greve, com pedido
de tutela provisória de urgência,
frente a impossibilidade de acordo
com o Sindicato dos Trabalhadores
Municipais. Liminar foi concedida
apontando abusividade da greve. A

decisão também determina a reto-
mada de 70% dos demais setores.

O TJ-SP marcou ainda
audiência de conciliação para
a próxima sexta-feira, 8.

SINDICATO - Os represen-
tantes do Sindicato dos Munici-
pais de Piracicaba e Região infor-
maram, em live no Facebook da
entidade, que não haviam sido
notificados pela Justiça, até o fi-
nal da noite de ontem, 5, e que a
greve está mantida, inclusive com
a mobilização da categoria na
manhã de hoje, 6, em frente ao
Centro Cívico. Desde sexta-fei-
ra, 1, os servidores realizam

ato de greve, em busca de rea-
brir a negociação com o prefeito.

“Nós estamos com um time de
advogados estudando quais serão
os próximos passos, assim que for-
mos notificados, iremos recorrer
desta decisão”, disse o dirigente
sindical e advogado José Osmir
Bertazzoni, o qual classificou que a
decisão impede o direito dos servi-
dores em exercer o direito à greve,
“conforme está na Constituição”.

A manifestação da greve che-
gou no 5º dia com aproximada-
mente 5.500 servidores em frente
à prefeitura de Piracicaba, ontem,
5, marcada pelo abraço simbólico em

frente a prefeitura em defesa do
funcionalismo público municipal.

O sindicato informa que, ao
lado da comissão salarial, tentou
novamente uma nova reunião de
negociação com os secretários de
governo e de administração, porém
não foi aceita e afirmaram que man-
tém a proposta. “O posicionamento
da administração é não negociar
com o sindicato. Mesmo sabendo
que a proposta não trouxe positivi-
dade para os anseios do funciona-
lismo. Nenhuma negociação foi
aberta pela administração, mas nós
estamos prontos a negociar”, disse
o dirigente José Osmir Bertazzoni.

Divulgação

Estão liberadas vagas para
agendamento da 4ª dose da vaci-
na contra a Covid-19 para pessoas
com 60 anos ou mais. A Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS) in-
forma que esse grupo poderá to-
mar a 4ª dose depois de, pelo me-
nos, quatro meses da 3ª dose (con-
siderada como a 1ª dose adicional).

Já estão liberadas também
vagas para outras doses e grupos
da vacina contra a Covid-19:

2ª DOSE – Podem agendar
a 2ª dose as pessoas que toma-
ram a 1ª dose da CoronaVac/Bu-
tantan até 09/03; da Pfizer (pes-
soas com 18 anos ou mais) até
16/03; da Pfizer (adolescentes de
12 a 17 anos) até 09/02; da Pfizer
pediátrica até 09/02 e da Astra-
Zeneca/Oxford/Fiocruz até 09/02.

3ª DOSE – Há vagas tam-
bém para agendamento da 3ª
dose para todos os grupos. Podem
agendar as pessoas com 18 anos
ou mais que tomaram a 2ª dose
há, pelo menos, quatro meses. Pes-
soas com 18 anos ou mais com alto
grau de imunossupressão que to-
maram a 2ª dose há, pelo menos,
28 dias. E adolescentes de 12 a 17
anos com alto grau de imunossu-
pressão que tomaram a 2ª dose
há, pelo menos, oito semanas.

DOCUMENTOS – Para se
vacinar contra a Covid-19, é ne-
cessário apresentar documento
de identificação (crianças não
precisam ter foto neste documen-
to), CPF e comprovante de resi-
dência em Piracicaba. Para as 2ª,
3ª e 4ª doses, é necessário apre-
sentar ainda comprovante de va-
cinação com as doses já recebidas.

Piracicaba libera
4ª dose para
pessoas com
60 anos ou mais

REAJUSTE PODE CHEGAR A 26,6%, DIZ DIEESE
Estudo encomendado pela
presidenta da Apeoesp, a de-
putada estadual Professora
Bebel (PT), junto ao Dieese,
mostra que a Prefeitura de Pi-
racicaba está uti l izando
40,5% do que arrecada para
fazer a folha de pagamento
de todos os servidores. De
acordo com o estudo, que
será entregue ao Sindicato
dos Servidores Municipais,
na manhã desta quarta-feira,
a Prefeitura, conforme sua
arrecadação, tem condições
legais de conceder reajuste
salarial de até 26,6% ao fun-
cionalismo municipal, sem
ferir a lei de responsabilidade
fiscal. Conforme o estudo,
atualmente, a Prefeitura utili-
za R$ 777,8 milhões anuais
para fazer a folha de pagamen-
to, enquanto que a arrecada-
ção é de R$ 1.949,3 bilhão. A9

PIRACICAMIRIM SERÁ DESASSOREADO - Pi-
racicaba foi contemplada no programa Rios
Vivos, realizado pelo Governo do Estado de
São Paulo, por meio do DAEE (Departamento
de Águas e Energia Elétrica), para realizar o
desassoreamento do ribeirão Piracicamirim.
Três pontos do ribeirão Piracicamirim serão

desassoreados. A preparação dos locais para
a entrada dos maquinários e outras ações pre-
liminares necessárias serão feitas pela Pre-
feitura, por meio da Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sedema), Defesa
Civil e demais secretarias necessárias. Os tra-
balhos começam ainda nesta semana. A7

Andressa Mota
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Camilo Irineu
Quartarollo

Chovia naquela
alameda quan-
do a costureira

chegou ao ponto do
ônibus, de guarda-
chuvas aberto e alma
cansada. Após longa
espera chegou o cole-
tivo na noite fria do
Alabama. Os ônibus dos anos ses-
senta do século XX eram feios e os
motoristas, brancos e carrancu-
dos. Rosa Parks subiu, pagou e,
exausta, sentou-se. Não podia
ocupar aquele assento, de branco,
que um homem caucasiano requi-
sitou ao entrar depois no coletivo.

Dessa vez, porém, Rosa
não se moveu nem um tiqui-
nho do assento, e por justiça.
Daí foi retirada à força do
ônibus sob os olhares dos de-
mais passageiros, fichada na
delegacia e jogada na prisão.

Qual o preço pelo seu lugar?
Rosa pagou com alguns cen-

tavos de dólares, mais a
prisão e demissão da al-
faiataria, contudo, esse
evento acendeu o esto-
pim da consciência de
luta pelos direitos civis.
No dia seguinte, três
quartos dos usuários de
ônibus do Alabama boi-
cotaram os coletivos. As
empresas começaram a
ter prejuízos pelo boico-

te que durou mais de um ano. O
movimento se alastrou por outros
estados. Aliás, não era somente por
alguns centavos e não foi somente
para derrubar presidente como o
protesto de 2013 no Brasil, foi um
movimento legítimo do povo negro,
e por décadas (1952-1983). Martim
Luther King elevado a líder desse
movimento, um pastor batista, re-
conhecido pelo entendimento dos
evangelhos e de sua catolicidade –
o seu sonho espiritual era o de um
só povo e nação, mas sem excluir
quem quer que fosse, branco ou
negro, evangélico ou católico. O
movimento negro nos EUA encam-

pou a luta pelos direitos e pela não-
violência com ações afirmativas.

 A Rosa não é passageira à es-
pera do ônibus da história – é fi-
gura central, proativa, pacifista,
ativista e definitiva na trajetória
dos direitos civis dos EUA, reco-
nhecidos posteriormente pela Cor-
te Suprema e, décadas depois,
Rosa é homenageada pelo presi-
dente Bill Clinton que lhe oferece
a cadeira ao lado da primeira
dama – ela limitou-se a rir, aquele
riso que não precisa de palavras.

O Correio Paulistano, traz em
1878 um texto maldoso, sob o títu-
lo “Como elles são”, de uma via-
gem do governador de Pernambu-
co com seu criado descrito como

letrado, bonito, de bigode e ca-
vagnac, que lê com pose os textos
de Varella em viva voz. Todavia,
o sumiço de alguns objetos de va-
lor de um dos passageiros faz cul-
pado presumido o criado, acusa-
do de forjar vida literária e car-
tas de recomendações ao cargo –
tal relato está pormenorizado no
livro Retrato em branco e negro,
de Lilia M. Scharcz. Claro que a
visão elitista não permitia que
“elles” fossem nada além de es-
cravizados ou que tivessem o di-
reito de letramento ou de esper-
near para se livrar dos grilhões,
por uma viagem que fosse.

Há um apartheid no Brasil e
preconceitos que se maquiam
bem com seus elevadores de ser-
viço.  Qual é o seu lugar? É a per-
gunta que se faz a todos, brancos
e negros, Rosa soube respon-
der. Nós saberemos escutar?

———
Camilo Irineu Quartaro-
llo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, histo-
rietas, artigos e livros
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Aprender com
os suecos

José Renato Nalini

ASuécia é um dos
países mais civi-
 lizados do pla-

neta. Nós teríamos
tudo para nos apro-
ximar dela, depois
que a brasileira Silvia
se tornou sua Raínha.
Foi a partir de então
que cresceram as expectativas
de um Nobel para brasileiro.
Toda a nossa vizinhança já re-
cebeu um Nobel. O Brasil não.

Pelo visto, continuaremos a
desmerecê-lo. Consta que o mais
próximo foi Dom Helder Câma-
ra, indicado para a categoria
Paz. Só que os responsáveis pelo
regime autoritário fizeram dos-
siês e se serviram da diplomacia
para boicotar a homenagem. Se-
ria uma espécie de descompos-
tura para os governos militares.

O Brasil está muito sujo na
comunidade internacional, que o
considera “Pária Ambiental”.
Não é só isso. A Raínha Silvia,
quando foi dar à luz, foi dirigin-
do para a maternidade. Quando
ela e o Rei vêm ao Brasil, utili-
zam-se de avião de carreira. Car-
regam sua própria bagagem. O que
pensarão da exibição das autorida-
des brasileiras – dos três Pode-
res – que parecem sultões, tantos
os serviçais que as acompanham
nas viagens transatlânticas?

Os magistrados suecos vão ao
Tribunal – prédios austeros, singe-
los e modestos – de bicicleta ou de
metrô. Devem estranhar as frotas
de viaturas oficiais constantemente
renovadas, os rapapés, as pompas e
circunstâncias que se rendem a
quem é pago para servir o povo.

Mas o que mais prejudica o
Brasil é o menoscabo evidenciado
para com a floresta amazônica.
Legítimo o interesse planetário
por sua preservação. As menti-
ras, os subterfúgios, o deboche, o
sarcasmo e a ironia não conse-
guem disfarçar a realidade: a
Amazônia está sendo dizimada.

A esperança é o boicote es-
trangeiro a qualquer produto bra-
sileiro. O eurodeputado sueco Pär
Holmgren foi bastante explícito em
relação àquilo que o nosso país
sofrerá, se não adotar imediata
reversão de rumo. O desastre eco-
lógico parece irreversível. Já não
se cuida de adotar medidas de
mitigação. Além da imediata ces-
sação do desmatamento, é preciso
urgentemente reflorestar. Repor os
dois bilhões de árvores destruídas.
Pensando que os exemplares que
estavam ali há séculos, talvez mi-
lênios, demorarão a crescer.

Se o Brasil quiser continuar
a exportar e a receber uma par-
cela dos trilhões de dólares dis-
poníveis para a grande transi-
ção para uma economia verde,
inteiramente descarbonizada,
precisará agir. Não discursar.
Não falar bobagem. Não mentir.
Não brincar com coisa séria.

“Zerar o desmatamento”. É o
que diz o eurodeputado sueco. Ele
ensina a ignorância predominan-
te e eficaz no extermínio do por-

vir, que “a floresta bra-
sileira é diferente da
sueca, em que a biodi-
versidade é pequena. A
floresta amazônica tem
uma das maiores biodi-
versidades do mundo,
começou a se desenvol-
ver há mais de três mi-
lhões de anos, enquan-
to as matas suecas têm,

no máximo, cinco mil anos. Se na
Suécia temos metas de refloresta-
mento, no Brasil a situação é in-
comparável. O governo brasilei-
ro precisa entender o quão preci-
oso e vulnerável é esse ecossiste-
ma e fazer tudo para protegê-lo”.

Os suecos – os escandinavos
da Noruega e Dinamarca, princi-
palmente, respeitam as culturas
que preservaram a cobertura ve-
getal do Brasil durante milênios,
antes de que os portugueses aqui
chegassem e, como saúvas, aca-
bassem com a Mata Atlântica, le-
vando para a Europa o pau-brasil.

A questão indígena é uma
das chagas tupiniquins, sem tro-
cadilho. O genocídio continua,
pois incentiva-se a grilagem, a
invasão de terras demarcadas, a
exploração de minérios em áreas
reservadas aos primeiros habitan-
tes e, o que a comunidade jurídi-
ca insiste em negar, os verdadei-
ros donos da terra. Como é que
os índios foram mortos e expul-
sos de seu habitat? Pela força,
pela violência. Isso é compatível
com a ciência jurídica, alicerçada
sobre a ideia inefável de justiça?

O vexame das explicações ofi-
ciais em fóruns como a COP-26 é
comentado em todo o mundo. O
eurodeputado Pär Holmgren inqui-
riu o ministro do ambiente – aque-
le que afirmou que floresta é sinô-
nimo de pobreza – sobre os índios.
“Não considerei satisfatória a res-
posta que recebi do ministro. Mi-
nha impressão é que o governo bra-
sileiro não assume sua responsabi-
lidade por essas comunidades”.

O Brasil que pensa, o Brasil
sensível, o Brasil verde e ecológico
espera que a pressão internacio-
nal se intensifique e obtenha aqui-
lo que o bom senso não obteve até
o momento: ações com vistas a
resultados na área ambiental. Pu-
nição aos criminosos dendroclas-
tas, replantio das áreas devasta-
das, educação ambiental de quali-
dade. Nenhuma novidade. Basta
cumprir o artigo 225 da Constitui-
ção da República. Pacto nosso, fru-
to de nossa soberania. Será preci-
so aprender com os suecos a res-
peitar uma Constituição Cidadã?

———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uni-
nove, presidente da Aca-
demia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
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Walter L. Guarda

“Quem não se mo-
  vimenta, não
 sente as corren-

tes que o prendem”.
Com esta frase de Rosa
Luxemburgo( filósofa e
economista marxista
polaco-alemã), convoco
à reflexão crítica dos
processos sociais, onde a luta per-
manente faz-se necessário para re-
ver a conjuntura atual do funcio-
nalismo público piracicabano. No
dia 03/04/22, em entrevista ao Jor-
nal de Piracicaba, o prefeito Lucia-
no Almeida retornou a afirmar o
reajuste salarial oferecido (de
modo extenso) como o maior em
20 anos e que repõe as perdas dos
períodos de 2019, 2020 e 2021 (onde
por lei federal houve congelamento
dos salários dos servidores).

Na segunda feira (4), de modo
intransigente e enviando manda-
tários ao diálogo nas negociações,
em que alguns vereadores e dois
deputados fora tentar alguma
aproximação de acordo, pode-se
perceber novamente o punho de
ferro do governo em questão. Ou-
tro fato interessante é a forma tida
“profética” ou de “ameaça”, que
afirma categoricamente que “os

servidores também po-
dem ser prejudicados,
já que sentença do STF
determina que sejam
descontados os dias
da paralisação, caso a
greve seja considerada
ilegal e abusiva [...] e que
a gente possa voltar à
normalidade, oferecen-
do atendimento a toda

a população de Piracicaba”.
Com certeza, a normalidade

dos serviços públicos precisa ser
reestabelecida, mas primeiramen-
te a valorização do funcionalismo
público é a questão da greve, não
somente a reposição das perdas in-
flacionárias. Pois é fato, que não há
diálogo diretamente com o prefeito,
só com representantes sem poder de
veto, a semelhança dos senhores
feudais em estado de guerra.

O gestor público usa-se da mí-
dia para tentar um posicionamen-
to com a população, desmerecendo
a atuação do sindicato, trazendo
um discurso esvaziado de sentido,
onde trata o funcionário público
como “grevista” ou como algumas
pessoas, ignorantes nos fatos das
últimas três semanas, tratam os
servidores como vagabundos, per-
petuando uma cultura negativa e
de desvalorização existente. Respei-

to e dignidade não são só palavras
que servem para campanha políti-
ca, mas devem ser colocados em
prática, senão vira demagogia.

 contrato com a OSS (se tive-
rem a oportunidade dê um passeio
na UPA do Piracicamirim), o envio
do carnê do IPTU 2022 (de modo
atrasado, talvez nos últimos 20
anos, provocando um caos no dia
15 de março no pátio da prefeitura,
em que houve fila de idosos para
solicitar a via do carnê), sem contar
as praças com descuido de limpeza,
a “bela” malha asfáltica da cidade e
o superávit positivo no orçamento
municipal eA população também
vem sofrendo com o atual manda-
to, haja vistas contrato absurdos
de iluminação de natal,m 2021.

———
Walter Leandro Guarda,
servidor público e estudan-
te de História da Unisa

Reflexões sobre a guerra
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João Ribeiro Junior

Aguerra, que qua-
se todos os ho-
 mens despre-

zam, mesmo aqueles que
depois a causam, com-
pareceu pontualmente
desde os albores da
vida humana sobre a
terra; dependerá ela
de uma causa fisiológi-
ca? É um fenômeno inevitável na
vida? É útil ou danosa à espécie?

E qual a verdadeira causa
que a determina?

O biólogo inglês Julian Hux-
ley, no livro “A Guerra como Fenô-
meno Biológico” explica que a guer-
ra não é uma lei geral da vida, mas
um fenômeno biológico raríssimo.
A guerra é algo absolutamente de-
finido: é um conflito físico organi-
zado entre grupos de uma mesma
espécie. As disputas individuais
entre membros de uma espécie não
são a guerra, ainda que incluam
massacres e mortes. E nem se pode
chamar de guerra à competição en-
tre duas espécies diferentes, ainda
que conduza a um conflito físico.

Segundo o biólogo, apenas
duas espécies de animais fazem
habitualmente a guerra: o homem
e a formiga. E mesmo entre as for-
migas a guerra é no máximo feita
por um só grupo que compreende
apenas algumas espécies entre as
dezenas de milhares que a ciência
conhece. Essas formigas guerrei-
ras são as formigas ceifadeiras,
que acumulam em silos subterrâ-
neos especiais as reservas de víve-
res, que constituem o objeto da
guerra, quando os habitantes do
formigueiro desejam atacar as re-
servas de um outro grupo.

