DIA DO REPÓRTER – I
Ontem, 7, o Brasil comemorou o Dia do Repórter (ou Dia
do Jornalista). Foi uma homenagem à fundação da Associação Brasileira de Imprensa (ABI),
a que ficou famosa porque, com
Barbosa Lima Sobrinho na presidência, entrou com impedimento contra o então presidente
Fernando Collor de Mello, hoje
ferrenho apoiador do presidente
Jair Messias Bolsonaro (PL).
Faria hoje a ABI a mesma coisa?

“FALA PIRA” – I
Eleito como base do prefeito
Luciano Almeida (União Brasil), o
vereador Cássio Luiz, o “Fala
Pira”, demonstra, a cada dia, seu
distanciamento ao chefe do Executivo, a quem tece críticas sempre duras. Durante os dias de mobilização dos servidores públicos,
em frente ao gramado do Centro
Cívico, o parlamentar foi assíduo
no apoio, todos os dias passou pelo
ato e ainda participou das tentativas de diálogo com a Prefeitura.

DIA DO REPÓRTER – II
Para comemorar, ou como
registro, A Tribuna Piracicabana
divulga artigos-discursos pronunciados na formatura da última turma de Jornalismo da Unimep. Não é preciso dizer que este
Capiau faz o registro com lágrimas e, certamente, os autores dos
textos também, quando discursaram. Confira na página A3

“FALA PIRA” – II
Em suas lives no canal do Facebook, “Fala Pira” sempre destacou o caráter “pacífico e ordeiro” da manifestação dos servidores, “que estão apenas pedindo a
reposição da inflação do período”,
enfatizou. Nestas lives, ele também deu espaço a opinião de representantes de escolas, como a
servidora Sandra Possignolo,
professora da Escola “José Antonio Oliveira”, no Jardim Bartira.
Além da reposição, ela reclamou
da falta de estrutura nas unidades, “não temos giz, lápis de cor,
massinha, entre outros”, disse.

FOFOCA
No programa Comentaristas
da Educadora, o secretário Carlos
Beltrame, da Administração, informou que "ouviu falar que a greve era da Apeoesp e que não tinha
apoio do Conespi". Pode isso? Pode,
sim, porque está difícil saber onde
está a notícia verdadeira, com
essa presença das redes sociais.
MENTIRA E FOFOCA
De imediato, o vice-presidente do PCdoB, Francys Almeida, ligou, ao vivo, e contrapôs a afirmação, principalmente no argumento de que
quem decide a greve não é nenhum sindicato e, sim, os servidores. Mentiras e fofocas atrapalham a democracia. E como
atrapalham, de todos os lados.

WAGNÃO
Considerado um vereador da
base governista, Wagner Oliveira, o Wagnão (Cidadania), também defendeu o posicionamento
dos servidores públicos municipais. “Posso não estar na manifestação, pois acredito que isso
não compete ao Legislativo e não
farei plataforma com a desgraça
alheia”, disse, ao reiterar que não
aprova a atitude do Executivo e torce para uma negociação mais sensata aos nossos servidores. “O que
precisar de mim a favor dos servidores estarei à disposição”, disse.

ALEGRIA
Certamente, lá pelas bandas do Centro Cívico, o prefeito
Luciano Almeida (União Brasil)
está feliz e confortável com a
greve. A aposta é que os servidores não vão aguentar, além
do fluxo de caixa que será bemvindo. O Capiau espera que a
sensatez seja o norte para todos. Muita conversa e muito
barulho, à vezes, a nada levam.

GOVERNADOR
Após o fechamento da janela
eleitoral, o diretório estadual do
BRASIL 35 - PMB (Partido da Mulher Brasileira) confirmou ontem,
7, a pré-candidatura do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para o cargo de governador
do Estado de São Paulo. Na manhã do mesmo dia, também foi confirmada a pré-candidatura de Arthur Weintraub, ex-assessor especial do presidente Bolsonaro, que
concorrerá ao Senado Federal por
São Paulo. Tudo em família e só
falta mulher no Partido da Mulher.

GOVERNADOR?
O petista Zoinho, que foi
candidato a vereador e trabalha
incessantemente pela reeleição da
Professora Bebel para a Alesp e
do deputado federal Vicentinho
para a Câmara Federal, ironizou
— com toda dose de razão — o
vice-presidente do PCdoB, Francys Almeida, que foi pré-candidato ao Governo do Estado de
São Paulo e, ao que parece, não
terá legenda nem mesmo para
deputado federal, uma das metas também. Zoinho está certo: de governador a nada.
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Após notificação, servidores voltam
ao trabalho e aguardam audiência
O departamento jurídico do Sindicato dos Municipais está tomando todas as
medidas cabíveis contra esta decisão do Tribunal de Justiça do Estado de SP
O Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região, foi notificado na manhã de
ontem, 7, sobre a liminar que obriga o término da paralisação dos
servidores municipais de Piracicaba com argumentação de ser
abusiva, por se tratar de serviço
essencial. O manifesto havia sido
reiniciado na manhã de ontem,
mas devido a notificação, o sindicato orientou os servidores a
voltarem às unidades de trabalho, para não serem prejudicados, mas enfatizou que todos
continuam em estado de greve.
O departamento jurídico do
Sindicato dos Municipais está tomando todas as medidas cabíveis
contra esta decisão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Hoje, os representantes do sindicato se reunirão remotamente
na audiência de tentativa de conciliação, às 15 horas. Mais tarde,
às 19h, a diretoria realizará assembleia dos servidores em frente à Prefeitura de Piracicaba.
“Estamos cumprindo a decisão liminar que é precária e
pode ser mudado por dois recursos, do agravo interno já interposto no Tribunal de Justiça
de São Paulo e da Reclamação
por descumprimento de preceitos fundamentais junto ao Supremo Tribunal Federal, cuja
visão difere do TJ/SP e entende
que a greve é direto fundamental e não pode ser mitigada. Estamos usando todos os recursos cabíveis para mostrar o que
pensamos e entendemos justo.
O Ato Institucional 05 era legal,
porém não era justo. Assim seguimos acreditando no Estado
Democrático de Direito e nas instituições”, disse o dirigente e advogado, José Osmir Bertazzoni.
Desde 1º de abril, o movimento de greve ocorreu em frente ao prédio da prefeitura com a
participação de cerca de 5 mil ser-