Se a guerra não existe em toda
a natureza, nem é fenômeno cons-
tante da história, nem traz vanta-
gens, é lógico pensar que seja pos-
sível aboli-la, afirma Julian Hux-
ley. A guerra se verifica em deter-
minadas condições e não em ou-
tras. Não se tem nenhuma prova,
(afirma Julian Huxley em “Tempo
de Revolução”) de que o homem
pré-histórico tenha feito a guerra;
e podemos estar certos de que mes-
mo que a tenha feito, qualquer guer-
ra entre grupos na época em que os
homens viviam de caça deve ter
sido tão rara quanto massacrante.
É bastante improvável que a guer-
ra organizada tenha começado an-
teriormente à fase de civilização es-
tabilizada. Para o homem, como
para as formigas, a guerra sob qual-
quer forma concreta está ligada à
existência de massas de riqueza
acumulada, por cuja posse seja ne-
cessário combater. Todavia, mes-
mo depois que o homem aprendeu
a viver em cidades e a acumular
riquezas, não  parece que a guerra
se tenha tornado inevitável. A an-
tiga civilização indiana, que remon-
ta a 3 mil anos a.C., não revela tra-
ços de guerra entre esse povo. O
poema épico indiano, escrito em
sânscrito, o “Mahabharata”” deve
ser compreendido como uma nar-
rativa histórica moral, onde a his-
tória é encarada como um confron-
to moral cósmico, onde interagem
incessantemente deuses e homens.
Outro poema épico, onde se fala de
guerra, é o “Ramayana” (desse
sabe-se o nome do autor, Valmiki).
O significado do título em sânscri-
to é “O Caminho de Rama” Parece
ter havido períodos de batalhas na
história primitiva chinesa, como na
civilização dos incas no Peru, nos
quais a guerra estava inteiramente
ou quase inteiramente ausente.

O problema é que existe uma
tendência genérica à agressivida-
de, daí muitos afirmarem que a

guerra é necessária, e
mesmo benéfica para a
humanidade, porque
estimula as virtudes
viris, mistura as carac-
terísticas hereditárias
de comunidade, dimi-
nui a excessiva densi-
dade da população.

Carl von Clauserwitz,
militar nascido na Prús-
sia no século XVIII, de-

fine a guerra em seu livro “Da Guer-
ra (Vom Kriege): “A guerra é um
ato de violência planejado com o
objetivo de forçar o adversário a
executar o nosso desejo”. Desta de-
finição, deduz-se logicamente que

todas as guerras deviam terminar
com a vitória completa dum dos la-
dos sobre o outro, e também que mo-
deração na guerra é um absurdo,
dado que qualquer falha na utiliza-
ção dos recursos de que se dispõe vai
contra o objetivo da guerra. Ou
seja, a guerra existe para satisfação
do desejo do homem guerreiro.

Ainda que no homem exista
uma tendência genérica à agressi-
vidade esta pode ser sublimada
assumindo aspectos muito mais
úteis e civilizados do que a guerra.
Para tanto, é preciso encontrar o equi-
valente moral da guerra, reduzindo
ao mesmo tempo as reservas de
agressividade potencial que agora
existem em muitos grupos sociais.

———
João Ribeiro Junior; ad-
vogado (USP), docente
de Direito Constitucio-
nal, Teoria Geral do Es-
tado e Ciência Política,
de História, doutor
Educação, mestre em
Filosofia. (Unicamp)

Tarciso de
Assis Jacintho

Oque é o bem e o
 que é o mal?
Essa pergunta

crucial transcende o
nosso tempo. A dúvida
consiste na existência
ou não de uma medida
absoluta, final e inques-
tionável do bem e do
mal. O que é relativo nestes con-
ceitos tão profundos e caros a exis-
tência humana? O Maniqueísmo,
uma filosofia religiosa idealizada
pelo profeta e filósofo Maniqueu,
que viveu na Pérsia do Séc. III,
dividiu o mundo entre o bem, re-
presentado pela figura de um
Deus, e o mal, pela figura do Dia-
bo. Ele acreditava que toda maté-
ria era intrinsicamente má, e o
espírito, intrinsicamente bom.

Ao longo da história esse tema
vem sendo debatido por filósofos
e pensadores. Heráclito, afirmava
que nós vemos os opostos (bem e
mal) e Deus vê harmonia. Por sua
vez Demócrito defendia que a bon-
dade não é uma questão de ação;
por sua vez depende do desejo in-
terior do homem. O homem bom
não é o que pratica o bem, mas o
que deseja praticá-lo sempre. Já
Protágoras afirmava: "O homem
é a medida de todas as coisas"
Cada um tem o direito de deter-
minar, por si, o que é o bem e o
que é o mal. Para Sócrates o mais
elevado bem que se pode medir é
o conhecimento. Para Platão o
mundo dos sentidos é irreal,
transitório e mutável. Eis o mal.
O verdadeiro mundo das ideias
puras e imutáveis é o do bem.

O bem é a atitude racional
para com as sensações e os de-
sejos, diz Aristóteles. Os Estói-
cos arrazoavam que o mais alto
bem do homem está em agir em
harmonia com o mundo.

Santo Agostinho defendia
que o mal é ausência do bem, da
mesma maneira que as trevas são
a ausência da luz, e para Abelar-
do, a justiça e injustiça de um
ato não estão no ato em si, po-
rém na intenção de quem o pra-
tica. Para Santo Tomás de Aqui-
no, o mais elevado bem é a con-
cretização de si mesmo confor-
me Deus ordenou. Já para o
materialista Thomas Hobbes
aquilo que agrada ao homem é
bom e o que lhe causa dor ou
desconforto é ruim. Por fim,
para Espinosa o esforço de se
preservar é um bem; o que en-
trava esse esforço é um mal e
para Kant, se o agente pratica o
ato com boas intenções, respeitan-
do as leis morais, o ato é bom.
Como vemos, os conceitos são
variados e os imperativos muitos.

Quase 10 milhões de estudan-
tes brasileiros estão em escolas sem
condições básicas de infraestrutu-
ra, segundo levantamento do Co-
mitê Técnico da Educação do Ins-
tituto Rui Barbosa, entidade que
congrega os Tribunais de Contas
Brasileiros, na base de dados do
Censo Escolar de 2020. O presi-
dente da república ao oficializar

sua campanha à reelei-
ção, embora pareça que
desde sua primeira elei-
ção esteja em campa-
nha, afirmou que a dis-
puta eleitoral é uma luta
não entre esquerda e
direita, mas sim entre o
bem e o mal. Presumi-
mos que ao afirmar isso
ele assume o papel de
capitão das hostes ce-

lestiais do bem, o que cria um pa-
radoxo neste imperativo. As hos-
tes ditas celestiais têm em suas fi-
leiras entre outros santos, pasto-
res lobistas de práticas discutíveis,
ávidos por um naco da difusa ver-
ba da educação, degradadores do
meio ambiente, defensores da di-
tadura e também aqueles que
usando de vídeos falsos atribuem
ao general das hostes do mal, uma
consulta direta ao tinhoso, que é
Pai da mentira. Um contra-senso.
Isso sem contar que na foto dos
aliados das hostes celestiais há
também um sem número de con-
denados nos pecados do então
exército do mal, quando este esta-
va no poder. Infelizmente seria
engraçado se trágico não fosse.

A despeito de qualquer pai-
xão ideológica, e por mais ridícu-
la que possa parecer essa afirma-
ção ela é perigosa, pois na guerra
como temos visto, não há diálo-
go, portanto não há vencedores
em ambos os lados. Apenas es-
combros e inocentes mortos pelo
chão. A Democracia pressupõe a
discussão acirrada entre oposito-
res e não a luta entre inimigos.
As distorções, e elas são muitas
são corrigidas pela alternância de
poder. Nela há espaço para proje-
tos a esquerda e a direita. Para
progressistas e conservadores.

O evangelista Marcos escre-
vendo aos gregos relata o encon-
tro de um jovem rico com Jesus.
Eis o relato: “E, colocando-se Je-
sus a caminho, correu um homem
ao seu encontro e, ajoelhando-se,
indagou-lhe: “Bom Mestre! O que
devo fazer para herdar a vida eter-
na?” Replicou-lhe Jesus: “Por que
me chamas bom? Ninguém é bom,
a não ser um, que é Deus!” Ele sa-
bia e veio para nos ensinar que a
bondade, então o bem não é ape-
nas o contrário da maldade, logo
o mal Bondade não é apenas o ca-
ráter de ser bom, A bondade se
manifesta na prática, o que ele
manifestaria na Cruz do Calvário
morrendo por esse jovem, por
mim e por você. Precisamos lutar
contra toda maldade, entenden-
do que Cristo veio para trazer de
volta a essência de Deus em nós.
Deus é amor. Cuidado com aque-
les que se alardeiam como bons.

———
Tarciso de Assis Jacin-
tho, administrador

O que é bem e o que é mal
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Redução do IPI retira
R$ 6,9 bilhões da saúde
e da educação públicas

Barjas Negri

Com muito traba
lho e articulação
de parlamenta-

res, governantes e da
sociedade conquistou-
se um seguro de prote-
ção ao financiamento
da educação e da saú-
de públicas, por meio do
Sistema Único de Saúde (SUS). Por
isso, a União é obrigada a aplicar
18% de seus impostos com educa-
ção e 15% de suas receitas líquidas
com saúde. Os Estados devem apli-
car 25% dos seus impostos com
educação e mais 12% com saúde.
E, finalmente, os municípios, de-
vem aplicar 25% e 15%, respectiva-
mente. São chamadas de obriga-
ções legais que garantem o acesso
à educação pública a milhões de
crianças e jovens todos os anos, e
o SUS mostrou toda sua força na
pandemia do coronavírus, mes-
mo com seu subfinanciamento.

Agora, o governo federal,
por ações do Ministério da Eco-
nomia, decide reduzir as alíquo-
tas do IPI em 25% para a maioria
dos produtos industrializados. Em
que pese a intenção da iniciativa
em reduzir preços das mercadori-
as, vai abrir mão de R$ 19,5 bi-
lhões de impostos por ano. Há três
lados perversos dessa iniciativa
que precisam ser lembrados.

O primeiro é que os recursos
do IPI compõem os Fundos de Par-
ticipação dos Estados (FPE), dos
Municípios (FPM), Fundo de Com-
pensação das Exportações e Fun-
do de Desenvolvimento Regional e,
acreditem, 59% pertencem aos es-
tados e municípios, que vão ter que
reduzir importantes despesas em
ações sociais realizadas nos municí-
pios, tão necessárias em tempos de
recessão econômica e de pandemia.
O segundo refere-se às questões da
redução dos desequilíbrios regio-
nais, uma vez que o FPE e o FPM
alocam mais recursos nos estados e
municípios do Nordeste, sendo a
principal fonte de recursos dos mu-
nicípios menores em todo Brasil e
esses serão os mais afetados.
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O terceiro e último
aspecto a ser menciona-
do é que essa diminui-
ção de receita do IPI sub-
trai R$ 6,9 bilhões do
conjunto das três esfe-
ras de governo, que de-
veriam ser aplicados
obrigatoriamente em
educação (R$ 4,1 bi-
lhões) e saúde/SUS (R$

2,8 bilhões), prejudicando e muito
as ações de âmbito local, uma vez
que grande parte dessas ações com
educação básica e com o SUS é bas-
tante municipalizada. Na saúde,
por exemplo, onde há subfinancia-
mento de suas ações, é preciso apor-
tar mais recursos e não subtrair.

Lamentável é a não participa-
ção dos Ministérios da Saúde e da
Educação nessa discussão, que ao
longo dos últimos anos não deram
muita contribuição ao avanço da
educação pública e do Sistema Úni-
co de Saúde. E a pouca participa-
ção contribuiu para atrapalhar.

É preciso que a Frente Nacio-
nal de Prefeitos (FNP), a Confede-
ração Nacional dos Municípios
(CNM), os Conselhos Nacionais de
Saúde e de Educação, entidades de
vereadores, mais os parlamentares
comprometidos com essas duas
importantes áreas, debatam for-
mas de compensação da redução
dessas despesas que, por pouco, não
foi maior, pois essa era a intenção
do Ministério da Economia em pro-
mover uma redução de 50% do IPI
e não 25%. É preciso sair em defesa
do financiamento de ações sociais,
principalmente em momentos deli-
cados com esse de pandemia e do
baixo crescimento da economia.

———
Barjas Negri, ex-ministro
da Saúde no governo FHC,
ex-prefeito de Piracicaba
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Professora Bebel estimula
jovens a tirarem o título
Em suas redes sociais, na semana passada, a parlamentar fez postagem, com
diversos jovens, falando da importância da juventude tirar o título de eleitor

“Medalha Luiz de Queiroz” - motivo de entusiasmo!
A “Medalha deA “Medalha deA “Medalha deA “Medalha deA “Medalha de
Mérito EstudantilMérito EstudantilMérito EstudantilMérito EstudantilMérito Estudantil
Luiz de Queiroz” éLuiz de Queiroz” éLuiz de Queiroz” éLuiz de Queiroz” éLuiz de Queiroz” é
uma oportunidadeuma oportunidadeuma oportunidadeuma oportunidadeuma oportunidade
única para irúnica para irúnica para irúnica para irúnica para ir
em direção aoem direção aoem direção aoem direção aoem direção ao
estudante doestudante doestudante doestudante doestudante do
ensino médioensino médioensino médioensino médioensino médio

Sergio O. Moraes

Senhoras e senho-
res vereadores e
vereadoras, vou

tentar explicar o por-
quê do meu entusias-
mo com o Substitutivo
ao P.D.L. No. 08/
2022, que propõe a
“Medalha de Mérito
Estudantil Luiz de
Queiroz”. De um lado há o nome
Luiz de Queiroz e de outro há o
momento em que a oportunidade
de homenageá-lo se apresenta.
Estão ambos intimamente liga-
dos, mas são olhares distintos e
os separo na explicação abaixo.

Iniciemos pelo motivo de con-
siderar o momento mais que opor-
tuno para que a cidade de Piraci-
caba institua a premiação de estu-
dantes do Ensino Médio (E.M.)
com a “Medalha de Mérito Estu-
dantil Luiz de Queiroz”, conforme
critérios especificados no P.D.L.
08/2022. Senhoras e senhores, te-
mos acompanhado os índices de
evasão escolar nos dois anos de
pandemia. Resultados da pesqui-
sa da FGV Social divulgados em
19/01/2022 mostram que a eva-
são escolar aumentou na faixa
etária entre 5 e 9 anos, mas dimi-
nuiu na faixa entre 15 e 19, justa-
mente a que envolveria o E.M. Mo-
tivos para comemorar? Não! As
causas apontadas são a diminui-
ção da oferta de empregos duran-
te a pandemia e as aprovações “au-
tomáticas” dos alunos durante o

período de ensino à dis-
tância. Segundo o TSE,
a procura dos jovens
entre 16 e 18 anos para
tirar o título de eleitor
tem a menor adesão
dos últimos 30 anos, ou
seja, desde que come-
çou essa pesquisa. De
novo, uma faixa etária
que envolveria o E.M.

O que está haven-
do com os jovens, senhoras e se-
nhores? De onde vem essa de-
sesperança? Ou desconfiança?
Não sei. Mas sei que as senhoras
e senhores são parte da resposta
e, mais ainda, qualquer possibi-
lidade de solução depende não
só daqueles e daquelas que tec-
nicamente dedicam-se ao proble-
ma, mas – e muito – do grau de
envolvimento das figuras públi-
cas, como as senhoras e os se-
nhores. Assim, uma medalha
com a de “Mérito Estudantil Luiz
de Queiroz” voltada a estudan-
tes do E.M. me parece um sinal
claro: “Olha, estamos pensando
em vocês. Gostaríamos que vo-
cês fizessem todo o esforço pos-
sível, estudem, confiem um pou-
quinho mais na classe política...
”. Deem um passo para tentar
melhorar esse quadro preocupan-
te de má formação e desinteresse,
se é que dá para separá-los.

O segundo motivo, quero tra-
tar a partir de uma experiência
pessoal (ou várias, se quiserem)
com estudantes do ensino funda-
mental e médio (e que justificam

ainda mais meu entusiasmo). Du-
rante muitos atuei em um Projeto
Institucional da ESALQ/USP, vol-
tado às escolas públicas ou priva-
das e foram dezenas de milhares
de jovens estudantes que a ESALQ
atendeu pelo Projeto “Visitas Mo-
nitoradas” e que ficaram em suas
memórias e na minha, de uma for-
ma para mim inimaginável e é so-
bre isso que quero lhes falar.

Uma das primeiras lições que
aprendi foi sobre a importância, a
emoção que os e as jovens sentiam
ao andarem pelos corredores e
sentarem-se em uma carteira da
ESALQ (contado pelos professores
acompanhantes), para assistir a
um “Show de Física”, uma das ati-
vidades das quais eu participava
diretamente. Foram tantos os alu-
nos do E.M. que por ali passaram,
tantos os projetos e tantas as his-
tórias que nos emocionaram a mim
e meus colegas ao longo de tantos
anos que vibro de emoção – certa-
mente ao lado de tantos outros
docentes da Esalq – ao ver tam-
bém o nome de Luiz de Queiroz
associado ao dos alunos do E.M.

Resumindo senhoras e se-
nhores, no meu entendimento, há
um tal simbolismo no nome de Luiz
de Queiróz, que se vier a ser es-
tampado na Medalha de Mérito
Estudantil a tornará muito signi-
ficativa aos estudantes do ensino
médio. A ESALQ está próxima,
quase a metade dos anos da cidade
de Piracicaba, pode-se sentar ao
lado de Luiz de Queiroz, fazer uma
foto com ele, sentir o acolhimento,
basta dar asas à imaginação!

A “Medalha de Mérito Es-
tudantil Luiz de Queiroz” é
uma oportunidade única para
ir em direção ao estudante do
ensino médio, acolhê-lo e, na
prática, dizer: “Estamos preocu-
pados com vocês, procurem estu-
dar, vejam quem escolhemos para
estampar a Medalha que poderá
premiá-los, esforcem-se”.

Não tenho dúvidas, que
quem vier a premiar um ou uma
estudante do Ensino Médio com a
“Medalha de Mérito Estudantil
Luiz de Queiroz” um dia ouvirá a
pergunta que um dia ouvimos de
um aluno do ensino médio seleci-
onado para participar de uma de
nosso Shows de Física da Esalq:
“Ganhei uma viagem, que roupa
eu levo?” Aí os senhores e as se-
nhoras saberão o quanto valeu te-
rem deixado as diferenças de lado
e aprovarem esse Substitutivo.

Muito obrigado.
———
Sergio Oliveira Mora-
es, professor aposen-
tado Esalq/USP

A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), a deputada estadual Pro-
fessora Bebel (PT) está estimulan-
do jovens, a partir dos 16 anos, a
tirarem o título de eleitor para par-
ticiparem das eleições gerais deste
ano, que acontecem em 2 de outu-
bro. Em suas redes sociais, na se-
mana passada, a parlamentar fez
postagem, com diversos jovens, fa-
lando da importância da juventu-
de tirar o título de eleitor.  “Apro-
veito para convidar todos os jo-
vens de 16 e 17 anos a tirar o seu
título de eleitor. Em outubro, vo-
cês farão a diferença”, disse, ex-
plicando que o processo pode ser
feito pelo computador ou celular.

O prazo para tirar o título de
eleitor é 4 de maio. “Não peca tem-
po e tire agora mesmo o seu título
de eleitor”, escreveu. Jovens de 16
e 17 anos podem participar das elei-
ções, embora o voto nesta faixa
etária não seja obrigatório. Quem
tem 15 anos agora e completará 16

A deputada Professora Bebel diz que a participação
da juventude é fundamental na luta pela democracia
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até o dia 2 de outubro também já
pode providenciar o documento.

Segundo as instruções do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral), para
fazer o alistamento eleitoral pela
primeira vez, acesse o site Título-
Net, selecione a opção "não tenho",
localizada na guia "título de elei-
tor". Em seguida, o interessado
preenche todos os campos indica-
dos com os dados pessoais, como
nome completo, e-mail, número
do RG e local de nascimento.

O sistema vai pedir o envio
de pelo menos quatro fotografi-
as para comprovar a identidade
e endereço do eleitor ou eleitora.
A primeira delas é uma fotogra-
fia (selfie) segurando um docu-
mento oficial de identificação. As
outras duas são da própria do-
cumentação (frente e verso) usa-
da pela pessoa para se identifi-
car na primeira foto. Já a quarta
é a foto de um comprovante de
residência - são aceitos contratos
de aluguel, recibo da declaração
de imposto de renda ou contas.

Após o cadastro, é possível
acompanhar a tramitação do
pedido também pela internet.
Para isso, basta acessar a guia
"Acompanhar Requerimento" e
informar o número do proto-

colo gerado durante a primei-
ra etapa do atendimento.

Bebel explica também que
quem mudou de cidade tem até
4 de maio para pedir transfe-
rência do domicílio eleitoral.

CCCCCULULULULULTURATURATURATURATURA

Teatro Sesi Piracicaba recebe
cinco apresentações no mês

O governo federal publicou, na
semana passada, uma medida pro-
visória (1108/22) com regras mais
flexíveis para o teletrabalho e esta-
belecendo orientações mais rígidas
sobre o auxílio-alimentação. Diver-
sas mudanças passam a valer com
a sua vigência, entre elas a possibi-
lidade das empresas adotarem o
modelo híbrido de trabalho (pre-
sencial e virtual). Com o novo dire-
cionamento, novas dúvidas, espe-
cialmente entre gestores e trabalha-
dores, começando pela necessida-
de das alterações assim como o
impacto na rotina profissional.

Para o advogado Rodrigo Sa-
lerno, do escritório SAZ Advoga-
dos, os desafios do trabalho evolu-
em com as mudanças sociais, cul-
turais e tecnológicas.  “O trabalho
remoto tornou-se mais acessível
com as novas tecnologias. Duran-
te a pandemia de Covid-19, boa
parte das empresas tiveram que
desenvolver formas de atuação
com pouco amparo legal e o risco
de acarretar problemas trabalhis-
tas. Essa medida provisória, que
tem força de Lei, surge para dar
conta dessas demandas. São bem-
vindas porque definem as regras do
jogo, garantindo mais segurança
para empregadores e contratados”.

A MP regulamenta a possi-
bilidade de adoção do modelo hí-
brido de trabalho pelas empresas,
podendo um tipo ser mais ou me-
nos prevalente que o outro. “A
CLT só considerava a adoção de
apenas um tipo de modelo, remo-
to ou presencial. Com isso, mui-
tas confusões aconteceram devi-
do à falta de entendimento sobre
a classificação do trabalho fora
da empresa por funcionários que
estavam em cargos presenciais”.

Conforme explica o advogado,
é importante entender dois pontos:
“funcionários presenciais em ativi-
dades externas não estão sob o regi-
me do teletrabalho; já funcionários
do modelo remoto podem estar nas
empresas para tarefas específicas,
mesmo que de forma habitual”.

Ou seja, a MP 1108 esclareceu
que a modalidade teletrabalho
pode ser conceituada como um ser-
viço prestado preponderantemen-
te ou não fora das dependências da
empresa, com a utilização de tecno-
logias de informação e comunica-
ção, que, por sua natureza, não se
configure como trabalho externo.

Segundo Fabiana Zani, tam-
bém advogada do escritório SAZ,
com a nova legislação, o teletraba-
lho precisa ser formalizado em

contrato individual, contendo in-
formações sobre horários, jorna-
das ou produção, formas de co-
municação que serão utilizadas e
os repousos legais que serão asse-
gurados. “Recomendamos forte-
mente para quem ainda não for-
malizou os contratos em regime de
teletrabalho para que façam isso”.

A advogada também comen-
tou sobre itens na medida provisó-
ria que beneficiam grupos de tra-
balhadores. “Uma regra que pode
ajudar muitos funcionários e cola-
boradores é a priorização de traba-
lhadores com deficiência ou com
filhos de até quatro anos comple-
tos para as vagas em teletraba-
lho. A MP também permite a con-
tratação de estagiários e apren-
dizes pelo regime remoto, o que
não era possível anteriormente”.

Quanto aos detalhes que pre-
cisam ser observados com a aten-
ção, o advogado Rodrigo Salerno
destaca que “aos empregados em
regime de teletrabalho aplicam-se
as disposições previstas na legisla-
ção local e nas convenções/acor-
dos coletivos de trabalho relati-
vos à base territorial do estabele-
cimento de lotação do empregado”.

Apesar da MP ter força de
Lei, ainda precisa ser aprovada

pelo legislativo federal. O Con-
gresso Nacional tem 60 dias para
aprovar, podendo ainda usar
mais 60 dias de prorrogação.

Um ponto que merecerá aten-
ção do Congresso Nacional e, se-
gundo o advogado, será objeto de
debates, diz respeito à criação, em
tese, pela redação da MP, de duas
modalidades de teletrabalho, ou
seja, a que pode se desenvolver por
jornada ou por produção/tarefa.

VALE-ALIMENTAÇÃO –
A adoção de vale-alimentação, com
a nova medida provisória, consoli-
dou o que já previa o Decreto m.
10854/21. Assim, o benefício deve
ser destinado exclusivamente ao
pagamento de refeição em restau-
rantes ou estabelecimentos comer-
ciais de gêneros alimentícios.

Comerciantes que não se en-
caixam na categoria podem so-
frer multas se aceitarem os tíque-
tes. Já os gestores precisam sa-
ber que não é mais permitido re-
ceber descontos na contratação
de empresas fornecedoras de tí-
quetes de alimentação. “Essa é
uma forma de reduzir as chances
dessas empresas repassarem o
custo aos trabalhadores, venden-
do os produtos por um preço mai-
or, por exemplo”, explicou Salerno.

O Teatro Sesi Piracicaba rece-
berá  cinco apresentações artísti-
cas em Abril, a partir desta sexta-
feira, 8, e sábado, 9, às 20h, quan-
do a Troupe Guezá apresenta a
peça Ela, cuja história remete a
uma cena uma egrégora de três
mulheres, que expõem suas feri-
das, abrem seus corações e apre-
sentam em cena seus corpos, bus-
cando nas trocas a poética das re-
presentações do gênero feminino.
Um espetáculo de composições
acrobática e ritmos, não lineares,
onde a narrativa apresenta a re-
presentação textual de mulheres
fortes que buscam em seus cor-
pos e vivencias a superação.

DIA 14 - Adriana Sanchez
retorna aos palcos do Teatro Sesi
Piracicaba no dia 14 de abril
(quinta-feira) às 20h, desta vez
com o show O Sertão de Luiz Gon-
zaga. A cantora e musicista apre-
senta seu mais novo espetáculo,
a artista faz uma verdadeira via-
gem pelo repertório do Gonzagão,
com releituras de alguns dos
maiores clássicos do Rei do Baião.

DIA 28 - Estreando nos
palcos do Sesi Ana Paula More-
ti uma das maiores revelações

da MPB dos últimos tempos
canta Ivan Lins. No show a  can-
tora homenageia e resgata a his-
tória do grande compositor por
meio da interpretação das prin-
cipais canções e com releituras
criativas e novos arranjos de
músicas menos conhecidas de
a´lbuns de diferentes épocas. O
show Abre Alas Ana Paula Mo-
reti canta Ivan Lins será no dia
28 de abril (quinta-feira) às 20h.

DIA 29 - Encerrando a pro-
gramação de abril no dia 29 (sex-
ta-feira) às 20h o cantor, regente,
arranjador e compositor Gabriel
Locher apresenta Acústico, de for-
ma intimista interpreta os suces-
sos da MPB imortalizados  na voz
de Nelson Gonçalves, Altemar Du-
tra, clássicos do Jazz de Frank Si-
natra, músicas românticas con-
sagradas por Bee Gees e Elvis
Presley. Alguns boleros e Cha Cha
Cha dão sequência ao show com
destaque para a percussão carac-
terística  dos ritmos latinos.

SERVIÇO
I ng ressos :  www.ses i sp .
org.br /eventos.  In forma-
ções: (19) 3403-9000.

A programação cultural do Teatro Sesi está disponível para consultas
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Advogados avaliam mudanças com a regulamentação do teletrabalho
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Ternamente Eclético une tango
e rock´n roll em show no teatro
Apresentação gratuita será nessa quinta-feira, 7, às 19h30,
e ingressos devem ser retirados uma hora antes do espetáculo
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O Teatro Municipal Dr. Los-
so Netto recebe o show Tangos e
Rocks, com o grupo Ternamente
Eclético e convidados, amanhã, 7,
às 19h30. O evento é gratuito e os
ingressos devem ser retirados com
1 hora de antecedência na bilhete-
ria do teatro. O projeto foi con-
templado com Lei Aldir Blanc.

O grupo, composto por Cecí-
lia Bellato, no piano, Luis Fernan-
do Dutra, no violino, e Álvaro Da-
mazo, no contrabaixo e arranjos,
mostra elementos similares do
tango e do rock´n roll, gêneros
musicais aparentemente distintos.

O tango, com seu ritmo forte,
marcado e muito expressivo, traz
também como característica a
paixão, a sensualidade e a triste-
za. O rock, com seu ritmo tam-
bém forte e estrondoso, carrega
nos seus primórdios a rebeldia e
a sensualidade e, por ser algo mais
jovem e moderno, tem nos instru-
mentos elétricos e potentes sua li-
nha de frente. O cruzamento de-
les se dá pela força sonora, mar-
cação rítmica e presença de cena.

Essas características ficarão
evidentes nos arranjos elaborados
exclusivamente para a formação
base do grupo (piano, violino e

Apresentação Musical Tangos e Rocks acontece amanhã, 7, com o grupo Ternamente Eclético

contrabaixo), que ganha com a
participação dos bailarinos Rodri-
go Betini e Clara Ferreira e dos
músicos Rodrigo Barros (guitar-
ra/vocal) Roggero Chiarinelli (ba-
teria) e Wana Narval (vocal).

SERVIÇO
Tangos e Rocks. Show com o grupo Ternamente Eclético e con-
vidados. Quinta-feira, 07/04, às 19h30, no Teatro Municipal Dr.
Losso Netto, av. Independência, 277. Gratuito. Ingressos devem
ser retirados com 1 hora de antecedência na bilheteria do teatro.

Fala rapaziada, tudo bem
com vocês? Vamos bater mais
um papo informativo sem pre-
conceito? Então, quero falar
com vocês hoje sobre a sífilis.

Quem acompanha um pou-
quinho do meu trabalho sabe o
quanto me dedico aos assuntos
relacionados à saúde, por isso,
integro a Comissão Local de Saú-
de do Crab Piracicamirim e o
CAPHIV ocupou a vice-presidên-
cia no Conselho Municipal de
Saúde de Piracicaba na última
gestão do Conselho, oocupado e
representado por nossa enfer-
meira, Fernanda Tonin. Atual-
mente, estou conselheiro de saú-
de e estamos aguardando a elei-
ção da nova mesa diretora.

Então, por isso, que também
acompanho de perto tudo o que se
refere a Saúde de nossa cidade.

Quero contar pra vocês que
no ano passado participei da
10a edição da Conferência Mu-
nicipal de Saúde que aconteceu
nos dias 4 e 5 de dezembro no
anfiteatro do Centro Cívico.

Durante a conferência, um
tema nos chamou a atenção: os
preocupantes números de con-
tágios de Infecções Sexualmen-
te Transmissíveis - IST's, espe-
cialmente entre as pessoas com
idade entre 20 e 39 anos.

Cerca de 64.300 casos de sí-
filis adquirida foram registrados
no Brasil somente no primeiro
semestre de 2021, segundo dados
atualizados do Ministério da Saú-
de e em nossa cidade os números
também nos preocupam, viu! Es-
tes números são 16 vezes maior
do que em todo o ano de 2010,
quando 3.936 pessoas foram di-
agnosticadas com a doença.

O QUE É SÍFILIS?
A sífilis é uma infecção se-

xualmente transmissível (IST) e
pode ser passada para o bebê
durante a gestação ou parto.

QUAIS SÃO OS
SINTOMAS?
Quando há a infecção, vári-

os sintomas podem surgir, inclu-
indo manchas no corpo e feridas
no local de entrada da bactéria
que podem desaparecer sozinhas,
o que dificulta o diagnóstico.

A GRAVIDADE DO
MOMENTO
Na realidade, todas as doen-

ças infecciosamente transmissí-
veis têm como motivo a falta de
tratamento, porque sem ele a cir-
culação da bactéria é muito maior.

Essa explosão de casos por
todo o país no ano passado, ocor-
reu por conta da pandemia da
Covid-19, já que a população ficou
afastada dos postos de saúde.

E eu acredito que a gente ain-
da deve ter um agravamento de
casos de sífilis congênita, que é
quando a mãe não tratada corre-
tamente e passa a doença para o
bebê durante a gestação. Isso por-
que, durante a pandemia, muitas
grávidas não foram ao médico de
forma constante e não tiveram
diagnóstico, o que é muito sério.

QUAIS OS RISCOS PARA
AS MÃES E OS BEBÊS?
Quando a mãe não tratada

corretamente a sífilis congênita,
passa a doença para o bebê du-
rante a gestação. Isso porque,
durante a pandemia, muitas grá-
vidas não foram ao médico de
forma constante e não tiveram
diagnóstico, o que é muito sério.

Somente nos seis primeiros
meses deste ano, quase 11 mil
(10.968) crianças menores de um
ano de idade tiveram sífilis con-
gênita, ou seja, quando é trans-
mitida pela mãe. Quase todas
elas (96,2%) receberam o diag-
nóstico positivo para a doença
com até uma semana de vida.

Precisamos
falar sobre

a sífilis

As mães podem ter diver-
sas complicações sérias por
causa da sífilis, como aborto
espontâneo, parto prematuro
e o feto ainda pode sofrer com
malformação ou cegueira.

No primeiro semestre
deste ano, foram registrados
330 abortos em decorrência
da sífilis, enquanto houve o
registro de 267 natimortos,
quando o feto não resiste após
20 semanas de gestação.

Em todo o Brasil, no ano
passado, 27.213 mulheres ti-
veram sífilis durante a gra-
videz, a maior parte tinha en-
tre 20 e 29 anos e mais de
66% eram pardas ou negras.

E AS SÍFILIS
NOS HOMENS?
Os homens representam

mais de 62% dos casos de disse-
minação da bactéria chamada
Treponema pallidum.

Estudos da Federação Bra-
sileira das Associações de Gine-
cologia e Obstetrícia  afirmam que
a causa do aumento expressivo
da sífilis é a falta de tratamento
adequado, além da falta do uso
de preservativo. Tudo porque os
homens geralmente têm mais re-
ceio de ir ao médico do que as
mulheres e isso influencia para o
maior número de casos.

Como devo agir?
É fundamental seja feito o

diagnóstico precoce da doença
para que o tratamento seja reali-
zado o mais rápido possível. O
teste é simples, com uma peque-
na perfuração no dedo, algo pa-
recido com o exame de glicemia, e
que fica pronto em poucos minu-
tos. Também é  importante saber
que, quanto mais cedo se des-
cobre a infecção, menor o risco
de adoecimento, tanto para os
adultos quanto para os bebês.

Ah, não posso esquecer
que os testes são realizados de
maneira gratuita, fácil e rá-
pida nas unidades públicas de
saúde de nossa cidade.

AÇÃO DO CAPHIV
O CAPHIV (Centro de Apoio

aos Portadores de HIV/AIDS e
Hepatites Virais) atua há 10 anos
desenvolvendo programas edu-
cacionais de prevenção as IST's,
prestando assistência social em
saúde e defesa de direitos, tudo
sempre contando com a parceria
que temos com o Cedic (Centro
de Doenças Infecto Contagiosas)
e graças ao apoio do Dr. Moisés
Taglieta e também ao hoje secre-
tário de saúde de nossa cidade,
dr. Filemon Silvano. Juntos, nós
traçamos metas e estratégias para
enfrentar esse problema de fren-
te em nossa cidade. Vocês tam-
bém já devem ter visto as nos-
sas grandes ações coletivas de
saúde pública que realizamos ao
céu aberto nas comunidades de
nossa cidade, não é mesmo?

Pois bem, nós atuamos in-
cansavelmente para chamar
atenção para a importância
dos cuidados com a saúde.

A boa notícia: a sífilis
tem cura!

Agora a melhor parte deste
artigo: a sífilis tem cura e quanto
antes detectada, melhor os resul-
tados do seu tratamento. Então,
#ficaadica: use preservativo e se
vc vacilou e não usou, corra fazer
seu teste e não vacile mais, tá!?

———
Paulo Soares, funda-
dor e presidente do
CAPHIV (Centro de
Apoio aos Portado-
res de HIV/AIDS e
Hepatites Virais)

Cinquenta e oito alunos do
ensino médio da Escola Estadual
Prof. Dionetti Callegaro Miori, no
bairro Água Branca, foram home-
nageados pelo vereador Pedro
Kawai (PSDB), na tarde de segun-
da-feira (4), pela realização de um
projeto sobre gravidez na adoles-
cência, coordenado pela profes-
sora Dalva Pereira de Souza.

Os estudantes, das turmas
do 2º e 3º anos A e B, dividiram-
se em turmas para confeccionar
cartazes e material de divulgação,
sobre formas de prevenção, ris-
cos e cuidados com a gravidez na
adolescência, que foram expostos
e distribuídos no varejão do bair-
ro Jardim Oriente. A iniciativa
também contou com a distribui-
ção de preservativos e abordagens
explicativas sobre as DST-AIDS.

Segundo o vereador Pedro
Kawai, esse é um bom exemplo
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Projeto sobre prevenção de gravidez na adolescência é homenageado
Assessoria Parlamentar

Kawai foi até a escola oficializar reconhecimento pela iniciativa

de como a teoria pode se trans-
formar em prática e impactar po-
sitivamente a comunidade.
“Acredito que essa experiência
sempre será lembrada pelos es-
tudantes”, observou o vereador.

Ele destacou a competência
de todos os professores e gesto-
res envolvidos, que souberam en-
volver a comunidade escolar e a
população do bairro. “O conheci-
mento e a informação ultrapas-
saram os muros da escola, numa
evidência de como a educação
pode ser transformadora”, disse.

A diretora da unidade esco-
lar, Andréa Cristine Mainardes e
sua vice, Carolina Harder Sartori,
agradeceram a homenagem e des-
tacaram a importância do traba-
lho do vereador, que sempre está
presente na comunidade para
acolher demandas e acompanhar
o desenvolvimento da cidade.
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Júri escolhe o cartaz do
49º Salão Internacional

Acontece na sexta-feira e
sábado, 8 e 9, às 10h, a seleção
e premiação, respectivamente,
do 4º Concurso de Cartaz Pre-
feito Adilson Maluf do Salão
Internacional de Humor de Pi-
racicaba. Ao todo, 45 artistas
de 4 países (Brasil, Irã, Espa-
nha e Turquia) enviaram 78
cartazes para esta competição.