Divulgação/Sindicato

Servidores públicos municipais voltaram ao trabalho, após sindicato ser notificado de decisão judicial

vidores, pedindo ao prefeito para
negociar o pagamento das perdas
inflacionárias nos últimos três
anos para ser pagos ainda em
2022. A reivindicação da categoria foi de 15% de reajuste em março e mais 6% em maio. A Prefeitura de Piracicaba propôs 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, o que foi rejeitado
pela categoria em assembleia.
A diretoria do sindicato, servidores da comissão salarial, vereadores e deputados fizeram
inúmeras tentativas de reuniões,
diálogos, mas todas foram frustradas pelo prefeito Luciano Almeida, que em nenhum momento compareceu para esclarecimentos e enviou secretários para
informar que não havia mais negociação e que matinha a proposta de pagar as perdas inflacioDivulgação

nárias parceladas até 2024. Mesmos cientes que estes reajustes
feitos ainda neste ano não impactaria a prefeitura de Piracicaba.
Presente no movimento, a
presidenta da Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial
de Ensino de Piracicaba), a deputada estadual Professora Bebel
(PT), e o deputado estadual, Roberto Morais, manifestaram total
apoio a categoria e ao sindicato.
Apoio recebido também do Conespi (Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba). Dos 23 vereadores de Piracicaba, apenas
três não apoiaram os servidores.
Segundo a diretoria, o Sindicato dos Municipais buscará em
todas as instâncias possíveis garantir os direitos e a reposição das
perdas dos servidores, cumprindo a decisão judicial e jamais aceitará que os funcionários sejam
obrigados a retornarem ao trabalho sem poder exercer o seu di-

OPINIÃO
Mulheres no
jornalismo: por
representatividade
e respeito
- Júlia Heloisa Silva
A3

GOVERNADOR

Pós-verdades

A

era das fake
news tem feito
surgir "jornalistas" que estão mais
para fofoqueiros e
mentirosos. “Ouvi dizer que..." "Eu soube
que", todas informações com objetivo de
desmerecer e criticar
uma greve absolutamente legítima e histórica! Esse
tipo de fofoca virou informação jornalística resguardada
pela constituição, que fase!
O pior de tudo que o
contraponto é sempre desmerecido, não permitem que
se fale. E acusam de insurgir, como se a democracia dependesse de aval de alguém.
Liberdade de expressão
não é liberdade de fofoca! Não
é liberdade para mentir! Mas
esses mesmos correm de debate amplo e democrático.
Ora, pois:
- Sindicato deflagra greve?

EM

- Apeoesp manda
na greve de Piracicaba?
- A deputada
Bebel manipula os
professores?
Precisa ser muito mal intencionado
ou ter déficit cognitivo para afirmar isso
e querer jogar no Sindicato ou na deputada Bebel o reflexo de um governo desastroso, que conta com
apoio apenas de quem tem interesses nada republicanos.

Não se deve
chamar de pós
verdade, o nome
é mentira e
fofoca
Não se deve chamar de
pós verdade, o nome é mentira e fofoca.
———
Francys Almeida, advogado
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Acompanhado do deputado
Alex de Madureira, nesta sexta-feira (8), o governador do
Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, estará em Piracicaba e em outras cidades da
região. A programação tem
início às 9h, no Engenho
Central, e segue até às 22h.
“Estarei acompanhando o
governador Rodrigo Garcia,
que cumprirá extensa agen-

da de compromissos na Região Metropolitana de Piracicaba, logo pela manhã quando chegar a cidade”, afirmou
Alex de Madureira. Em Piracicaba, a primeira atividade da
comitiva será a Reunião Regional de Secretariado e, em
seguida, ainda no teatro do
Engenho Central, acontecem
assinaturas, anúncios e descerramento de uma placa.

reito de greve e os princípios constitucionais e da legislação do trabalho de a categoria. “Nosso departamento jurídico está atuando incansavelmente na busca da
garantia dos direitos e iremos até
a última instância jurídica se necessário for, pois, não perdemos
a batalha e enquanto houver recursos estaremos lutando em favor dos servidores”, disse o presidente do Sindicato dois Municipais José Valdir Sgrigneiro.
SOLIDARIEDADE - Além
de comparecerem à greve, os servidores ainda foram solidários
com as comunidades da cidade.
Foram recebidas mais de uma
tonelada de alimentos que estão
sendo distribuídas pelo G5 Comunidades nos seguintes bairros: Vida Nova, Jardim Oriente,
Bosque dos Lenheiros, Gilda,
Jardim Maracanã, Renascer, Algodoal, Vila Fátima e também
para o Centro Social Cáritas.