O júri de seleção se reunirá
virtualmente no dia 08 para de-
finir os 10 finalistas. O júri é com-
posto por Tássia Espego, diretora
do Centro de Comunicação Soci-
al da Prefeitura de Piracicaba,
publicitária, especialista em ma-
rketing político e governamental
e planejamento estratégico e ges-
tão de conteúdo/marketing digi-
tal; Dalila Lamour, diretora de
Cultura da Prefeitura de Irace-
mápolis, artista, educadora soci-
al e escritora; e Luis Henrique
Marangoni, caricaturista e char-
gista do Esporte Clube XV de
Novembro de Piracicaba, carica-
turista/designer oficial do pro-
grama Brothers da Bola e char-
gista oficial do Santos Basquete.

Após decididos os finalistas,
o júri de premiação realizará uma
reunião no sábado, 09/04, tam-
bém virtual, para a escolha do
vencedor. O júri de seleção é for-
mado pela secretária de Cultura
da cidade de São Paulo, Aline
Torres, convidada pelo secretário

da Ação Cultural, Adolpho Quei-
roz, em visita feita no mês de no-
vembro do ano passado, Nani
Mosquera, cartunista colombia-
na, Synnove Hilkner, artista plás-
tica e cartunista finlandesa resi-
dente no Brasil, Silvano Mello,
cartunista brasileiro, e Elson de
Belém, ator, diretor e colunista.

“Queremos, com esse con-
curso, permitir que artistas pro-
fissionais e amadores do mun-
do todo possam ter a chance de
estampar sua arte no cartaz ofi-
cial de uma das maiores mos-
tras de humor do mundo, fa-
zendo parte da história do Sa-
lão Internacional de Humor de
Piracicaba. Uma grande e demo-
crática oportunidade”, reitera o
diretor do SIHP, Junior Kadeshi.

O cartaz premiado será reve-
lado no dia 15/04, assim como o
regulamento e ficha de inscrição
para o 49º Salão Internacional de
Humor de Piracicaba, que este
ano acontecerá a partir de 27/08.

O 4º Concurso de Cartaz
Prefeito Adilson Maluf é promo-
vido pela Prefeitura de Piraci-
caba, por meio da Secretaria
Municipal da Ação Cultural (Se-
mac) e Centro Nacional de Pes-
quisa e Divulgação do Humor
Gráfico de Piracicaba (CEDHU)
e faz parte da programação da
49ª edição do Salão Internacio-
nal de Humor de Piracicaba.

O Sincop – Sindicato dos Con-
tabilistas de Piracicaba realiza hoje,
6, o terceiro e último encontro da
série de palestras voltadas à atua-
lização e capacitação por meio de
parcerias com a OAB – Ordem dos
Advogados do Brasil regional Pi-
racicaba e o Crea - Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia de
São Paulo. O primeiro encontro na
última quarta-feira, foi apresenta-
do pela equipe The Wall Investimen-
tos (escritório credenciado a XP
investimentos) sobre ferramentas
para cálculo de imposto de renda
variável, Bolsa de Valores, tipos de
investimentos e cenário macro. No
segundo encontro, na semana pas-
sada (30/03) foi apresentado o

tema: abertura de empresas de en-
genharia, registro no Crea, tribu-
tação da construção, tributação do
engenheiro e desoneração será apre-
sentado por equipe do Crea e Sin-
cop. Nesta quarta-feira (06/04), o
tema apresentado será tributação
de advogado, sucumbência, aber-
tura de escritório de advocacia e
livro caixa, apresentados por equi-
pe da OAB e Sincop. A Quarta da
Integração é oferecida gratuita-
mente para os associados do Sin-
cop, OAB e Crea. Para os demais
interessados o custo é de
R$35,00. O encontro acontece das
19h30 às 21 horas e para partici-
par é preciso fazer inscrição pelo
e-mail sincop@sincop.com.br.

SSSSSINCOPINCOPINCOPINCOPINCOP     EEEEE OAB OAB OAB OAB OAB

Encontro encerra série
Quartas da Integração

Quarta da Integração é oferecida aos associados do Sincop, OAB e Crea
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Deputada estadual Bebel
orienta professores a não
aderirem à nova carreira
De acordo com a parlamentar, o PLC 03, aprovado na semana passada pela
Assembleia Legislativa de São Paulo, é muito prejudicial aos professores

A presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial de Ensino do Esta-
do de São Paulo), a deputada
Professora Bebel (PT) está orien-
tando os professores da rede es-
tadual de ensino a não aderirem
à nova carreira do magistério, por
ser muito prejudicial à categoria.
Em visita a EE Moraes Barros e à
EE José Falcone, ambas na região
central de Piracicaba, nesta tar-
de de terça-feira, 05 de abril, onde
pode dialogar com diversos pro-
fessores, Bebel anunciou que ape-
sar de o governo estadual estar
concedendo o reajuste salarial de
10% aos professores retroativos à
primeiro de janeiro, a Apeoesp con-
tinuará na luta pelo reajuste de
33,24%, para garantir que o Esta-
do de São Paulo cumpra o Piso
Salarial Nacional do Magistério.

De acordo com Bebel, o PLC
03, aprovado na semana passa-
da pela Assembleia Legislativa de
São Paulo, é muito prejudicial
aos professores, uma vez que, na
prática, acaba com a carreira do
magistério. “Trata-se do des-
monte da nossa carreira, porque
perderemos quinquênios, sexta-
parte e outros direitos, além de
qualquer melhoria salarial de-
penderá de aprovação nas cha-
madas provinhas de avaliação.
Também  passaremos a trabalhar
mais 14 horas semanais dentro
das escolas, sem aumento salari-
al correspondente”, explicou.

Como a proposta aprovada
pela Assembleia Legislativa de São
Paulo permite à adesão à nova car-
reira em até dois anos, a presiden-
ta da Apeoesp orienta os professo-
res que aguardem, até porque é
grande a chance de São Paulo ter
um governo novo, que pense dife-
rente, a partir do próximo na, e re-
veja essa legislação. Além disso, a
deputada Bebel explica que o sub-
sidio inicial de R$ 5 mil será corro-
ído pelo aumento dos descontos,
com o professor, na prática, rece-
bendo pouco mais de R$ 3.700,00,
além do que o tempo de serviço e
experiência não serão fatores evo-
lutivos e os professores levarão 28
anos para chegar à 11ª referência,
no total de 15, fazendo provinhas e
avaliações subjetivas. Por outro
lado, os professores temporários
(categoria O) serão enquadrados
compulsoriamente na referência 1
quando da renovação de seus con-
tratos e ficarão estagnados, sem
evolução e sem carreira, recebendo
no máximo pouco mais de R$
3.700,00 e trabalhando mais.

A presidenta da Apeoesp re-
forçou também que os 10% conce-
didos ao magistério não é nenhu-
ma dádiva, porque há anos que os
professores lutam pela recupera-
ção das perdas. “Portanto, esse re-
ajuste é nosso por direito e em iso-
nomia com os demais servidores
estaduais e não abrimos mão do
reajuste salarial de 33,24% para
todos os professores”, explicou.

1- A deputada anunciou que os 10% conquistados faz parte da
luta da Apeoesp e não é nenhuma dádiva do governo estadual;
2- Bebel durante encontro com professores da EE Moraes
Barros, mostrando os impactos negativos da nova carreira

Fotos: Divulgação
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Sesc apresenta quinta
edição do Inspira

AAAAAÇÃOÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO

LBV promove campanha para
Arrecadação de livros infantis

A Legião da Boa Vontade
(LBV) mobiliza a população para
doar livros de contos, poesias e his-
tórias; revistas e gibis infantis no-
vos ou usados que estejam em bom
estado para serem doados a meni-
nas e meninos de 6 a 15 anos aten-
didos no Centro Comunitário de
Assistência Social da Instituição. A
campanha ocorrerá durante o mês
de abril, quando se comemora o Dia
Internacional do Livro Infantil (2) e
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o Dia Nacional do Livro Infantil (18)
e tem como objetivo incentivar o
hábito da leitura e conscientizar as
crianças e adolescentes sobre os be-
nefícios que a prática proporciona.
As doações podem ser feitas até o
dia 27/04, no Centro Comunitário
de Assistência Social da Institui-
ção, localizado na Rua Lázaro Lo-
zano, 46, Vila Monteiro – Piraci-
caba/SP. Para outras informações
ligue para o tel.: (19) 3433-0948.

De 5 a 17 de abril, o Sesc ofere-
ce mais de 100 atividades voltadas
para a reflexão sobre os diversos
conceitos relacionados à qualida-
de de vida. Série de bate-papos, pa-
lestras, exibições, oficinas, cursos e
vivências acontece nas 40 unida-
des de todo o estado e nas plata-
formas digitais da instituição. A
programação reúne profissionais,
coletivos, instituições e ativistas
com trabalhos de destaque nas
áreas da saúde, nutrição, ativida-
de física, esporte e meio ambiente.
Todas as atividades são gratuitas.

No mês de celebração do Dia
Mundial da Saúde (7 de abril), o
Sesc São Paulo promove a quinta
edição do projeto Inspira – Ações
para uma vida saudável, com pro-
gramação especial dedicada ao
tema que transcende o trabalho
desenvolvido pela instituição: suas
40 unidades no estado recebem,
de 5 a 17 de abril, mais de 100
atividades que dialogam com o
conceito de estímulo a hábitos sau-
dáveis e a importância da promo-
ção da saúde para o bem-estar.

Este ano, as atividades bus-
cam promover reflexões sobre a
qualidade de vida em seus diver-
sos contextos e significados das
relações humanas, em especial sob
o tripé indivíduo-sociedade-traba-
lho. Para isso, o Sesc promove uma
série de bate-papos, palestras, exi-
bições, oficinas, cursos e vivências
com diversos especialistas, institui-
ções e coletivos, em encontros pre-
senciais e virtuais. Temas como
bem-estar espiritual, físico, mental,
psicológico e emocional, relaciona-
mentos sociais, com a família, ami-
gos e colegas de trabalho ou de es-
tudos, além de saúde e educação,

serão abordados. Tudo de graça e
para o público de todas as idades.

DESTAQUES: OFICINA
KOKEDAMA - Do japonês koke
(musgo) e dama (bola), esta técni-
ca de cultivo propõe o convívio com
as plantas de maneira prática e pra-
zerosa, unindo o ornamental ao
ecológico e promovendo aumento
da sensação de bem-estar. Com
Luiza de Oliveira Silva, Agente de
educação ambiental do Sesc Pira-
cicaba. Hoje, às 19h. Grátis. CINE-
MA & PSICANÁLISE - O Sesc
em parceria com o Grupo Tear de
Psicanálise convida Maria da Gra-
ça Câmara Barone, membro As-
sociado da SBPSP (Sociedade
Brasileira de Psicanálise de São
Paulo) para comentar o filme:  O
Orgulho. Dia 8, às 19h.

PRIMEIROS AROMAS  -
Oficina de introdução ao universo
dos óleos essenciais, seus usos e
propriedades. Com Careimi Ludwig
Assmann, bióloga, pesquisadora de
plantas medicinais e óleos essen-
ciais há mais de 26 anos. Dias 9
e 10, sábado e domingo, 10h às
17h. Espaço de Tecnologias e
Artes. Grátis. 16 anos. Inscrições
de 1 a 8 pelo portal sescsp.org.br.

Aula de Mobilidade articular.
Movimentos para trabalhar a es-
tabilidade e a mobilidade das arti-
culações com o objetivo de a man-
ter a saúde das articulações, a am-
plitude dos movimentos, o aumen-
to do controle motor, a prevenção
de lesões, a redução de dores, a efi-
ciência dos movimentos e o melhor
desempenho em atividades físicas,
através de movimentos ora mais
dinâmicos ora mais estáticos.  Dia
9, sábado, 14h às 15h. Sala de Ex-
pressão Corporal. Grátis. 12 anos.

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Audiência pública sobre
as contas de 2019 é adiada

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba informa que a audiên-
cia pública prevista para esta
quarta-feira (6), às 14h, será re-
alizada em outra data. Os repre-
sentantes que estavam convocados
para a discussão foram comuni-
cados da alteração via ofício.

Convocada pela Comissão de
Finanças e Orçamento no requeri-
mento 201/2022, a audiência pú-
blica analisaria o parecer favorá-
vel do TCE-SP (Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo) às
contas da Administração de 2019.

Estavam convocados o atual
secretário municipal de Finanças,
Artur Costa Santos, e convidados
o ex-prefeito Barjas Negri, o ex-
procurador-geral do município,
Milton Bissoli, e o ex-secretário
de Finanças, José Admir Leite.

Também foram convida-

dos representantes de entida-
des ligadas às áreas financei-
ra, contábil e econômica e da
OAB/SP (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil) Seccional Pira-
cicaba e Ministério Público.

O adiamento da audiência foi
necessário por causa da greve dos
servidores públicos do município
e da adesão de parte considerá-
vel dos funcionários efetivos da
Casa, responsáveis pelos serviços
legislativos, de comunicação, de
tecnologia da informação e de
suporte dos trabalhos. A nova
data da audiência pública será
definida após o termino da greve.

A Comissão de Finanças e Or-
çamento é formada pelo vereador
André Bandeira (PSDB), presiden-
te; pelo vereador Acácio Godoy
(PP), relator; e pelo vereador Pau-
lo Campos (Podemos), membro.

MMMMMEIOEIOEIOEIOEIO A A A A AMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTEMBIENTE

Escola do Legislativo recebe ciclo sobre saneamento

A Receita Federal publicou no
Diário Oficial da União desta ter-
ça-feira, 5 de abril, a Instrução
Normativa 2.077, que prorroga
para 31 de maio de 2022 o prazo
de entrega da Declaração de Ajus-
te Anual do Imposto sobre a Ren-
da das Pessoas Físicas, da Decla-
ração Final de Espólio e Declara-
ção de Saída Definitiva do País.

O imposto a pagar apurado
também teve seu vencimento adia-
do para o final do mês de maio,
mas as restituições seguirão o cro-
nograma anterior, sem alteração.
As datas permitidas para opção pelo
débito automático passam a ser 10
de maio, para a primeira cota, e
até 31 de maio para as demais.

A prorrogação visa mitigar
eventuais efeitos decorrentes da
pandemia da Covid-19 que possam
dificultar o preenchimento e en-
vio das declarações, visto que al-
guns órgãos e empresas ainda não
estão com seus serviços de atendi-
mento totalmente normalizados.

O Saneamento Básico sempre
foi reconhecido como uma agen-
da pública relevante, inclusive
com estudo da ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas) indican-
do que a cada R$1,00 aplicado
em saneamento, economiza-se
R$4,00 em saúde pública, ou seja,
recursos destinados ao sanea-
mento não correspondem a gas-
tos, mas sim a investimentos.

Em tempos de pandemia, a
relevância levantada ficou ainda
mais evidente, já que a higieniza-
ção é extremamente necessária e
passa pelo acesso à água limpa.

No Brasil, o índice de aten-
dimento total de água com redes
públicas de abastecimento é de
83,7%, sendo que na região Nor-
te tal índice é de 57,5% e na re-
gião Sudeste é de 91,1%. Outro
dado importante é o índice de per-

das na distribuição de água, equi-
valente a 39,2% (MDR, 2020a).

Ainda no âmbito nacional, as
redes de esgotos abrangem 54,1%
da população total, frisando que o
menor índice é de 12,3% na região
Norte e o maior é de 79,5% na re-
gião Sudeste. Em relação ao total
de esgotos gerados, 49,1% são tra-
tados, variando de 22,0% na re-
gião Norte a 56,8% na região
Centro-Oeste (MDR, 2020b).

Os benefícios do saneamen-
to são nítidos, entretanto, a
agenda pública mencionada
nunca foi prioridade no nosso
país. Outro fator importante é a
necessidade de financiamento
de grandes investimentos em in-
fraestrutura, gestão e operacio-
nalização de sistemas para al-
mejar melhores índices de ace-
so à água potável; coleta, trata-

mento e destinação adequada
do esgotamento sanitário e do
lodo gerado no processo de tra-
tamento citado; coleta, triagem
e boa destinação dos resíduos
sólidos urbanos; e drenagem.

Este ciclo de debates tem o
objetivo de discutir o Novo Mar-
co Legal do Saneamento Básico
(Lei Federal No 14.026/2020) com
os atores sociais estratégicos,
apontar os atuais desafios e vis-
lumbrar oportunidades de avan-
ços em tal agenda pública. Já, os
objetivos específicos são: (i) Com-
preender as oportunidades de fi-
nanciamento público e privado
voltado ao saneamento; (ii) Apre-
sentar um breve panorama da
gestão dos resíduos sólidos em
Piracicaba; (iii) Contextualizar o
saneamento rural, acessando in-
formações a respeito de alguns

sistemas descentralizados para
tratamento de esgoto doméstico;
e (iv) Socializar a experiência do
Projeto SANEAR em Piracicaba,
coordenado pelo OCA/ESALQ/USP
(Laboratório de Educação e Políti-
ca Ambiental da Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Quei-
roz”, Universidade de São Paulo).

As atividades do ciclo ocor-
rerão da seguinte maneira: 6/4 -
palestras de abertura sobre o
Novo Marco Legal do Saneamen-
to Básico; 25/5 - palestras a res-
peito do financiamento público e
privado do saneamento no Bra-
sil; 25/5 - roda de conversa rela-
tiva à gestão dos resíduos sóli-
dos urbanos em Piracicaba; 8/6 -
curso referente ao saneamento
rural; e 25/6 - mutirão para cons-
trução de fossa séptica biodiges-
tora no Horto Florestal de Tupi.

IIIIIMPOSTOMPOSTOMPOSTOMPOSTOMPOSTO     DEDEDEDEDE R R R R RENDAENDAENDAENDAENDA

Receita Federal
prorroga prazo
da declaração

Por meio de convênio assinado com a Apae
de Piracicaba, a Sicredi União PR/SP ativou,
na tarde desta segunda-feira, 4 de abril, o pro-
grama ‘Eu Coopero com a Inclusão’ na Regio-
nal Centro Paulista da Cooperativa. A assina-
tura do convênio aconteceu na sede da Apae,
com a presença de Rogério Machado, diretor
executivo da Sicredi União PR/SP, e demais
representantes da entidade em Piracicaba. “É

uma honra para a Sicredi União PR/SP iniciar
esse programa em uma cidade tão importan-
te como é Piracicaba ‘Eu Coopero com a Inclu-
são’ é uma iniciativa da cooperativa que visa
oferecer oportunidades de acesso ao merca-
do de trabalho para pessoas com deficiência
e queremos ser reconhecido como uma insti-
tuição que promove esse tipo de integração
na sociedade”, afirmou Rogério Machado.

COM APAE
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HFC e Drogal comemoram
resultado da campanha
Doações possibilitam compra de equipamentos para a UTI Neonatal
de pacientes atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde)

Fotos: Divulgação

1- Ricardo Cançado, José Coral e Marcel Cancado.
2- Equipe HFC e diretores Rede Drogal. 3- Equipe HFC.