Jornalismo,
Unimep e a
Educação
Metodista
- Paulo Roberto Botão
A3
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Cruzada contra as fake
news nas eleições
As (s) cem (des) razões do Amor
Alê Bragion

D

aniel Pennac,
em seu curioso livro intitulado “Como um Romance”, nos adverte
que há alguns verbos
que não cabem ser
utilizados no imperativo – dentre eles o
verbo ler e o amar. De fato, de
nada adianta ordenarmos a alguém que ele leia. Afinal, a criatura – mistificando – poderia
apenas correr os olhos sobre o
papel, fingindo decodificar períodos e frases sem realmente buscar entendimento e sentido. Porque a leitura, como obrigação, é
impossível. Os professores sabem
disso (e se ainda não sabem deveriam saber). Nessa mesma seara do imperativo irrealizável
tampouco podemos exigir, segundo Pennac, que alguém nos
ame. Já pensou? Faça um teste e
diga a alguém: “exijo que você
me ame. A partir de hoje você
amará somente a mim.” Funcionaria? Cruz-credo. Sentenciar-se
o amor como uma pena dada
seria subverter o princípio do jogo
amoroso, seria racionalizar o que
se manifesta apenas e tão somente – como cantou Chico Buarque
em “Joana Francesa” – dans le
sang et sur la peau. Sabem os
amantes (e se não sabem tam-

bém deveriam saber)
que o amor não é, nem
pode vir a ser, um imperativo categórico.
Foi Drummond
quem afirmou que o
amor “é dado de graça,
é semeado no vento” e
que “foge a dicionários
e a regulamentos vários”. Mais do que isso,
Drummond indiciou que só amamos e somos amados no momento em que dizemos ou ouvimos que
o somos – nem antes nem depois.
Por isso, salienta o mestre de Itabira a constância necessária do
exercício verbal da materialização
do amor pela palavra: “ouvindote dizer eu te amo/creio, no momento, que sou amado/No momento anterior e no seguinte,/
como sabê-lo?” O amor não se
troca, não se conjuga, não se empresta, não se negocia. O amor
se sente e se concretiza na sintaxe fundamental do existir, no
verbete primordial do instinto
mais primitivo. Sem gramáticas,
compêndios, súmulas ou explicações. Amamos exageradamente,
talvez, e ainda segundo Drummond, porque muito possivelmente não amamos “bastante ou
demais” a nós mesmos. Porque
– e isso também nos ensinou
Paulo, em epístola mais que conhecida – “o amor não se ensoberbece, não se regozija” e “tudo

Foi Drummond
quem afirmou que
o amor “é dado de
graça, é semeado
no vento” e que
“foge a dicionários
e a regulamentos
vários”
sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta”. Só não sei se ele
jamais acabará. Esse negócio de
amor sem fim já é outra história.
Padre Antonio Vieira, todavia, lá nos confins do século
XVII, foi quem – talvez – melhor
tenha definido as sem razões do
amor (e isso, obviamente, séculos depois de Paulo e tantos outros antes de Drummond). Segundo Vieira – em belo e longo
“Sermão sobre o Amor” – aquele
que ama para ser amado não
ama verdadeiramente, apenas
negocia – apenas agrada para
ser igualmente agradado. O
amor, aí, é um produto: um negócio. Ainda segundo Vieira,
aquele que ama porque é amado
também não o faz em sua plenitude, porque então o amor vira moeda de troca. O amor, aí, é retribuição: agradecimento. Para Vieira, verdadeiramente ama quem
ama por amar – quem ama sem
esperar reconhecimento, troca,
aceitação ou retribuição. Amar,

aí, é um exercício íntimo de plenitude e – muitas vezes – de silêncio. Mais amou Cristo a Judas, nos lembra Antonio Vieira,
do que a todos os seus outros
discípulos – mesmo sabendo que
amava infinitamente a seu próprio traidor. Amar, aí, é absolutamente devoção sobre o que não
tem em si qualquer razão de ser:
é entrega total e absoluta.
Triste. Entre Drummonds,
Chicos, Paulos e Vieiras percebemos que o amor se refina, se decanta, se purifica em algo que –
a certos modos de visão – parece
infinitamente distante de nós
(seres apegados, ciumentos, possessivos). Triste. O amor, por isso,
pode também nos causar tristeza. Certo? Se não amamos na virtude do sentir da liberdade da
energia que faz o pelo se eriçar
sobre a pele, amamos de um jeito
doloroso, com excesso e sem virtude. Amamos, talvez, com uma
intensidade neurótica. Triste?
Mas não nos preocupemos tanto. Nada de ansiedade. Porque,
como também cantou (e canta)
o gênio Chico Buarque: “nada
é para já. O amor não tem pressa, ele pode esperar, num fundo de armário, na posta-restante, milênios, milênios no ar”.
Amemos. Porque amanhã é sábado.
———
Alexandre Bragion, poeta

Endemias e Pandemias
Aldo Nunes

E

ndemias são “enfermidades de
um lugar ou a
de certos climas”. Pandemias são “enfermidades que estão alastradas em todo mundo”.
Logicamente, “pandemias”, são enfermidades que já estão esparramadas
pelo planeta Terra e, portanto,
muito mais volumosas, perigosas,
necessárias de estudos mais rápidos das entidades científicas que
possam abranger todo planeta.
Dependem de interação (ação entre duas ou mais coisas; ação recíproca), de todos os países e nações
deste planeta. Isso não acontecendo, fatalmente, estaremos sujeitos
a: não podermos resistir; perder o
ânimo; a vontade; a não exercermos a ação competente com rapidez necessária... Como escrevi na
semana passada em meu artigo
“O dia da mentira”: “Entendo que
muita coisa ainda está camuflada. Não posso acreditar que estamos em céu de brigadeiro e em
mar de águas plácidas. O céu e a
terra não me mostram essa benesse toda. Precisamos abrir passagem entre impedimentos e contrariedades para que nossa vontade prevaleça e, usa-la para o bem
de todos ou pelo menos da maioria ou, cruzar os braços e aguardar pelo resultado para, depois,
sem reclamos, suportar pelo que
der e vier. Eu, particularmente,
vou lutar pela minha vontade enquanto tiver forças necessárias
para tal, quiçá consiga ajudar
para que tenhamos um final feliz”.
Utilizando da minha intuição
(leiam Bússola da Alma, de Lynn
A. Robinson que é Mestre em Educação, Editora Best Seller Ltda. RJ)
que muito estudo com mais profundidade e, sabedor que não se
deve passar para frente conhecimentos já amadurecidos nas minhas reflexões, para que não provoque distorções em questões delicadas e interiores das pessoas,

ainda não preparadas,
me reservo no direito de
contar o milagre sem
citar o nome do santo
ou propor perguntas
para que os leitores possam refletir e analisalas segundo seus livresarbítrios – decisão que
depende só da vontade.
Disse Charles W.
Leadbeater, reconhecido como um
dos maiores clarividentes do século XX na sua obra “A Vida Interior”: “O conjunto das ações dos
homens e suas consequências, segundo as filosofias da Índia (carma), do serviço feito é sempre a
oportunidade de mais serviços.
Esta é uma das regras que emergem com a maior certeza do nosso
estudo sobre a operação do carma
nas muitas vidas passadas que
examinamos. Quando um homem
leva uma existência particularmente boa, disso não segue que, na
vida seguinte, ele será rico, ou poderoso, ou terá uma existência confortável; mas disso segue que lhe
serão oferecidas oportunidades
mais amplas de trabalho. É manifesto que o universo (Deus) quer
ver o Seu trabalho feito, e, se quisermos ter oportunidade de progresso, precisamos mostrar que
estamos dispostos a trabalhar. Se
não dermos atenção ao conhecimento ou à visão que nos aponta uma falta, nasceremos, de
certo, na vida seguinte, sem esse
conhecimento ou sem essa visão.
O conhecimento deve ser usado
sempre: é uma ilusão imaginarmos poder adiar a nossa atividade e reter o conhecimento.
Assim, minha intuição me
afirma no momento que já entramos no desespero, suplantando nossa consciência e acatando a ideia da inércia, do fim
do mundo. Por isso apelo a todos para que não abracem essa
ideia de fim do mundo, do fim
do planeta Terra. Enquanto ela
ainda não estiver conhecida,
porque nem mesmo temos conhecimento dessa atual vida: se

Deixe esse medo
de fim do mundo
porque a semana
entrante nos
trará muitas
novidades
inesperadas,
especial sobre o
clima e política
ela for a primeira, vamos perdela sem tentarmos a segunda?
Para quem tiver plena certeza de que já vivenciou as vidas
necessárias, tenho certeza de que
já seja um adepto ou já se tornou
um mestre. Apenas ouso perguntar: Você é humano ou ainda não
chegou neste grau de desenvolvimento? Trabalha para o bem ou
trabalha para o mau? Se trabalha
para o bem fico felicíssimo, se trabalha para o mau, vou rezar fervorosamente para que se arrependa, pois tenho absoluta certeza
que nos reinos dos céus existe
muitas moradas e talvez, ainda,
você não conheça boa parte delas.
Estamos mesmo perdidos por
não termos base sustentável para
apoio; navegamos contra o vento
sem termos a mínima noção da sua
velocidade e da sua direção; a falta do caminhar não nos proporciona o necessário contato com a
natureza e perdemos a necessidade da sua utilidade; nosso apego
às máquinas eletrônicas nos faz
escravos delas e nos impede de ver
através dos olhos, que as cidades
cresceram sem a necessária ordem
e não acendeu nelas a luz vermelha do SOS (socorro); pensamos,
ainda, que SOS é Serviço Ocasional da Saúde e não um pedido de
socorro; estamos, ainda, a confundir 3D como potencial já ultrapassado da telefonia celular e
não terceira dimensão que assistíamos há bom tempo no cinema
(com os Três Patetas)... O trabalho
é necessário para o desenvolvimento da vida nesse planeta Terra.
Lembro que a Lua, nosso sa-