O balanço do primeiro ano da
Campanha Troco Solidário, uma
parceria da Rede Drogal com o
Hospital dos Fornecedores de
Cana (HFC), é positivo e muito es-
pecial para os pacientes do SUS –
Sistema Único de Saúde atendi-
dos na UTI Neonatal. A arrecada-
ção de R$ 29.506,67 possibilitou a
aquisição de dois equipamentos de
fototerapia, um radiômetro de fo-
toterapia e um eletrocardiógrafo.

Para o presidente do HFC Saú-
de, José Coral, neste período, o tro-
co arrecadado na campanha tem
feito a diferença no desenvolvimen-
to na excelência hospitalar. “Atu-
almente, 80% dos atendimentos
são para pacientes do SUS – Siste-
ma Único de Saúde. Nosso traba-
lho é um desafio diário. Quando
encontramos parceiros como a
Rede Drogal essa missão fica mais
leve”. Coral reforça que a campa-
nha continua em 2022. “Cada mo-
edinha doada faz uma grande di-
ferença dentro do hospital. Conta-
mos com a participação e a colabo-
ração de quem puder ajudar”.

A campanha, na opinião do
diretor administrativo da Rede
Drogal, Marcelo Cançado, refor-
ça uma característica da empre-
sa desde sua fundação: ajudar
ao próximo e entidades de apoio
social. “Sabemos da importân-
cia deste tipo de iniciativa para
o HFC, especialmente o impacto
financeiro positivo para os aten-
dimentos do SUS. O resultado
do primeiro ano nos deixa mui-
to feliz e é motivador para dar-
mos continuidade a parceria.
Agradecemos aos nossos clien-
tes pela adesão e por entende-
rem a proposta da campanha”.

A campanha Troco Solidá-
rio teve início em fevereiro de
2021 nas 31 unidades da Rede
Drogal de Piracicaba. Para par-

ticipar, basta o cliente doar o tro-
co (em moedas ou dinheiro) para
o Hospital dos Fornecedores de
Cana. Nos caixas foram instala-
dos displays com a comunicação
visual da campanha. Os atenden-
tes também explicam a importân-
cia desta contribuição ao HFC.

O doação pode ser total ou
parcial, a critério do cliente. O
valor arrecadado é destinado
mensalmente por meio de uma
conta aberta exclusivamente
para a campanha. As doações
feitas no caixa aparecem deta-
lhadas no cupom fiscal.

IMPORTÂNCIA DOS
EQUIPAMENTOS PARA

A UTI NEONATAL
FOTOTERAPIA - A fotote-

rapia neonatal é composta por lu-
zes terapêuticas que ajudam no tra-
tamento da icterícia nos recém-nas-
cidos. A icterícia é a cor amarela na
pele causada por uma substancia
chamada bilirrubina.

RADIÔMETRO DE FOTO-
TERAPIA - Equipamento que afe-
re a quantidade de radiação imita-
da pelas lâmpadas da fototerapia.

ELETROCARDIÓGRA-
FO - Também chamado de ECG
pediátrico, esse equipamento
fornece um exame cardíaco não
invasivo para registrar a frequ-
ência cardíaca da criança.

SERVIÇO
Campanha Troca Solidário.
Parceria:  Rede Drogal e
Hospital dos Fornecedores
de Cana. Como funciona:
os clientes podem doar o
troco para o HFC no mo-
mento da finalização das
compras feitas em dinheiro.
Objetivo: Auxiliar a população
atendida pelo SUS no HFC.
Onde: disponível nas 31 uni-
dades da Rede Drogal loca-
lizadas em Piracicaba.

EEEEESCOLARESSCOLARESSCOLARESSCOLARESSCOLARES     NOTURNOSNOTURNOSNOTURNOSNOTURNOSNOTURNOS

Alex de Madureira conquista
contratação de coordenadores

A Secretaria Estadual de
Educação do Estado de São Pau-
lo atendeu o pedido encaminha-
do pelo deputado estadual Alex
de Madureira (PL) para a contra-
tação de professores coordenado-
res para as escolas que oferecem o
PEI (Programa de Ensino Inte-
gral) no modelo de 9 horas, bem
como para o Ensino Médio Regu-
lar Noturno. A solicitação partiu
de diretores de escolas estaduais
de Piracicaba ao parlamentar.

“Recebi em março uma co-
mitiva formada por diretores de
escolas estaduais que solicita-
ram minha intermediação jun-
to à Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo para a con-
tratação de profissionais no pe-
ríodo noturno. A preocupação
dos educadores era conseguir
atender demandas administra-
tivas e disciplinares, uma vez
que diretor e vice-diretor traba-
lham juntos no período integral,
porém, não havia ninguém res-
ponsável por estas questões du-
rante a noite. Exatamente um
mês depois, podemos dar este re-
torno positivo”, afirmou Alex de
Madureira, que é também Coor-
denador de Projetos Parlamenta-
res da Alesp (Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo).

Participaram da comitiva a
supervisora de Ensino de Piraci-
caba, Iara Morales Lisboa; além
dos diretores representantes das
escolas interessadas, Valmir Al-

Aldo Guimarães

Pedido ao deputado foi feito por diretores de escolas de Piracicaba
referente a necessidade de coordenação no período noturno

ves de Azevedo, da EE Profa. Ca-
tharina Casale Padovani; Flávia
Fernanda Consentino Modolo, da
EE Prof. Hélio Penteado de Cas-
tro; Donald Gevartosky Arruda,
da EE Profa. Carolina Mendes
Thame; e Leda Maria Lacerda
Zinsly, da EE Prof. Eduir Benedic-
to Scarpari. As quatro unidades de
ensino estaduais, que atendem no
período noturno, foram contem-
pladas na aprovação do pedido
feito por Alex de Madureira.

Para o parlamentar, é papel do
mandato representar a sociedade
e estar aberto ao diálogo para en-
tender quais são as necessidades
das pessoas. “Nossas portas estão
sempre abertas. Na área da educa-
ção, fico muito feliz que os profissi-
onais já entenderam isso. Estamos
construindo uma grande proximi-
dade com educadores, bem como
com a Diretoria Regional de En-
sino de Piracicaba e seu dirigente
Fábio Negreiros, que foi impor-
tantíssimo nesta articulação”.

Alex de Madureira destacou
que vitórias no campo da adminis-
tração pública nunca são individu-
ais. “Nosso objetivo é sempre o co-
letivo. Por isso, sociedade civil, exe-
cutivo e legislativo precisam traba-
lhar em conjunto. Neste sentido, o
secretário estadual de Educação,
Rossielli Soares, também tem sido
fundamental, sempre muito solí-
cito em receber nossos pedidos e
analisar a viabilidade. Esta é, por-
tanto, uma conquista de todos”.

O complexo do curso de
Educação Física da Unimep
(Universidade Metodista de Pi-
racicaba) foi, segunda-feira, 4,
um dos passeios inesquecíveis
que Safira Teixeira, 10 anos, fez.
Entre as 47 crianças e adolescen-
tes do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos –
Case Bosques do Lenheiro, ela e
outros educandos estiveram pela
primeira vez em uma universida-
de. A atividade foi proposta pela
coordenadoria do curso de Edu-
cação Física do campus Taquaral.

A curiosidade e a empolgação
em saber um pouco mais sobre as
salas do complexo agitaram os
pensamentos de Davi Luiz, 09
anos, que observou cada ativida-
de proposta como algo inovador.
“A sala que mais me chamou a
atenção foi a de musculação. Tem
muitos equipamentos lá e nunca
imaginei que seria assim”, disse.

Em outro espaço, na quadra
poliesportiva, os passos ligeiros dos
educandos do Case disputavam a
bola com crianças do projeto de
futsal, da Selam. A cada gol, uma

grande comemoração era celebra-
da por todos os presentes, até aque-
les que apenas assistiam à partida.

Na sala de ginástica, a mo-
nitora de ginástica rítmica do
Case ensinou passos diferenci-
ados, aproveitando os equipa-
mentos disponíveis nas instala-
ções. “Fiquei encantada com tudo
o que vi aqui. Fomos até conhe-
cer a piscina e a coordenadora nos
explicou sobre todas as ativi-
dades que acontecem na Uni-
mep”, comentou Safira Teixeira.

“Temos, enquanto serviço, o
objetivo de assegurar a convivên-
cia comunitária para o fortaleci-
mento de vínculos entre as crian-
ças e os adolescentes, bem como,
com a equipe e a cidade em que vi-
vemos. Nessa linha, temos busca-
do ampliar o repertório cultural
dos nossos educandos, potenci-
alizando a construção em grupo e
o fortalecimento de regras”, expli-
cou a coordenadora do Case Bos-
ques do Lenheiro, Eliane Macedo.

O Serviço de Convivência e
Fortalecimentos de Vínculos
para crianças e adolescentes de
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Case Bosques do Lenheiro realiza projeto nas instalações da Unimep

Crianças e adolescentes do Case recebendo orientações
sobre as salas do complexo de Educação Física da Unimep

Flávia Silva Perez

06 a 14 anos é desenvolvido pela
Prefeitura, por meio da Secreta-
ria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (Sma-
ds), em parceria com Associação
Atlética Educando pelo Esporte.

O trabalho visa a promoção
da socialização e aprofundamen-
to dos relacionamentos, oferecen-
do aos participantes a vivência de
espaços coletivos de diálogo, res-
peito à opinião e a valores do ou-

tro. No atendimento são traba-
lhados temas que contribuem
para o desenvolvimento de poten-
cialidades, habilidades e talentos.

As atividades são desenvol-
vidas nas unidades dos Cen-
tros de Atendimento Socioedu-
cativo (Case), localizadas nos
bairros Algodoal, Bosques do
Lenheiro, Jaraguá, Jardim Ita-
puã, Jardim Oriente, Parque
dos Sabiás e Parque Orlanda.

O programa de estágio Germi-
nar da Oji Papéis Especiais, em Pi-
racicaba, volta após dois anos, com
12 vagas.  As inscrições estão aber-
tas no site da empresa (https://
ojipapeis.com.br/) e do Go Winners
(https://gowinners.com.br/). Após
o envio dos currículos, cerca de 55
jovens serão classificados para par-
ticipar de módulos de desenvolvi-
mento, com foco no autoconheci-
mento e autodesenvolvimento, du-
rante cinco dias de imersão online.

“O projeto tem como objetivo
oferecer a 55 jovens módulos de
treinamento e muito conhecimen-
to durante cinco dias de imersão.
Todos os classificados passarão por
técnicas de autodesenvolvimento
para usarem em suas carreiras.
Destes, 12 serão selecionados, mas
todos viverão a experiência Oji”,
declara Antonia de Brito Oliveira,
coordenadora do RH da empresa.

Os 12 estudantes seleciona-
dos terão a oportunidade de ini-
ciar sua carreira profissional e

OOOOOPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADE

Papéis abre 12 vagas para estágio

Renata Favoretto, engenheira de melhoria contínua jr.

Divulgação

estagiar nas áreas de Manuten-
ção, Logística, Tecnologia de In-
formação, Suprimentos, Pesqui-
sa e Desenvolvimento, Excelên-
cia de Operações, Recursos Hu-
manos, Financeiro e Comercial.

O Germinar tem como foco
desenvolver ao máximo o poten-
cial dos jovens e prepará-los para
o mercado de trabalho, seja na
OJI ou em outras empresas.

HISTÓRIAS - “Ingressei na
Oji Papéis através do programa
de estágio Germinar. Desde o pro-
cesso seletivo, que foi muito di-
nâmico e com foco em desenvol-
ver soft skils, já me encantei pela
cultura da empresa e o ambiente.
Durante o estágio, e com o su-
porte dos meus colegas de área,
pude aprender muito sobre a
empresa e também aos poucos fui
conquistando minhas responsabi-
lidades. Foi uma experiência in-
crível e que recomendo para to-
dos”, conta Renata Favoretto, en-
genheira de melhoria contínua jr.

Na próxima segunda-feira,
11, das 10h às 17h, o espaço do
Varejão da Paulista receberá o
2º Encontro Conecta Rural, or-
ganizado pela Prefeitura de Pi-
racicaba, por meio da Sema
(Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento).

Conforme ocorreu na pri-
meira edição, em outubro do
ano passado, o evento tem o
objetivo de unir diversos seg-
mentos que trabalham direta e
indiretamente para o desenvol-
vimento rural sustentável do
município, focando na aproxi-

mação dos agricultores com em-
presas e instituições do setor.

Os estandes confirmados
são: projeto Corredor Caipira; a
startup de agricultura sustentá-
vel com abelhas, GeoApis; a coo-
perativa de produtores de milho,
CopiMays; Esalq (Escola Superi-
or de Agricultura Luiz de Quei-
roz); IBS Instituto Biosistêmico; a
cooperativa de produção e proces-
samento de hortaliças Coopihort;
CPAN (Coordenadoria em Progra-
mas de Alimentação e Nutrição
de Piracicaba), DAN (Divisão de
Alimentação e Nutrição) e os alu-
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Sema promove 2º Encontro no próximo dia 11 de março
nos e professores da EE Prof. Eli-
as de Mello Ayres e EE Dionetti
Callegaro Miori, apresentando
projetos de hortas escolares.

Também estarão presentes
os representantes do Sebrae; Co-
placana, Fatec Piracicaba; a em-
presa de energia fotovoltaica Ye-
llow Sol; a cooperativa de crédi-
to Sicredi; Fatep (Faculdade de
Tecnologia de Piracicaba), Sin-
dicato dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras da Agricultura Fami-
liar; JBL Consultoria Agro e CATI-
CDRS (Coordenadoria de Desen-
volvimento Rural Sustentável).

A Sema também traz qua-
tro produtores que possuem
o selo SIM (Serviço de Inspe-
ção Municipal), que certifica
produtos de origem animal,
comercializados em Piracica-
ba. São eles: Raj Coalhadas
Artesanais; Ovos da Vida;
Mel Angélica e Queijos Arte-
sanais do Sítio Cabra Feliz.

A entrada no evento é gra-
tuita e a inscrição é feita pelo link
www.bit.ly/Conecta2022. O local
terá praça de alimentação com
barracas de pastel, tapioca, açaí,
milho verde e caldo de cana.
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PDB registra mais de 1.900 atendimentos
Festivais de basquete, futsal e ginástica serão realizados ao longo do mês de abril para os participantes do programa

ECPECPECPECPECPAAAAA

Ultimate Drift abre temporada da categoria em Piracicaba
O Ultimate Drift desembarca

em Piracicaba/SP, entre os dias 8 e
10 de abril, para dar início a tem-
porada 2022 da categoria. Trata-
se do primeiro evento do ano e mais
de 45 pilotos disputarão as priovas
em duas categorias, Pro e Light.

Certame válido pelo Campeo-
nato Brasileiro da categoria, o Ul-
timate Drift terá a primeira etapa
da temporada realizada no autó-
dromo do ECPA (Esporte Clube Pi-
racicabano de Automobilismo), lo-
calizada no interior de São Paulo.

Para este ano, o campeonato
contará com outras quatro etapas,
todas elas disputadas em dois dias.
Além desta primeira, no interior
paulista, o Ultimate Drift passará
ainda por Brasília/DF, em maio;
Balneário Camboriú/SC, em ju-
lho; Londrina/PR, em setembro;
e São Paulo/SP, em novembro.

Em sua terceira temporada, a
expectativa é de que mais de 45 car-
ros integrem o grid, separados pe-
las divisões Pro e Light, essa últi-
ma criada ano passa com o intuito
de profissionalizar pilotos que pre-
tendam fazer carreira na categoria
conhecida pela condução de car-
ros com derrapagens em curvas.

“Estamos dando continui-
dade a este projeto inovador ini-
ciado em 2020, ainda em meio a
pandemia, e, agora, finalmente
com a presença de público nas
etapas, fato que não aconteceu
nos dois anos anteriores. Com
certeza, um atrativo a mais, prin-
cipalmente para os pilotos que
ficarão extasiados quando verem
a arquibancada lotada e vibran-
do com suas performances”, dis-
se Fábio Manfio, coordenador de
operações do Ultimate Drift.

Divulgação

Campeonato Brasileiro de Drift será disputada no ECPA neste mês
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Rodrigo Garcia autoriza pagamento
retroativo para professores estaduais

O governador Rodrigo Garcia
autorizou o pagamento retroativo,
a contar de 1° de janeiro, do novo
piso nacional do magistério, apro-
vado em fevereiro deste ano. O pa-
gamento dos valores retroativos
será feito no próximo dia 14. A
medida estabelece o valor de R$ 3,8
mil para professores que cumpram
jornada integral de trabalho do-
cente. O valor será pago em forma

de complemento para quem estiver
abaixo do piso. Esta é mais uma
vitória do Quadro do Magistério
(QM) da rede estadual que com a
aprovação do Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 3/22 garantiu re-
ajuste de 10% de seus salários. Ain-
da mais importante o PLC instituiu
a Nova Carreira Docente, que pre-
vê salário inicial de R$ 5 mil, 30%
maior que o novo piso nacional.

PPPPPOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICAOLÍTICA

Simespi discute o
protagonismo da mulher

No momento em que as mu-
lheres celebram os 90 anos da
conquista do voto feminino no
Brasil, ocorrida em 1922, o Co-
mespi (Conselho da Mulher Exe-
cutiva) do Simespi promove, hoje,
às 18h30, no auditório da entida-
de, o talk show Mulheres como Pro-
tagonistas da Nova Política. Sob a
mediação da advogada e conselhei-
ra do Comespi, Renata Bueno, o talk
show terá como convidadas as
quatro vereadoras da Câmara:
Alessandra Bellucci (Republica-
nos), Ana Pavão (PL), Rai de Al-
meida (PT) e Silvia Morales (PV).

“Nosso objetivo é discutir quais
os desafios que as mulheres ainda
enfrentam ao ingressar na vida
política, depois de quase um século

da conquista do voto feminino no
Brasil. Achamos que seria muito
interessante ouvir sobre a experiên-
cia dessa que é a maior bancada fe-
minina que já houve na Câmara de
Piracicaba”, afirma Elisângela Libar-
di, coordenadora do Comespi. Para
ela, é preciso fomentar discussões
para que as mulheres sejam encora-
jadas a ocupar cada vez mais os es-
paços de decisão na vida pública.

A participação é aberta e
gratuita a todos os interessados,
que devem se inscrever pelo e-
mail simespi@simespi.com.br. A
organização pede a doação de
um quilo de alimento não-perecí-
vel, que será entregue a entida-
des assistenciais. Mais informa-
ções pelo telefone (19) 3417-8600.

Desenvolvido pela Prefeitura
de Piracicaba, por meio da Secreta-
ria de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras (Selam), o Programa Des-
porto de Base (PDB) divulgou on-
tem, 5, a programação de festivais
e treinos especiais para o mês de
abril. Serão sete atividades, três
delas já no próximo fim de sema-
na. No sábado, 9, acontece o Festi-
val de Ginástica Acrobática no Cen-
tro Multiesportivo do Engenho
Central (Barracão 14C), das 8h às
12h. O evento, que é destinado aos
alunos do PDB, continua no do-
mingo, 10/04, no mesmo horário.
Também no domingo será realiza-
do o Festival de Futsal, às 8h, no
miniginásio José de Oliveira Gar-
cia Neto, anexo ao Ginásio Muni-
cipal Waldemar Blatkauskas.

A programação continua no
dia 23/04, com mais um treino

especial de ginástica acrobática,
novamente no núcleo do Enge-
nho Central. No dia 30, os alu-
nos de futsal do programa partici-
pam de um novo festival de inte-
gração no miniginásio Garcia Neto,
enquanto os participantes das au-
las de basquete viajam até a cidade
de Itupeva para atuar no Festival
de Basquetebol de Itupeva. A ma-
nhã do último dia do mês também
está reservado para outro treina-
mento de ginástica acrobática sob
o comando da professora Maria
Dilailça, no Engenho Central.

ATENDIMENTOS - Em
março, o PDB registrou o total de
1.983 alunos em 12 modalidades:
atletismo, basquete, futebol, futsal,
ginástica acrobática, ginástica rít-
mica, handebol, karatê, natação,
pedestrianismo, vôlei e vôlei de
praia. O levantamento foi divulga-

do nesta segunda-feira, 04/04, pelo
coordenador do programa e chefe
do setor de Esportes de Formação
da Selam, Ronaldo José Lucentini.
Nos festivais e treinos especiais re-
alizados ao longo do mês, a secre-
taria cadastrou 283 participantes.

Criado no final da década de
1980, o PDB tem caráter social e
de formação educacional, com
objetivo de divulgar e disseminar
a prática de modalidades espor-
tivas formais, proporcionando
ambiente saudável e lúdico para
as crianças e adolescentes na fai-
xa etária dos 7 aos 17 anos. "O
propósito é proporcionar aos nos-
sos alunos autocontrole, autoes-
tima, bem-estar, envolvimento,
saúde, fortalecimento físico e psi-
cológico, além de contribuir para
o desenvolvimento de cada parti-
cipante", falou o coordenador.

Divulgação

As alunas de ginástica acrobática do PDB participarão de atividades

MMMMMÚSICAÚSICAÚSICAÚSICAÚSICA     CLÁSSICACLÁSSICACLÁSSICACLÁSSICACLÁSSICA

Série Concertos EPTV passa
pela cidade, amanhã, no Sesc

Estão de volta os Concertos
EPTV. Com a proposta perma-
nente de levar música da melhor
qualidade ao interior do Estado
de São Paulo, a Temporada 2022
começou no último dia 1, com
apresentações gratuitas em cida-
des do interior do Estado de São
Paulo. Esta é uma iniciativa que
tem como objetivo a formação de
plateias e a difusão da música
clássica fora dos grandes centros.
Nesta temporada, a série passa
amanhã, 7, por Piracicaba, no Sesc.

A atração é o trio León,
Schaefer, Ring, que interpreta
peças essenciais da música de
câmara de Mozart, Schubert e
Tchaikovsky, em dois diferentes

programas. Formado pelo violi-
nista Pablo de León (spalla da
Orquestra Sinfônica Municipal
de São Paulo), o violista Horacio
Schaefer (chefe do naipe das vi-
olas do Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo) e o violon-
celista Roberto Ring, o trio come-
mora 21 anos de atividades em
2022, ultrapassando a marca de
800 concertos realizados no Bra-
sil, além de Argentina e Chile.

O grupo contará ainda com as
participações de solistas convida-
dos: o violinista Abner Landim
(spalla da Filarmônica de Goiás),
nos Programas 1 e 2, e o violonce-
lista André Micheletti (USP - Ri-
beirão Preto), no Programa 2.

Arnaldo Pappalardo

Horacio Schaefer, Roberto Ring e Pablo de León

Piracicaba foi contemplada
no programa Rios Vivos, realiza-
do pelo Governo do Estado de São
Paulo, por meio do DAEE (Depar-
tamento de Águas e Energia Elé-
trica), para realizar o desassore-
amento do ribeirão Piracicami-
rim. A Prefeitura pleiteou a par-
ticipação do município no progra-
ma e priorizou o manancial uma
vez que, em épocas de chuvas,
transborda e causa alagamentos
em diversos bairros ao redor.

Três pontos do ribeirão Pira-
cicamirim serão desassoreados.
Os maquinários para realizar o
trabalho foram contratados pelo
DAEE e devem chegar no muni-
cípio ainda hoje, terça-feira, 05/
04. A preparação dos locais para
a entrada dos maquinários e ou-
tras ações preliminares necessá-
rias serão feitas pela Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal
de Defesa do Meio Ambiente (Se-
dema), Defesa Civil e demais se-
cretarias necessárias. Os trabalhos
começam ainda nesta semana.

Os pontos que serão desas-
soreados foram escolhidos por
serem os mais críticos e necessi-
tarem do serviço. O primeiro fica
nos bairros Morumbi e Piracica-
mirim. O segundo no bairro Ma-
racanã. E o terceiro no bairro
Bosque da Água Branca. Esses
bairros foram os mais castigados
pelos alagamentos causados pe-
las chuvas do final de janeiro e
início de fevereiro deste ano. A
intervenção está prevista para
ocorrer em aproximadamente
3.500 metros e visa a retirada de
materiais como terra, pedras e lodo,
que impedem o curso da água e con-
tribuem para o transbordamento.

“Retirar esses materiais nes-

ses três trechos do ribeirão Piraci-
camirim é muito importante para
evitar que as cenas de alagamen-
tos que vimos no final de janeiro e
início de fevereiro se repitam, com
muito prejuízo à população”, afir-
ma Odair Mello, da Defesa Civil, que
vai monitorar e orientar o trabalho
das equipes enviadas pelo DAEE.

Alex Salvaia, titular da Sede-
ma, lembra que a Pasta tem traba-
lhado em conjunto com a Defesa
Civil no projeto, desde a inscrição
do município por meio de ofício,
vistoria e visitas técnicas. “Com o
início dos serviços, também dare-
mos apoio para a limpeza das áre-
as que necessitarem para a entra-
da do maquinário”, afirma Sal-
vaia. “Ficamos muito felizes que
o município foi contemplado no
programa, porque o ribeirão Pi-
racicamirim é um importante ma-
nancial que corta a cidade e preci-
sa de atenção para preservar a fau-
na ao seu redor”, complementa.

PROGRAMA –  O progra-
ma Rios Vivos integra o Progra-
ma Água é Vida, lançado em ou-
tubro de 2021, e tem por objetivo
reforçar a segurança hídrica no
Estado. De acordo com o DAEE, a
expectativa é beneficiar mais de 2,1
milhões de habitantes. As ações
preveem, além do desassoreamen-
to de rios, as perfurações de po-
ços, construção de reservatórios e
cooperação técnica com a Secreta-
ria de Estado de Agricultura e
Abastecimento. Segundo descri-
ção do projeto, serão financiadas
a elaboração de projetos de pre-
servação de mananciais de abas-
tecimento e projetos para obras de
tratamento de esgotos domésticos.
Os investimentos para as ações
somam cerca de R$ 400 milhões.
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Piracicaba é contemplada em
programa para desassorear
ribeirão Piracicamirim
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Esalq recebe dirigentes da UFMS

Na segunda-feira, 4, a Escola
Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq/USP) recebeu a vi-
sita do reitor e da vice-reitora da
Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul (UFMS). Na Esalq,
Marcelo Augusto Santos Turine
(reitor) e Camila Celeste Brandão
Ferreira Ítavo (vice-reitora) foram
recepcionados pelo diretor da
Esalq, professor Durval Dourado
Neto, e pelo vice-diretor, professor
João Roberto Spotti Lopes. O pro-
pósito do encontro foi prospectar
ações inseridas no protocolo de in-
tenções celebrado pela Esalq/USP,
UFMS e Fundação de Estudos
Agrários Luiz de Queiroz (Fealq).

“O protocolo assinado pelas
instituições Esalq, UFMS e Fe-
alq atende uma demanda impor-
tante da sociedade e permitirá re-
ceber recursos federais a serem
alocados em projetos em parce-
ria. Essa visita permite identifi-
car oportunidades e prospectar
projetos em áreas estratégicas”,
apontou o diretor da Esalq.

A vice-reitora da UFMS re-
força que o diálogo entre as insti-
tuições deverá promover ações
em função da vocação para o
agronegócio. “UFMS e Esalq de-
vem alinhar ações estratégicas e
trocas de experiências aprovei-
tando nossa vocação para o agro-
negócio. Assim como a Esalq nós
temos uma unidade Embrapii e
isso pode resultar em bons proje-
tos, contribuindo para o desenvol-
vimento das nossas instituições”.

Para o reitor da UFMS, a
aproximação com a Esalq deverá

Gerhard Waller

Ruy Caldas, Marcelo Turine, Durval Dourado Neto,
João Roberto Spotti Lopes e Camila Ítavo

resultar em um projeto a ser apre-
sentado ao Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa). “A Esalq/USP tem uma
longa história em ações de pes-
quisa e inovação e, junto com a
UFMS, pretendemos construir
um grande projeto, um acordo de
cooperação unindo competências
em áreas estratégicas como agri-
cultura de precisão, pecuária de
precisão, bioeconomia, agregan-
do valor aos recursos disponíveis,
envolvendo pesquisadores das
duas instituições afim de forma-
tarmos uma ação que deverá ser
apresentada ao governo federal,
via Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento”.

Na Esalq, os representantes
da UFMS conheceram a unidade
local da Empresa Brasileira de Pes-
quisa de Inovação Industrial (Em-
brapii), credenciada para atuar
com Biocontroladores e processos
biotecnológicos no manejo susten-
tável de pragas agrícolas. Assisti-
ram ainda apresentações dos do-
centes da Esalq, incluindo Thais
Vieira, do departamento de Agro-
indústria, Alimentos e Nutrição,
Lázaro Eustáquio Pereira Peres e
Ricardo Ribeiro Rodrigues, ambos
do departamento de Ciências Bio-
lógicas, Luiz Gustavo Nussio, do
departamento de Zootecnia, Sil-
via Helena Galvão de Miranda e
Humberto Spolador, ambos do
departamento de Economia, Ad-
ministração e Sociologia, José
Baldin Pinheiro, do departamen-
to de Genética, que também es-
teve representando a Fealq.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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GREVE JUDICIALIZADAGREVE JUDICIALIZADAGREVE JUDICIALIZADAGREVE JUDICIALIZADAGREVE JUDICIALIZADA
Ontem (6), pela manhã, a

Prefeitura Municipal de Piracica-
ba tomou a decisão de buscar o
Poder Judiciário visando resolver
o impasse que provocou a greve
dos servidores públicos munici-
pais. Desde sexta-feira (1), as
partes, mesmo várias vezes reu-
nidas, não conseguiram um
acordo. Agora só resta esperar
pelo parecer dos magistrados.

MEDIDMEDIDMEDIDMEDIDMEDIDA CORRETA CORRETA CORRETA CORRETA CORRETAAAAA
O diretor Ricardo Moura

não mais comanda o futebol do
XV de Piracicaba. Ocupando
cargo estatutário na diretoria,
ele deixa o clube após seguidos
insucessos. A presidência fica
a vontade para a escolha de um
novo dirigente, podendo promo-
ver uma mudança radical. O al-
vinegro disputou o último cam-
peonato (Paulista A-2) com exe-
cutivo, gerente e supervisor de
futebol. Pode ser que uma re-
formulação com um novo mo-
delo traga mais benefícios.

NOVA AUTORIDADENOVA AUTORIDADENOVA AUTORIDADENOVA AUTORIDADENOVA AUTORIDADE
Agora, de fato como gover-

nador do estado de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB) visitará
Piracicaba sexta-feira (8), aqui
permanecendo praticamente o
dia todo. Deve anunciar boas no-
vas e também receberá muito
pedidos, a começar pela Prefei-
tura Municipal que pretende re-
cursos para um novo asfalto aten-
dendo a necessidade da maioria
das avenidas e ruas principais da
cidade. Em tempo: não se trata
de tapar buraco, mas refazer
(100%) a camada asfáltica.

REVELAÇÃO QUIINZISTREVELAÇÃO QUIINZISTREVELAÇÃO QUIINZISTREVELAÇÃO QUIINZISTREVELAÇÃO QUIINZISTAAAAA
Parte da imprensa paulista-

na ao destacar a presença do ata-
cante Erison no Botafogo cario-
ca, diz que ele foi descoberto no
Rio Grande do Sul. Erison apare-
ceu no XV em 2017, profissiona-
lizou-se em 2019, jogou na Fi-
gueirense em 2020, no Pelotas
em 2021 e finamente acabou
sendo negociado com o time ca-
rioca. Artilheiro do Botafogo
com 8 gols no campeonato es-
tadual, perdeu apenas para o
Gabriel Barbosa (Flamengo). Por-
tanto, o XV é o clube formador.

BEM DIFERENTEBEM DIFERENTEBEM DIFERENTEBEM DIFERENTEBEM DIFERENTE
Prefeito Luciano Almeida

confirmou em entrevista na Jo-
vem Pan News Piracicaba (Jor-
nal da Manhã/Roberto Moirais
e Marcelo Sá), que os futuros
asfaltos em Piracicaba terão
qualidade comprovada. “A ope-
ração tapa-buraco utilizará um
outro material, garantindo a sua
durabilidade. Por outro lado,
inúmeras avenidas e ruas, preci-
sam de uma nova camada asfál-
tica e para fazer isso vamos bus-
car uma parceria. Fica caro e
demora”, disse Luciano Almeida.

A administração Luciano Almeida continua apresentando como
uma das suas marcas, a polêmica. No momento, o destaque é a
greve dos servidores municipais. Independentemente de um acor-
do que pode (e deverá acontecer a qualquer momento), acredita-
mos que o prefeito municipal poderia mudar sua postura, se fazen-
do presente, pessoalmente, nos casos pontuais. A presença física
tem forte poder, com resultados diferentes.  Adotando o olho no
olho perante as autoridades ou problemas mais destacados, é pos-
sível reduzir os conflitos e o número crescente de críticas.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

O padre Inácio Cusmano é o atual
responsável pela administração da
paróquia Imaculada Conceição,
igreja matriz de Vila Rezende. Na-
tural de Rio Claro, ele substitui o
Padre Paulo, também com a missão
de comandar a paróquia São João
Batista no bairro de Artemis. Nasci-
do em 25 de outubro de 1965, o
Padre Inácio foi ordenado em 1999.
Filho de Giuseppe Cusmano e Ilda
Maria, ele já passou pelas igrejas
de São Pedro, Santa Bárbara e San-
ta Gertrudes.  Assumindo novas fun-
ções, é normal alterações ou novas
normas, e uma delas providenciada
na Imaculada Conceição de Vila
Rezende, coloca um fim nas missas
das 18 e 20 horas aos domingos,
com a criação de um novo horário,
ou seja, 19 horas. Como o padre Inácio recebe as mudanças promovidas
pela Igreja católica? Ele responde com naturalidade: “Confio 100% em
Jesus Cristo. É o que me basta para dar tranquilidade e serenidade”.

Duas mudanças nas regras que não fizeram bem ao futebol: quando
do impedimento e do pênalti. Estranha-se caso tenham sido testadas
e aprovadas, pois, tem que, comprovadamente, mostrar melhoras.
Esperar a conclusão do lance de impedimento para só então o auxili-
ar erguer a bandeira, é uma grande bobagem: muito melhor na ori-
gem, no momento exato em que a irregularidade é constatada. Quan-
to ao pênalti, as diversas interpretações, na sua maioria errôneas,
estão mudando resultado dos jogos. Regra anterior é muito mais clara
e justa: o pênalti é marcado quando existe explicitamente a intenção
de bloquear a bola com a mão. Pior: muitos cronistas esportivos, prin-
cipalmente do rádio e da televisão, ainda não entenderam que agora a
regra mudou, e insistem em discutir opinião ou ponto de vista e não
aquilo que a nova regra determina, ou seja, a caracterização do pênalti
quando a bola atinge a mão do adversário, intencionalmente ou não.
Só não é pênalti no caso da mão estar colada ou junto ao corpo.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

PENSAR GRANDEPENSAR GRANDEPENSAR GRANDEPENSAR GRANDEPENSAR GRANDE
Piracicabanos defendem a

ideia do XV ter um gestor de fute-
bol comprovadamente conhecido
e competente. Sem a experiên-
cia de um profissional de fato vi-
torioso que se preocupará com o
técnico e jogadores, o alvinegro
não conseguirá o acesso, que se
apresenta cada vez mais difícil. Em
2023 por exemplo, o XV terá como
concorrente a Ponte Preta. O valor
do salário é relativo, pois o clube já
gastou e bem seguidos anos, sem
alcançar a meta desejada.

MUDANÇAS CRITICADASMUDANÇAS CRITICADASMUDANÇAS CRITICADASMUDANÇAS CRITICADASMUDANÇAS CRITICADAS
As mudanças de padres que

a igreja católica promove através
dos bispos, recebem mais críticas
do que aplausos. Tanto os padres
como funcionários das paróquias
argumentam não haver necessi-
dade de mudar caso tudo esteja
funcionando a contento.  Quan-
do da última e mais recente alte-
ração, em fevereiro, vários des-
contentamentos foram registra-
dos. Os fiéis, com a preocupa-
ção de não expor sua contrarie-
dade, não se manifestam, mas fica
visível a insatisfação, fator que em
nada ajuda. Pelo contrário.

DEBADEBADEBADEBADEBATENDO ATENDO ATENDO ATENDO ATENDO AUTISMOUTISMOUTISMOUTISMOUTISMO
O autismo será debatido no

próximo sábado (9), no anfitea-
tro da ACIPI (rua do Rosário 700),
a partir das 9 horas. A iniciativa é
do gabinete do deputado estadu-
al Roberto Morais (Cidadania),
com autoridades abordando o
autismo na infância e na fase adul-
ta. Os temas prioridades, ressigni-
ficação, descoberta e diagnóstico,
serão debatidos pelos palestran-
tes Michelly Basso e Luiz Anto-
nio M. Porto. Uma discussão indis-
pensável, além de importante.

TEMPO DEMAISTEMPO DEMAISTEMPO DEMAISTEMPO DEMAISTEMPO DEMAIS
O calendário do futebol bra-

sileiro realmente é ingrato e até
inviável para o clube que não par-
ticipa de uma competição nacio-
nal. Dificilmente consegue man-
ter um mesmo elenco para duas
competições ou duas tempora-
das, pois a inatividade é longa.
Para se ter uma ideia, o XV ago-
ra tem que se preparar para a
Copa Paulista, mas que só acon-
tecerá no segundo semestre.

INFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃOINFORMAÇÃO
INCOMPLETINCOMPLETINCOMPLETINCOMPLETINCOMPLETAAAAA
Por volta das 12hs27 de on-

tem (5), a Prefeitura de Piracica-
ba através do setor de Comunica-
ção informou sobre início do agen-
damento de vacina contra a Co-
vid-19, a quarta dose para 60
anos ou mais. Faltou informar os
locais de vacinação. Pessoas que
buscaram o agendamento, alerta-
ram sobre a existências de postos
de vacinação apenas em bairros
afastados da área central. Em tem-
po: a responsabilidade não é do
Centro Social de Comunicação.