télite é parte do organismo universal, assim como nosso corpo físico
é dependente de reunião dos órgãos que o formam, uma grande
organização, onde o coração é o
centro comandante, assim como o
Sol (do nosso sistema solar) é um
centro comandante ainda maior e
com mais complexa organização.
O universo tem inúmeras moradas das quais, ainda nem temos
conhecimento e o seu comandante, com certeza, deve possuir uma
organização ainda mais complexa.
Na semana entrante, aqui
para nós do Estado de São Paulo
– que inicia no dia 10, segundo
domingo do mês, a Lua é Crescente e vai até o dia 16 quando começa a Lua Cheia. Faz ela parte do
nosso sistema solar e “há mais de
quinze mil anos, a Antártida não
era o deserto gelado de hoje, mas
sim um continente com rios correntes; luxuriantes pastagens;
uma fauna rica e variada e também habitada por seres humanos.
A primeira grande civilização do
mundo foi fundada ali, por uma
antiga raça que se destacou em
engenharia civil, astronomia e
navegação marítima. Esses povos exploraram o globo, plantando colônias na América do
Sul, no Egito e no sul do Iraque.
Veio a catástrofe por volta de
10.000 anos a.C. e toda crosta
externa da Terra deslizou em
blocos, deslocando os continentes para novas posições geográficas – a famosa mudança polar
que encerrou o período glacial.
Isso posto, passo aqui – estando a Lua Fora de Curso no
momento que envio este meu artigo para redação –: deixe esse medo
de fim do mundo porque a semana entrante nos trará muitas novidades inesperadas, especial sobre o clima e política. A vida nunca acaba. Vamos em frente.
———
Aldo Nunes, contabilista, advogado e Agente
Fiscal de rendas aposentado. E-mail: audus
consultoria@gmail.com
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MEDALHA LUIZ DE
QUEIROZ — Referência
ao artigo do Professor
Sérgio O. Moraes, "MEDALHA LUIZ DE QUEIROZ - Motivo de entusiasmo!": Um professor que
possui a virtude da generosidade e é profundo conhecedor das aspirações
dos alunos, vem nos brindar com essa tarefa de
conscientizar-nos sobre a
importância de uma Me-

dalha que tenha um nome
agregado à sua notabilidade: um ícone do saber e
da benevolência, LUIZ DE
QUEIROZ! Se houver real
intenção de homenagear
os destaques estudantis,
que a Câmara de Vereadores tenha a grandeza
de aprovar este Substitutivo. Piracicaba e os alunos condecorados estarão orgulhosos e agradecidos. (Daisy Costa)

Marcelo Aith

A

cruzada contra
a disseminação
de notícias falsas no período eleitoral
conseguiu avançar
mais uma casa. No último dia 5, os presidentes da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, assinaram um termo
de cooperação para combater às
fake news no pleito deste ano.
Além do termo de cooperação,
foi assinado um protocolo de intenções para o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no âmbito da Justiça
Eleitoral, formado por membros
das duas instituições. Entre as
medidas estão o desenvolvimento
de ações e projetos, conjuntamente, para o enfrentamento da desinformação no processo eleitoral, além de atividades voltadas
à conscientização da ilegalidade
das práticas de desinformação.
Neste termo, o TSE e a Câmara ressaltam que as notícias falsas
podem representar “risco a bens e
valores essenciais à sociedade,
como a democracia, bem como
afetar de forma negativa a legitimidade e a credibilidade do processo eleitoral e a capacidade das
eleitoras e dos eleitores de exercerem o seu direito de voto de forma consciente e informada”.
Outra definição importante
foi a de adoção de ações para desestimular e denunciar a criação e
a utilização de redes de desinformação e condutas ilegais, bem
como o envio de disparo em massa de mensagens de propaganda
política durante as eleições.
Imperioso destacar que a
Justiça Eleitoral vem procurando se instrumentalizar para combater essa guerra híbrida que se
avizinha. Nas últimas eleições
para Presidente da República fomos surpreendidos com diversas
táticas digitais que foram utilizadas pelos candidatos em redes
sociais e aplicativos para alavancar narrativas. Algumas delas com
conteúdos que não condiziam
com a realidade, mas que foram
combustível para inflamar determinados grupos da sociedade.
A guerra híbrida é uma estratégia militar que mescla táticas
de guerra política, guerra convencional, guerra irregular e ciberguerra com outros métodos não
ortodoxos, como a desinformação,
lawfare e a intervenção eleitoral
externa (disparos em massa por
robôs é um exemplo desse último).
A expressão guerra híbrida está presente em três obras
contemporâneas que li entre o
final do ano passado e o come-

ço de 2022: Geopolítica da Intervenção –
A verdadeira história
da Lava Jato”, de autoria do excelente criminalista Fernando
Augusto Fernandes;
“Minha especialidade
é matar”, do filósofo
Henry Bugalho; e
“Enxame”, do jornalista e advogado Marcos Limão.
A “guerra híbrida” se desenvolve em duas etapas: a primeira,
conhecida como “Revolução Colorida” e a segunda, denominada
de “Guerra não convencional”.

E a internet e
suas ferramentas
atuais são
fundamentais
para disseminar
essas campanhas
O que importa e interliga os
três livros citados acima é a primeira etapa, ou seja, a “Revolução Colorida”. O termo “colorida” tem a ver com a utilização
de cores para notabilizar e simbolizar o movimento, como a utilização do verde e amarelo, entre
2015 e 2018, que resultou no impeachment da Presidente Dilma
e na eleição de Bolsonaro.
Marcos Limão aponta que a
“Revolução Colorida” representa
a “versão não violenta da intervenção militar e consubstanciase na companha informacional
(ofensiva cognitiva) que visa desestabilizar a ordem política, colocando a população contra o governo e os centros de poder”.
E a internet e suas ferramentas atuais são fundamentais para
disseminar essas campanhas e narrativas que nem sempre trazer a
verdade, mas servem como armas
para desestabilizar o equilíbrio dos
Poderes. Exemplo disso é o constate ataque às urnas eletrônicas.
Não se pode subestimar o
poder bélico-digital dos exércitos
militantes neste ano de eleições
presidenciais. Serão postas em
prática táticas de guerra híbrida
extremamente agressivas, muitas
mentiras e destruição de reputações. O importante é que a Justiça Eleitoral e as instituições estejam preparadas e instrumentalizadas para combater e punir
os abusos, sem olhar a cor da
bandeira. A democracia e a voz
das urnas devem prevalecer.
———
Marcelo Aith, advogado, latin legum magister (LL.M) em direito
penal econômico pelo
Instituto Brasileiro de
Ensino e Pesquisa –
IDP, especialista em
Blanqueo de Capitales
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Anchieta: o novo Adão?
José Renato Nalini

E

ra assim que o
Padre Simão de
Vasconcelos chamava o jovem que chegou no século XVI ao
Brasil, terra inóspita em
que ele se aproximou
dos índios e falava com
os animais. Não se falava em ecologia e ambientalismo
e ele já vivia em comunhão com o
Criador e com a natureza.
Por que “o novo Adão?”.
Porque ele era inocente como criança e se maravilhava com o
novo mundo. Não foi só ele. Os
que chegaram na época do
“achamento”, se extasiaram com
a exuberância da mata, das orquídeas, dos pássaros multicoloridos. Muitos acreditaram que
isto era o Éden redescoberto.
Anchieta vinha com outros
propósitos, que não perpetrar o
genocídio contra os verdadeiros donos da terra, que a preservaram intacta e servindo às
necessidades de sobrevivência,
num edificante enlace homem/
natureza. Não tinha em mente

exterminar a cobertura vegetal da orla,
para levar a Portugal
o pau-brasil, praticamente extinto como
floresta nativa.
Era uma alma sensível. Poeta, dramaturgo, educador. Sabe-se
um pouco mais sobre
ele, através a leitura de
suas cartas, que revelam os primeiros anos de São Paulo, o cotidiano de seus moradores, a cristianização dos indígenas, as dificuldades missionárias nessa tarefa, as festas e os costumes de
nossos aborígenes, seus rituais
antropofágicos e a riqueza da fauna e da flora da Mata Atlântica.
Uma carta quadrimestral
escrita em 1554, dirigida a Santo Ignácio de Loyola, explica o
motivo da escolha do planalto
paulistano para a nova sede jesuíta: “Para sustento destes meninos, a farinha de pau era trazida do interior, da distância de
30 milhas. Como era muito trabalhoso e difícil por causa da
grande aspereza do caminho, ao
nosso Padre (Nóbrega) pareceu

melhor no Senhor mudarmonos para esta povoação de índios que se chama Piratininga.
Isto por muitas razões: primeiro, por causa dos mantimentos;
depois, porque se fazia nos portugueses menos fruto do que se
devia. Por isso, alguns dos irmãos mandados para esta aldeia
no ano do Senhor de 1554, chegamos a ela a 25 de janeiro e
celebramos a primeira missa
numa casa pobrezinha e muito
pequena no dia da conversão de
São Paulo, e por isso dedicamos
ao mesmo nome esta Casa. De
tudo isso escrevi por miúdo na
carta precedente que abrangeu
até o mês de junho. Residimos
aqui ao presente oito da Companhia, aplicando-nos a doutrinar estas almas e pedindo a misericórdia de Deus Nosso Senhor
que finalmente nos conceda
acesso a outras mais gerações,
para serem subjugados pela sua
palavra. Julgamos que todas elas
se hão de converter muito facilmente à fé, se lha pregarem”.
Anchieta era polivalente. Sacerdote, professor, médico e artesão. É o que se extrai de uma carta

datada de 20 de março de 1555.
Conta que era chamado à noite
para ministrar medicamentos naturais a enfermos. E dá a sua receita para ter saúde: “desde que
fiz conta que não era enfermo, logo
comecei a ser são. Neste tempo que
estive em Piratininga, que foi mais
de um ano, servi de alveitar algum
tempo, isto é, de médico daqueles
índios”. Ele escreve de São Vicente, de onde despacha as cartas e
acrescenta “além disso, aprendi cá
um ofício que me ensinou a necessidade, que é fazer alpargatas”.
O Padre Hélio Abranches
Viotti, estudioso de Anchieta e
integrante da Academia Paulista de Letras, enxerga a qualidade literária da epistolografia anchietana: “Dotado de notável
capacidade de observação e de
privilegiada memória, acrescidas de sensibilidade artística
para o aspecto poético das coisas,
mas forrado ao mesmo tempo de
vivíssima humildade, jamais se
aparta Anchieta da objetividade e
exatidão, ao expor por escrito
suas impressões sobre as pessoas
e os fatos, que descreve nas suas
longas cartas informativas”.