NNNNNOOOOOTTTTTAAAAA     PÚBLICPÚBLICPÚBLICPÚBLICPÚBLICAAAAA

Ipedd critica projeto que altera Conselho Municipal de Cultura
O Ipedd (Instituto Piracica-

bano de Estudos e Defesa da De-
mocracia) divulgou na última
segunda-feira, 04, nota pública
condenando projeto de Lei da
Prefeitura que propõe alterações
no Conselho Municipal de Cul-
tura. Segundo o instituto, o pro-
jeto representa retrocessos signi-
ficativos “vai na contramão das
exigências da democracia parti-
cipativa, necessária para dar vida
à criação da esfera pública”.

As alterações no Conselho
estão propostas no Lei nº 063/
2022, do Executivo Municipal e
entre outras mudanças estabele-
ce a redução no número de con-
selheiros, dos atuais 24 para 12.
A nota pontua que o projeto tam-
bém define que “os representan-
tes das áreas de artes visuais, cê-
nicas, música, do livro e da lite-
ratura e das tradições e culturas
populares sejam designados por
pessoas jurídicas de direito pri-

vado, que fazem parte do Siste-
ma S (SENAC, SESC, SESI, etc) e
não diretamente pelos pares”.

O instituto também questio-
na o fato das mudanças serem
propostas sem respeitar o término
dos mandatos dos atuais repre-
sentantes, que foram eleitos em
pleito direto pela comunidade.
Reclama ainda que o projeto foi
construído sem qualquer diálogo
com o próprio Conselho Munici-
pal de Cultura, o que na visão do

instituto “sinaliza a implementação
de uma estratégia tecnoburocráti-
ca e autoritária de governança”.

Para a entidade, a iniciativa
do prefeito Luciano Almeida re-
presenta “um retrocesso inad-
missível à construção da cida-
dania em Piracicaba”. No final,
conclama as entidades democrá-
ticas da cidade a resistirem à
aprovação do projeto de Lei,
apelando também aos vereadores
para que não acolham a iniciativa.
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Estudo do Dieese mostra que Prefeitura
pode dar até 26,6% de reajuste salarial
Encomendado pela deputada Professora Bebel, trabalho demonstra que Prefeitura
utiliza 40,5% do que arrecada para fazer a folha de pagamento dos servidores

Estudo encomendado pela
presidenta da Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial
de Ensino), a deputada estadual
Professora Bebel (PT), junto ao Di-
eese, mostra que a Prefeitura de
Piracicaba está utilizando 40,5% do
que arrecada para fazer a folha de
pagamento de todos os servidores.
De acordo com o estudo, coorde-
nado pelo técnico do Dieese, Thia-
go Soares, considerando o Boletim
de Indicadores Fiscais do Municí-
pio de Piracicaba do terceiro qua-
drimestre de 2021, mostra que a
Prefeitura, conforme sua arrecada-
ção, tem condições legais de conce-
der reajuste  salarial de até 26,6%
ao funcionalismo municipal, sem
ferir a lei de responsabilidade fis-
cal. Conforme o estudo, atualmen-
te, a Prefeitura utiliza R$ 777,8
milhões anuais para fazer a folha
de pagamento, enquanto que a ar-
recadação é de R$ 1,949 bilhão.

A Professora Bebel conta que
encomendou o estudo em função
de os servidores terem deflagrado
greve no último dia primeiro, por
decisão tomada no último dia 22,
em assembleia da categoria, por
reivindicar reajuste salarial de 21%,
justamente para repor as perdas
salariais dos últimos três anos. A
parlamentar, inclusive, chegou a
conseguir, na manhã desta última
segunda-feira, 4 de abril, a reaber-
tura das negociações com a Prefei-
tura, mas os secretários municipais
que representaram o prefeito na
mesa de negociação alegaram que
o município não tem condições fi-
nanceiras de atender o pedido do
funcionalismo, de 15% de reajuste
em março e mais 6% em maio. A
Prefeitura insiste em propor 14,04%
em duas parcelas, sendo 10,56%

com pagamento em março e 3,17%
a ser pago em julho, com o restante
sendo parcelado entre 2023 e 2024
da seguinte forma: reposição infla-
cionária mais 3,17% a partir de ju-
lho de 2023 e reposição inflacio-
nária e mais 3,16% a partir de
março de 2024, o que foi rejeitado
pela categoria em assembleia.

Bebel afirma que “esse estudo,
que estarei passando ao Sindicato
dos Servidores Municipais, ao di-
retor Osmir Bertazzoni, que deve-
rá remeter ao prefeito Luciano Al-
meida, mostra que o município tem,
sim, condições de atender o pedido
dos servidores municipais”, disse

A deputada Bebel diz que os servidores só estão reivindicando a reposição das perdas salariais

Divulgação

a deputada ao receber o documen-
to do Dieese, ressaltando que o fun-
cionalismo só entrou em greve em
função da intransigência do gover-
no municipal que não acenou com
nova proposta de reajuste. “Espe-
ramos que o prefeito Luciano Al-
meida reveja sua posição e atenda
o pedido do funcionalismo”, disse.

Conforme o estudo do Diee-
se, ainda, o comprometimento da
Receita Corrente Líquida (RCL)
com a Despesa Total com o Pes-
soal (DTP) passou a crescer a par-
tir do 1º quadrimestre de 2019,
quando era de 41,8%, e chegan-
do no seu ponto mais alto no 1º

quadrimestre de 2020, quando
chegou a 45,5%.  No entanto, a
partir do quadrimestre seguinte,
o ritmo foi de queda no compro-
metimento da RCL com a DTP,
chegando no 3º quadrimestre de
2021 a 40,5% o seu patamar mais
baixo no período pesquisado.

O estudo mostra ainda que a
Despesa Total com Pessoal (DTP),
em termos reais, obteve uma di-
minuição expressiva entre o 2º
quadrimestre de 2020 e o 3º qua-
drimestre de 2021, saindo de R$
892,3 milhões e chegando a R$
789,9 milhões, um decréscimo de
R$ 101,1 milhões. A queda da Des-
pesa foi contínua em todos os qua-
drimestres a partir do 2º quadri-
mestre de 2020, movimento inver-
so do que se viu entre os anos de
2018 e 2º quadrimestre de 2020,
em que houve descontinuidade,
principalmente no primeiro ano
analisado. Entre o 1º quadrimes-
tre de 2018 e o 2º quadrimestre
de 2020, a DTP aumentou, em ter-
mos reais, R$ 119,9 milhões.

De acordo com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), os limi-
tes fiscais auferidos no 3º quadri-
mestre de 2021 (janeiro de dezem-
bro de 2021) mostram que o muni-
cípio de Piracicaba comprometeu
40,5% de sua Receita Corrente Lí-
quida (RCL) com despesas de pes-
soal, no âmbito do poder executivo.
“Sob essa perspectiva, há margem
de concessão de reajuste salarial
para os servidores municipais de

26,6%, considerado o limite pru-
dencial”, diz o técnico do Dieese.

A despesa de pessoal desse pe-
ríodo ficou em torno de R$ 777,8
milhões enquanto a Receita Cor-
rente Líquida atingiu R$ 1,9 bi-
lhão neste 3º quadrimestre. Ao
exercitar os limites de comprome-
timento da LRF, o Dieese concluiu
que a despesa de pessoal pode au-

mentar até R$ 206,9 milhões sem
ultrapassar o limite prudencial,
equivalente a 51,3% da RCL. “As-
sim, há margem para que a admi-
nistração municipal conceda rea-
juste e possa contribuir com a cor-
reção de remuneração e benefíci-
os dos servidores municipais, in-
cluindo a categoria dos profissi-
onais do magistério”, conclui.
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

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

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

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

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

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

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

EDITAL PARA CITAÇÃO DE: JOÃO BATISTA SERVINO, que também aten-
dia como JOÃO BATISTA SILVINO, (PESSOA EM CUJO NOME ESTÁ
TRANSCRITO O IMÓVEL USUCAPIENDO), NA PESSOA DE SEU REPRE-
SENTANTE LEGAL, OS TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCER-
TOS E DESCONHECIDOS E SUAS MULHERES SE CASADOS FOREM,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE USUCAPIÃO, SOB Nº 1007744-
78.2016.8.26.0451, REQUERIDO por  Josefina de Lourdes de Oliveira
Salla, Benedito José Salla, Ines Sperandio Salla, Adriana Cristina Salla
Rizigo, Edilson José Rizigo, Claudia Roberta Salla dos Santos, Robenilton
Macedo dos Santos, Anderson Rodrigo Salla, Rafaela Segredo Salla,
com o prazo de 40 dias. A Dra. FABÍOLA GIOVANNA BARREA MORETTI,
Juiza de Direito da 3ª Vara Cível, Piracicaba, SP. FAZ SABER: a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, mais es-
pecialmente JOÃO BATISTA SERVINO, que também atendia como JOÃO
BATISTA SILVINO e réus ausentes, incertos e desconhecidos, que tra-
mita pela 3.ª Vara Cível a presente ação, distribuída em 09/05/2016, cujo
resumo da inicial é o seguinte: os requerentes adquiriram os imóveis
assim descritos: 1. Matrícula n.º 50.856 do 1.º CRI de Piracicaba/SP:
UMA GLEBA DE TERRAS, situada no Bairro Recreio, no município de
Charqueda, medindo doze metros de frente por trinta metros da frente
aos fundos ou sejam trezentos e sessenta metros quadrados (0,0360
h.) sem benfeitorias e confronta de um lado com o próprio comprador
João Batista Silvano, de outro lado com Guilherme Passarini, nos fundos
com quem de direito e na frente com a Rua José Salvador Segredo”. 2.
Transcrição n.º 39.989, Livro 3-AF, folhas 49, do 1.º CRI de Piracicaba/
SP: “Uma gleba de terras, no Bairro Recreio, distrito e no município de
Charqueda; desta comarca, medindo dezoito metros de frente, por trinta
metros da frente aos fundos, ou sejam 540,00 m², confrontando na
frente com a estrada que vai a Tamandupá, de uma lado com Guilherme
Passarin, de outro lado com Lazara Matilde Rodrigues e nos fundos com
Dorival Rissato”. Ambos os imóveis usucapiendo estão cadastrados na
Prefeitura Municipal de Charqueada sob n.º 0000388, quadra 09, lote 14-
5, localizados na Rua José Salvador Segredo, n.º 160, com área de
terreno de 900,00m, através de ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE
DIREITOS POSSESSÓRIOS, lavrada no Livro 67, fls. 120, do Cartório de
Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos do Município e Distrito de
Charqueada, Comarca de Piracicaba/SP, em data de 22 DE MAIO DE
1992, por SANTINA GUILHERME ÁTIS PANTOJA, a qual era compa-
nheira do Sr. JOÃO BATISTA SERVINO, que também atendia como JOÃO
BATISTA SILVINO e exercia os direitos possessórios sobre os imóveis
acima descritos e os cedeu e transferiu aos requerentes. Os requeren-
tes exercem a posse mansa e pacifica a mais de 29 anos, devendo a
ação ser julgada procedente. Dá-se à presente o valor de R$ 14.612,41.
Pir.,14/10/21.(a.) Dra. Seila A. Zangirolamo. OAB/SP nº140.017. Advoga-
da. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém
possa alegar ignorância, ordenou-se a expedição do presente edital, com
o prazo de 40 (quarenta) dias, através do qual ficam as pessoas supras
mencionadas, CITADAS para os atos e termos da presente ação, salien-
tando que o prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze)
dias, que começará a fluir após a dilação concedida que é de 40 (quaren-
ta) dias, tudo a contar da primeira publicação deste, sob pena de revelia,
ou seja, se não contestados os fatos articulados pelos requerentes, os
mesmos presumir-se-ão como verdadeiros, em consonância com o des-
pacho: Fls.388 Expeça-se edital. Piracicaba, (a) Publicado e afixado na
forma da Lei e neste Cartório do 3.º Ofício Cível de Justiça, aos 18.10.21.

DISTRATO SOCIAL
Cyda Reinaux Fisioterapia Ltda, CNPJ 02.300.504/0001-02, sito
a rua Prudente de Moraes, nº 1276, Cidade Alta, Piracicaba/SP,
comunica o encerramento de suas atividades em 30/11/2003,
conforme distrato social.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022
Comunicamos que está aberta a licitação do Pregão Eletrônico nº 20/2022, Pro-
cesso: 632/2022, que tem por objeto a Aquisição de Papel Sulfite A4, conforme
necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro. As propostas serão aco-
lhidas com início no dia 07/04/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia 25/
04/2022. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 10:00 horas do dia
25/04/2022. 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 Pe-
dro, 05 de abril de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

Prezado Associado,
Na condição de Presidente do Conselho de Administração da
Associação Ilumina, sirvo do presente para, em cumprimento
do disposto no § 4º, do artigo 12, do Estatuto Social, convocá-lo
para a Assembleia Virtual Extraordinária, a ser realizada no dia
13 de abril de 2022, as 10h em primeira convocação e as 10h30,
em segunda convocação, com qualquer número de presentes,
no auditório do Hospital ilumina na Rua Arduce Honório de Agui-
ar, 65, bairro Altos do Taquaral, Piracicaba, com a seguinte or-
dem do dia:
a) Pretação de Contas;
b) Eleição do Conselho de Administração e Fiscal;
c) Alterações e adequações estatutária;
d) Assuntos gerais de interesse da Associação.

Piracicaba/SP, 06 de abril de 2022.

Adriana Brasil
Presidente do Conselho de Administração

SRA. PIERINA ROSSI faleceu
anteontem, na cidade de São
Pedro/SP, contava 90 anos, fi-
lha dos finados Sr. Jose Ros-
si Filho e da Sra. Maria Ca-
puchina Rossi. Deixa famili-
ares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 13h00
do Velório do Cemitério Muni-
c ipal  de  Charqueada /SP,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ALTINO JORGE VIEIRA fa-
leceu anteontem, nesta cida-
de, contava 81 anos, filho dos
finados Sr. Altino Vieira e da
Sra. Waldomira Ferraz Vieira,
era casado com a Sra. Anto-
nia Lazara Di Bene Vieira; dei-
xa os filhos: Ana Lucia Di Bene
Vieira Y Aniceto, casada com
o Sr. Marcel Aniceto e Jorge
Paulo Di Bene Vieira, casado
com a Sra. Talita Santana Sil-
va. Deixa o neto Mateus, de-
mais fami l iares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LUIZ IRAM faleceu anteon-
tem, nesta cidade, contava 82
anos, filho dos finados Sr. Ma-
noel Messias de Figueiredo e
da Sra. Izabel Leite de Lacerda,
era viúvo da Sra. Alice Maria Vi-
eira Iram; deixa os filhos: Car-
miranda Figueiredo; Carleuza;
Maria Carlucia Figueiredo Pe-
droso; Orlando Dias Figueire-
do; Ana Lucia Iram; Maria Ivane

Iram e Ana Maria Iram. Deixa
netos, bisnetos, demais fami-
liares e amigos. Seu sepulta-
mento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h00
da sala 03 do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. ODILA PIRES DOMINGUES
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 78 anos, filha dos fina-
dos Sr. Jose Domingues e da
Sra. Joana Pires de Camargo.
Deixa familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala “01” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOEL LOURENÇO DOS
SANTOS faleceu ontem, nesta
cidade, contava 66 anos, filho
do Sr. João Lourenço dos San-
tos Filho e da Sra. Aurora Olivei-
ra dos Santos, já falecida, era
casado com a Sra. Maria Alice
Guedes; deixa os filhos: Dirceu
Aparecido Guedes dos Santos;
Simone Cristina Guedes dos
Santos e Sueli Leticia de Souza
dos Santos. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
16h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Rio das Pedras/
SP, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. HELIO DE SOUZA faleceu
ontem, nesta cidade, contava

65 anos, filho dos finados Sr.
Quirino de Souza e da Sra. Ma-
r ia Aparecida Garibaldi  de
Souza, era casado com a Sra.
Maria Ely Casaque de Souza;
deixa as filhas: Samira Lucia-
ne de Souza Murillo, casada
com o Sr. Jose Ronaldo Muri-
llo e Samara Helidy de Souza
Soares, casada com o Sr. Dou-
glas Eliel de Oliveira Soares.
Deixa neta, demais familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o fé-
retro às 15h00 do Velório do Ce-
mitério Municipal de Charquea-
da/SP, para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE ROBERTO DA SILVA
faleceu ontem, na cidade de São
Pedro/SP, contava 54 anos, fi-
lho do Sr. Guilherme Trindade
da Silva e da Sra. Alaide Men-
des da Silva. Deixa irmãos, so-
brinhos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 16h30 do Velório Mu-
nicipal de São Pedro/SP para o
Cemitério Municipal da Sauda-
de na cidade de São Pedro/SP
em jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CELIA MARIA CAMARGO
PANTAROTTO faleceu ontem,
nesta cidade, contava 69 anos,
filha dos finados Sr. Manoel
Paes de Camargo e da Sra.
Anna Amalia de Toledo Camar-
go, era viúva do Sr. Armando
Pantarotto; deixa os filhos: Ka-
tia Cristina Marques Pantarot-
to, já falecida, deixando viúvo o
Sr. Ivanildo Marques; Elaine
Cristina Pantarotto e Alexandre

Pantarotto, casado com a Sra.
Giselle Cristina Galvão Panta-
rotto. Deixa netos, demais fa-
miliares e amigos. Seu sepul-
tamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 17h00 da
sala “01” do Velório do Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de, para a referida necrópole
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. IVONE MARCONDES SAN-
TUCCI faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 93 anos, filha dos
finados Sr. Nestor Marcondes e
da Sra. Maria Augusta Marcon-
des, era viúva do Sr. Theodoro
Santucci; deixa os filhos: Edson
Artur Santucci, casado com a
Sra. Sueli Terzi Silva Santucci;
Eloise Santucci Ribeiro, casa-
da com o Sr. Marco Aurelio de
Castro Ribeiro e Monica San-
tucci. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Sua Cerimônia de Cremação
será realizada hoje, saindo o
féretro às 15h00 do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição, sala “C”, para o Cre-
matório Unidas - Bom Jesus
de Piracicaba/SP. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. VANDETTE FISCHER fa-
leceu ontem, nesta cidade,
contava 84 anos, filha dos fi-
nados Sr. Pedro Fischer e da
Sra. Sophia Simões. Deixa ir-
mãos, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o
féretro às 10h30 do Velório da
Saudade, sala 03, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. AYRTON POMPERMAYER
faleceu ontem  na cidade de
Piracicaba, aos 88 anos de ida-
de e era casado com  a Sra. Alei-
de Torina Pompermayer. Era fi-
lho do Sr. José Pompermayer e
Sra. Jacomina  Pompermayer,
ambos falecidos. Deixa os fi-
lhos: Sr. Nilton José Pomper-
mayer casado com Vera Lúcia
Rosário Pompermayer e  Silma-
ra Pompermayer Tararam casa-
da com Maurício Tararam. Dei-
xa: 03 netos, 01 neta, parentes
e  demais amigos. O seu corpo
foi transladado em auto fune-
bre para a cidade de Saltinho
e o seu sepultamento dar-se-
á hoje ás 11:00hs, saindo a
urna mortuária do Velório Muni-
cipal de Saltinho, seguindo para
Cemitério Municipal naquela lo-
calidade, onde será inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. APARECIDA INÊS LUC-
CAS DE CASTRO faleceu on-

tem na cidade de Piracicaba,
aos 76 anos de idade e era vi-
úva do Sr. Julio Galvão da Sil-
va Castro. Era filha do Sr. Jor-
dão Luccas e da Sra. Rosa
Marafão, falecidos. Deixa os
filhos: Carlos Eduardo Luccas
Castro casado com Tania Re-
gina P. Castro e Maria Angela
Luccas Castro. Deixa também
04 netos e 02 bisnetos. O seu
sepultamento dar-se-á hoje
as 10:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de – Sala 02, para o Cemiterio
da Saudade, onde será inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.NEIDE DE MATOS GODOI
faleceu anteontem  na cidade
de Brotas aos 69 anos de ida-
de. Era casada com o Sr. Ge-
deoni Franco de Godoi.Era filha
dos finados Sr.Celestino de
Matos  e da Sra.Isabel Gomes
de Matos. Deixa o filho: Giliade
e Emilene (falecida ), .Deixa

neto e demais parentes.O seu
corpo foi transladado para a ci-
dade de São Pedro e o seu se-
pultamento deu se ontem ás
10:30 h saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bem Jesus –
sala 1 seguindo para o Cemitério
daquela localidade onde foi inu-
mada em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS )

MENINO RUAN HENRIQUE DE
JESUS SILVA faleceu anteon-
tem na cidade de Piracicaba
aos 4 meses de idade.Era fi-
lho do Sr.Tiago Guilherme da
Silva e da Sra. Lucinana  Par-
tricia  de Jesus Deixa irmãos
e demais parentes.O seu cor-
po foi transladado para a ci-
dade de São Pedro e o seu
sepultamento deu se ontem
ás 10:00 h saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal de

São Pedro seguindo para o
Cemitério da mesma locali-
dade onde foi inumado em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS )

ANDREZA TALITA BEZERRA
ALVES faleceu ontem na cida-
de de São Pedro aos 29 anos
de idade.Era casada com
José Expedito Nascimento Se-
verino. Era filha do Sr.Paulo
Claudio Leite Alves e da Sra.
Iracema Simões Bezerra. Dei-
xa a filha :Ariadhina Beatriz ,dei-
xa irmãos e demais parentes.
O seu sepultamento dar se
hoje ás 10:30 h saindo a urna
mortuária do Velório Munici-
pal de São Pedro seguindo
para o Cemitério Parque São
Pedro onde será inumada em
jazigo da famíl ia. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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WORLD CREATIVITY
DAY INSPIRADORES

PIRACICABA

CURTIDINHAS

Um jovem talento e promissor
vem despontando no cenário
artístico, ele se chama
Jonathan Rocha, artista gráfico
que vem realizando criativos
trabalhos no mercado local.

Andressinha Domingos de
Oliveira, apresentadora, atriz e
radialista encerrou mais um ciclo
na sua carreira profissional como
apresentadora da rádio Vox 90
depois de 4 anos de atuação.

Natalia Puke
apresentou as
mulheres
idealizadoras do
projeto “Mundos
possíveis na
Comunidade
Renascer”, são
elas: Kit
Menezes, Nina
Neder e Pia
Bernabe. A foto
é de Leticia
Puke.

Daniel Guebo comemora sua
volta ao samba depois de passar
por momentos difíceis na sua vida,
porem independente de qualquer
coisa continua firme como um
guerreiro.

O musico Eliezer Silva ao lado
dos integrantes do Grupo Janu
Adonai celebraram mais uma
apresentação musical em um
casamento.

Diego Sousa ou Veronica Drag
Lupon está feliz da vida por
conta de sua agenda de shows
que está lotada no mês de abril,
inclusive estará se
apresentando na festa pré
parada LGBTQIA+ de Piracicaba
que irá acontecer na Edub.

Luiz Gustavo Paffaro está
entre os artistas convidados do
projeto “50 anos 50 mãos” para
fazer a releitura da conhecida
logomarca do Salão de Humor de
Piracicaba.

Eliane Vidal encerrou sua
participação no The voice mais
agradecendo a todos e aproveitou
para tietar a Fafá de Belém
enfatizando que foi muito bom tê-
la conhecido.

Edson
Rontani
Junior é o
mais novo
presidente do
Instituto
Histórico de
Piracicaba
comemorando
ao lado de
amigos mais
esta jornada
na sua vida.

Welington Camargo ainda
maquiado com o personagem
que interpretou no espetáculo
“A cantora careca” gravou um
story agradecendo as pessoas
que compareceram no Teatro
Erotides de Campos.

Rafaela Martins uma das
concorrentes do Festival di
Canto venceu o medo e
desafiou a si mesmo ao
participar pela primeira vez de
um evento musical.

Flavio Vasconcelos informa que
o clip da música “Filha do barro”
está no ar e conta com a
participação de @cica_coutinho As
imagens e edição @veroimagens
Vozes @jacquefalcheti e
@andreadosguimaraes Violão
@fjdevasconcelos
Composição de @franflorestelar e
@andre.luis.canta

Suzane Leite, a tia Su, artista,
atriz, arteira, pedagoga,
psicopedagoga, arte Educadora,
professora de danças, e artesã é
apaixonada pelas artes, desde
1993 semeando arte por agradece
por fazer parte do Núcleo de
Recreação Artes e Pré-escola.

Juliana
Barbosa
Previlatti,
idealizadora
do projeto
Paradas pro
sucesso se
reuniu com
colegas
para um
happy hour
das
doutoras.

Os alunos
do curso
de arte

cênica do
Grupo

Andaime
foram

prestigiar
o

espetáculo
A cantora
careca no
Teatro do
Engenho.

O cantor Raffa
Torres cumpriu
uma série de
compromissos
profissionais
divulgando seu
novo trabalho em
várias emissoras de
rádio como a Rádio
Clube FM e Rádio
Massa. Em
Piracicaba este na
Rádio Difusora.

Mery Hellizze encontrou com a
também cantora Aninha Barros
num evento e juntas lembraram do
tempo que foram companheiras de
palco.

Ivana Negri relembrou quando a já saudosa escritora Lygia Fagun-
des Telles esteve em Piracicaba em 1998 para ministrar uma palestra
no Engenho central. E para surpresa de Ivana dias depois recebeu pelo
correio um livro autografado pela famosa escritora.

Em 2022, o Dia Mundial da Cri-
atividade (@worldcreativityday)
comemora 05 anos de vida e no-
vas (e queridíssimas) parceiras
estão chegando para a  grande
Festa! É com muito orgulho e ale-
gria que anunciamos a parceria
oficial de conteúdo com a @tvglo-
bo e @tvbahiaoficial. Juntos, nós
vamos fazer a Revolução Criativa
que todo mundo espera! De Sal-
vador para o Mundo!

Vem celebrar a vida com a
gente nos dias 20, 21 e 22 de
abril. São milhares de atividades
em Salvador e outras 130 cidades
ao redor do mundo simultaneamen-
te.  Chegou a nossa vez! Em Abril,
faça parte da Revolução Criativa
você também!

Inspiradores e suas criações:
Um porquê no seu viver te

ajuda a criar para prosperar, com
Lorena Mangabeira; Burnout e o
impacto em celebrar a vida, com
Fabiana Zani; Resultados do Pro-
jeto Dignas, com Heliane Berlato
e Aline dos Santos Barbosa; For-
mação de professores, escolas
sustentáveis e ciência aberta, com
Marilena Rosalen e Everton Vies-
ba; Desafio de Ideias 2022, com
Ophir Figueiredo Júnior e Débora
de Moura Luciano; Indústria Cria-
tiva e o novo mundo do trabalho,
com João Carlos Goia; Cidade Cir-
cular: cidadania em movimento,
com Rafael Gonzaga; Escola do
Legislativo Totó Danelon: Experi-
ências de ações voltadas a cida-
dania, com Mandato Coletivo A
Cidade é Sua; Oficina de impres-
são botânica em papel, com Thaís
Silvestre Sanches Antichera; Ca-
minhos Erico Verissimo, com Gloria
Bonilha Cavaggioni e Wanderley
Garcia; espetáculo de dança: Ou-
tras Margens do Rio, com Caroli-
na Moya e Julia Corrêa Giannetti;
Bordados em folhas secas, com
Viviane Gatti Braga Aranha; Bor-
dados como Terapia, com Renata
Gomes de Oliveira; Pirarazzi, vitri-
ne cultural de Piracicaba, com El-
son Ferreira Viana; Aprender fa-
zendo, com André de Lima; Vamos
pensar como Futuristas, com Ro-
mulo Barbieri Tagliassachi; Como
compor música sem saber música!,
com Vitor Savazzi Moreira; HUM
Museu (Museu Colaborativo de
Educação Humanitária e Criativa),
com Ingrid Boer Benetti; NeoEx-
plica - Neocert entrando no CLI-
MA!, com Daniele Rua; e Fotogra-
fia e Filmagem Aérea, com Van-
derlei Aparecido Galvão.
Fonte Assessoria de imprensa
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A GRANDE ESTREIA DA CANTORA CARECA EM PIRACICABA
A peça de Eugène Ionesco

com adaptação e direção de Car-
los ABC estreou em Piracicaba com
casa cheia e uma grande expectati-
va entre público e classe artística.
O espetáculo traz ao público uma
divertida comédia de Teatro de Ab-
surdo.  O espetáculo expõe de for-
ma risível, uma crítica à sociedade
onde impera a falta de individuali-
dade, as ideias pré-concebidas que
privam o indivíduo da liberdade in-
telectual. Ionesco retrata a banali-
dade da vida para imediatamente a
desconstruir, através de discursos
desarticulados, fragmentados, des-
providos das leis lógico-racionais. As
palavras adquirem novos significa-
dos, unem-se para inventar novas
imagens e novos ritmos. Tempo,
espaço, ação deixam de existir. As
identidades confundem-se, a reali-
dade aparente desmorona-se. Um
intenso jogo cômico povoado de
sons, imagens, silêncios, como meio
de exacerbar o sentido absurdistas
da vida. Mas também mera diver-
são, que procura a liberdade artística e
individual. Segundo o diretor, Carlos
ABC,”O autor convida os participantes
a jogarem com ele, na construção da
montagem, como se realmente carac-
terizasse a direção, como co-autoria.
No caso da nossa montagem, além de

toda a discussão que o texto do Iones-
co propõe, o público se deparará com
atores afro-brasileiros, representando
a pseudo aristocracia inglesa, onde a
empregada aparece na figura de uma
loira, instigando reflexão sobre as
condições e o papel destes indivídu-
os na sociedade universal.”

Elenco
Rosângela Pereira (Sra.

Smith), Leonel Ferraz (Sr. Smith),
Daniela Tonin (Mary Empregada),
Mayra Kristina (Sra. Martin),
Wellington Camargo (Sr. Martin),
Viviane Souza (Oficial Bombeira).

Ficha técnica
Texto: Eugène Ionesco, Dire-

ção e Adaptação de Texto: Carlos
ABC, Som: César Nogueira, Música:
Fim do Absurdo - Janilson Fialho,
Luz: Maurício Augusti, Cenário e Fi-
gurinos: Carlos ABC, Cenotécnica: José
Deodato Costa Bettelli e César Noguei-
ra, Costuras: Atelier Valéria Souza,
Maquiagem: Regina Giacomo, Contra
Regra: Pádua Soares, Fotos de Di-
vulçação: Fran Camargo, Fotos para
Documentação de Ensaios: Tiago Ro-
chetto, Produção: Cia Metamorfose
e Investe Produção e Gestão Cultu-
ral, Ilustração de Material de Divul-
gação: Carlos ABC, Arte de Divul-
gação: Carlinhos Cardozo.

INTROITO
CELEBRIDADES,

PERSONALIDADES
E BELDADES

Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piraci-
caba e região estão em destaques
na sessão Curtidinhas. Além da
agenda cultural, #TBTAZZI, en-
tre outros assuntos culturais.

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

PIRARAZZI 10 ANOS PROMO-
VENDO VISIBILIDADE ARTISTICA
Edição 149 março/2022 Piraci-
caba SP
Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz

SAMBA DE LENÇO
INICIA ROTEIRO
TURISTICO
O roteiro Turístico e Cultural tem o objetivo de
percorrer as histórias rurais, caipiras e negras da
região. O trajeto será pela Fazenda Canal Torto,
bairro São Jorge, Pauliceia, são um dos pontos
desse caminho tradicional do Samba. A equipe
esteve nos últimos dias mergulhados nas histórias
e oralidades dos moradores da Fazenda do Canal
Torto e familiares da Família Ferraz traçando
caminhos dessa história. No último final de semana
iniciou a rota do samba de lenço “Mestre Antônio
Carlos Ferraz” de Piracicaba até a fazenda canal
torto em Tietê.

Fotos Adraetano

TRIBUTO
O rock rural perdeu este mês um de seus principais expoentes: Ruy
Maurity. O irmão de Antônio Adolfo, é autor de canções emblemáticas
como “Nem Ouro, Nem Prata” e “Serafim e Seus Filhos”. Fez sucesso nos
anos 1970 com a temática regional e interiorana.

Fonte: Reprodução redes sociais

#TBTAZZI
Mari Samantha

relembrou os momentos
inesquecíveis da Banda

Mídia com uma foto postada
em 2018. A Banda

comemora em 2022, 29
anos de história e mais de
3.000 mil shows realizados

por todo Brasil.
Foto reprodução redes sociais
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AGENDA CULTURAL

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar informações culturais para todos os
públicos, promovendo visibilidade a classe artística de Piracicaba e região, fomentando a produção
da cultura local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais e plataformas
digitais, conquistando cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade, responsabilidade e credibilidade

do seu conteúdo. Idealizado pelo locutor, apresentador, ator, colunista e produtor cultural Elson de
Belém no ano de 2012 na cidade de Piracicaba SP.

O QUE EU PENSOO QUE EU PENSOO QUE EU PENSOO QUE EU PENSOO QUE EU PENSO

LLLLLyyyyygia Fgia Fgia Fgia Fgia Fagundes Tagundes Tagundes Tagundes Tagundes Telleselleselleselleselles
O adeus a filigranas literarias

19/04/1923
03/04/2022

CIA TEATRAL DE CAMPINAS SE
 APRESENTA EM CURITIBA

Os Geraldos estão em Curitiba e a alegria é tanta
que não cabe em nosso peito! O espetáculo “Cordel
do Amor sem Fim - ou A Flor do Chico”, com direção
de Gabriel Villela e dramaturgia de Claudia Barral,
estará numa histórica trigésima edição do Festival de
Curitiba, um dos mais importantes do país!
Essa grande honra acontecerá nos dias 6 e 7 de
abril, às 21 horas, no Guairinha. Imperdível!

Foto: João Caldas

CELEBRIDADES EM ALTA
P i rac i caba  como toda  c idade  tem suas
celebridades, que são as ilustres personalidades
que se destacam nas suas áreas de atuação,
seja na arte, comunicação, entretenimento em
geral. Conheça algumas delas na vitrine cultural
que  es tão  sempre  em ev idenc ia  e  são
verdadeiras fontes de inspiração.

Rodrigo Alves  jornalista

Julia Simões  cantora

Monica Camolese  jornalista

Felipe Nunes   ator (Tiago Rochetto)

LANÇAMENTO DE
LIVRO REUNE
ARTISTAS NA
BIBLIOTECA
No último sábado vários
artistas se reuniram em
volta da escritora Eloah
Margoni por ocasião do
lançamento do romance
“A Noite Grega” na
Biblioteca Publica de
Piracicaba. Além do
lançamento literário
houve atividades de arte
cênica entre outras
atrações. Quem esteve lá
prestigiando o evento foi
o professor Adelino
Oliveira, a vereadora
Rai de Almeida, o
escritor Camilo
Quartarollo, atriz Eva
Prudêncio e sua trupe.
Fonte reprodução redes
sociais

Júri escolhe cartaz do 49º Salão
Internacional de Humor na sexta

e no sábado, dias 8 e 9/04
Quarenta e cinco artistas de quatro países

enviaram 78 cartazes para o 4º Concurso de
Cartaz Prefeito Adilson Maluf

Acontece na sexta-feira e sábado, 08 e 09/04,
às 10h, a seleção e premiação, respectivamente, do 4º
Concurso de Cartaz Prefeito Adilson Maluf do Salão In-
ternacional de Humor de Piracicaba. Ao todo, 45
artistas de 4 países (Brasil, Irã, Espanha e Turquia)
enviaram 78 cartazes para esta competição.

O júri de seleção se reunirá virtualmente no dia
08 para definir os 10 finalistas. O júri é composto
por Tássia Espego, diretora do Centro de Comuni-
cação Social da Prefeitura de Piracicaba, publicitá-
ria, especialista em marketing político e governa-
mental e planejamento estratégico e gestão de con-
teúdo/marketing digital; Dalila Lamour, diretora de
Cultura da Prefeitura de Iracemápolis, artista, edu-
cadora social e escritora; e Luis Henrique Marango-
ni, caricaturista e chargista do Esporte Clube XV de
Novembro de Piracicaba, caricaturista/designer ofi-
cial do programa Brothers da Bola e chargista oficial
do Santos Basquete.

Após decididos os finalistas, o júri de premia-
ção realizará uma reunião no sábado, 09/04, tam-
bém virtual, para a escolha do vencedor. O júri de
seleção é formado pela secretária de Cultura da
cidade de São Paulo, Aline Torres, convidada pelo
secretário da Ação Cultural, Adolpho Queiroz, em
visita feita no mês de novembro do ano passado,
Nani Mosquera, cartunista colombiana, Synnove
Hilkner, artista plástica e cartunista finlandesa resi-
dente no Brasil, Silvano Mello, cartunista brasileiro,
e Elson de Belém, ator, diretor e colunista.

“Queremos, com esse concurso, permitir que
artistas profissionais e amadores do mundo todo
possam ter a chance de estampar sua arte no car-
taz oficial de uma das maiores mostras de humor do
mundo, fazendo parte da história do Salão Interna-
cional de Humor de Piracicaba. Uma grande e demo-
crática oportunidade”, reitera o diretor do SIHP,
Junior Kadeshi.

O cartaz premiado será revelado no dia 15/04,
assim como o regulamento e ficha de inscrição para
o 49º Salão Internacional de Humor de Piracicaba,
que este ano acontecerá a partir de 27/08.

O 4º Concurso de Cartaz Prefeito Adilson Ma-
luf é promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Se-
mac) e Centro Nacional de Pesquisa e Divulgação do
Humor Gráfico de Piracicaba (CEDHU) e faz parte da
programação da 49ª edição do Salão Internacional
de Humor de Piracicaba.

Paz, sonhos e
boas notícias

Dennis Moraes
jornalista do
Portal SB 24

horas e idealiza-
dor do Prêmio

Destaque Pontual
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