R

eitor Ismael Valentin, professor
e nosso Paraninfo João Turquiai,
professor e nosso Patrono Paulo Roberto
Botão, aos nossos professores homenageados Ivonésio de Souza
e Wanderley Garcia, ao pastor
Cristiano Pedroni, às minhas colegas jornalistas e aos meus colegas e professores do curso de cinema, aos pais, familiares e amigos aqui presentes, boa noite.
Gostaria de começar agradecendo minhas amigas, agora
bacharéis em jornalismo, por
confiarem a mim a missão de ser
a oradora da última turma do
Curso de Jornalismo desta Universidade que tanto fez pela cidade de Piracicaba e região.
Agradeço também aos professores que nos ensinaram a arte de
informar e se desdobraram durante a pandemia para que não
perdêssemos nenhum conteúdo
em aulas online e aos nossos
familiares e amigos, pois sem
vocês não teríamos conseguido.
Agora vamos às principais manchetes ao longo destes quatro últimos anos:
- Unimep abre turma de
jornalismo com 15 alunos em
2018, apenas sete se formam em
2021, mas só cinco mulheres
chegam à sessão solene em 2022;
- Pesquisa aponta que gastos
em xerox, pão de batata na galeria
da universidade e em ‘litrão’ no
DP bar é mais alto do que o piso
salarial de jornalismo no Estado;
- Alunos e professores improvisam produção de bancada
de jornal e documentários durante a pandemia da Covid-19
em meio ao isolamento social.
- Depois de assembleias,
greves e filas quilométricas na
secretaria, alunos chegam ao
último ano de jornalismo.
- Uma semana antes do
início das aulas do último ano
de graduação, faculdade informa por e-mail suspenção
do curso de jornalismo.
- Alunos passam a ter aulas e orientações de TCC com
professores de outra universi-
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dade metodista e, no
último semestre, aulas retornam com docentes de Piracicaba.
Tudo isso e muito
mais a gente viveu
nesses quatro anos e,
já durante o curso,
percebemos o quanto
a nossa profissão não
seria fácil. Agora formadas, muitas questões passam
pela nossa cabeça, como: “O que
fazem os jornalistas com diploma? O que comem? Onde vivem? Como faço para ter um
guarda roupas cheio de looks
iguais ao da Maju Coutinho?”.
Também já até nos acostumamos com as frases “Quando
vou te ver na Globo? Quando ficar famosa, não esquece de
mim!”, mas o que muitas pessoas
não sabem é que o glamour romantizado em cima da nossa profissão não passa de uma fake news.
Hoje é difícil ser um jornalista no Brasil. E não afirmo isso da
boca para fora. Este dado está no
relatório anual "Violações à liberdade de expressão", feito pela
Abert, a Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão,
que diz que pelo menos três ataques a jornalistas por semana
foram registrados no país em
2021 e houve um aumento de 21%
de vítimas em relação a 2020.
Este dado está, também, no
levantamento feito em 180 países pela organização “Repórteres Sem Fronteiras” sobre o nível de liberdade de expressão,
que mostra que o Brasil caiu no
ranking nos últimos quatro
anos e se encontra pela primeira
vez na zona vermelha, zona esta
que indica que é difícil e perigoso ser um jornalista no Brasil.
E mesmo assim, aqui estão
cinco mulheres jornalistas. A
maioria da sala durante todo o
curso e também a maioria hoje
na profissão. Mas, infelizmente,
isso não diz muita coisa. Ainda
somos subjugadas, assediadas,
sexualizadas e fragilizadas na
profissão. Quando vemos uma repórter na TV, por exemplo, prestamos atenção primeiro na roupa
que ela veste antes de escutar a
notícia e o que ela tem a dizer.
Hoje, infelizmente, nós jorna-

Discurso à 38ª
(e última) TTurma
urma
de Formandas
em Jornalismo
da Universidade
Metodista de
Piracicaba
listas estamos sem ter a quem recorrer, pois a própria gestão atual
do Brasil incentiva esse tipo de
comportamento contra nossa profissão e quase todos os dias dispara palavras de ódio contra os nossos colegas, principalmente às
mulheres. Sabemos que nem todos
estes nossos colegas de profissão
aprenderam a ética jornalista, mas
a maioria apenas realiza o trabalho de levar a verdade e exercer a
democracia que nos é garantida
pela Constituição Federal de 1988.
Afirmo que o jornalismo é
essencial para a promoção da
equidade, diversidade e ao direito à democracia. Foi durante este
curso que me entendi como mulher negra e entendi a minha importância na sociedade. Me apaixonei por esta profissão que me
abre portas para escutar, ser escutada, contar histórias incríveis e pegar pautas sobre assuntos que não domino e acabar
aprendendo um pouco de tudo.
Somos cinco e a maioria de nós
só conseguiu chegar a este diploma
graças as ações afirmativas ainda
oferecidas. E é com muito orgulho
que digo que sou a segunda filha
que meu pai caldeireiro e minha
mãe do lar conseguem formar.
Termino este discurso com
uma reflexão: se a imprensa é vista como a inimiga de pelo menos
um dos três poderes, é porque este
tem algo a esconder do povo.
Este ano é ano de eleição,
então votem com consciência!
Boa noite e fora genocida!
———
Júlia Heloisa Silva é bacharel em Jornalismo e
foi oradora da 38ª Turma de Formandas em
Jornalismo da Universidade. Esse discurso foi
proferido durante a solenidade de formatura
da turma, no Teatro Unimep, no dia 02 de abril

Todavia, a mais famosa carta
de José de Anchieta foi escrita em
31 de maio de 1560, sobre a Mata
Atlântica, essa vítima do século
XXI, que desapareceu em sua maior parte, em razão da cupidez e da
ignorância, que no Brasil de hoje
caminham de mãos dadas. Ele faz
minucioso relato da fauna, entusiasta da biodiversidade, conceito
que surgiria séculos depois. Nenhum outro jesuíta conheceu, tão
bem como Anchieta, a geografia, a
história e as condições culturais e
sociológicas de sua heterogênea
população. Sobretudo naquilo que
concerne aos seus primitivos habitantes, tupis e tapuias, cujas
línguas e hábitos de vida estudou e aprendeu em contatos pes-

soais, criando instrumentos científicos para a sua evangelização.
Sua vida é atestado de que
os jesuítas não compactuavam
com o morticínio de tantas etnias, hoje desaparecidas. Ele foi
explícito na defesa indígena:
“Porque a maior parte dos índios, naturais do Brasil, está consumida, e alguns poucos, que se
hão conservado com a diligência
e trabalhos da Companhia, são
tão oprimidos, que em pouco
tempo se gastarão”. Confessa,
expressamente, na carta escrita
em 1595, na aldeia de Reritiba,
Espírito Santo, onde dois anos
mais tarde viria a falecer, que se
dá melhor com os índios do que
com os portugueses. Foi em busca dos indígenas que veio ao Brasil, não por causa dos lusos. Façase justiça a José de Anchieta.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Jornalismo, Unimep e
a Educação Metodista

Mulheres no jornalismo: por
representatividade e respeito
Júlia Heloisa Silva

Sua vida (de
Anchieta) é
atestado de que
os jesuítas não
compactuavam
com o morticínio
de tantas
etnias, hoje
desaparecidas

Paulo Roberto Botão

B

oa noite a todas
e todos. Meus
cumprimentos
ao professor doutor Ismael Forte Valentin,
magnífico Reitor da
Unimep, em nome de
quem saúdo a todas as
demais autoridades
acadêmicas e religiosas presentes.
Boa noite queridas formandas, agora jornalistas e
companheiras de profissão.
Obrigado pela oportunidade
de compartilhar este momento
tão especial com vocês, é uma
alegria imensa estar aqui, especialmente nesta condição de patrono desta turma tão querida.
Boa noite queridas mães e
pais, avós, irmãos, namorados,
amigos.
Ao lado das formandas,
vocês são os grandes vencedores nesta noite.
Sintam muito orgulho do
que suas filhas construíram,
com o apoio de cada um de vocês, ao longo destes muitos anos
de estudo, trabalho, esforço.
Uma parcela muito pequena
da população deste país, marcado por tantas injustiças, completa o ensino superior. E com isso
abre uma infinidade de oportunidades profissionais e pessoais.
Essa turma de formandas em
especial merece todas as homenagens, por ser 38ª. turma de Jornalistas formadas pela Unimep.
Infelizmente, também é a
última, após a destruição dessa universidade pela Educação Metodista.
As escolhermos ser jornalistas escolhemos uma profissão
nobre, que carrega a responsabilidade e o peso do compromisso com a verdade, tão fundamental, ainda que em muitos
momentos possa incomodar.
É assim quando o Jornalismo revela esquemas de corrupção, é assim quando revela abuso
de autoridade, é assim quando
mostra a incompetência de políticos e administradores despreparados, quando mostra a insuficiência de políticas públicas desmentindo a propaganda oficial.
Mais do que técnicas, ao longo dos quatro anos de universidade vocês aprenderam que jornalismo é uma atividade essencial à democracia, uma atividade essencial à defesa dos mais
fracos, essencial à produção de
conhecimento que promova a
vida e a dignidade humana.
As técnicas e tecnologias
mudam e são atualizadas a
todo momento, o compromisso ético com a verdade, entretanto, deve ser inabalável.
Sejam jornalistas onde estiverem.
Se forem produzir notícia,
sejam jornalistas, se forem produzir conteúdo para as mídias
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sócias, sejam jornalistas, se forem fazer comunicação institucional, sejam jornalistas.
Saúdo meus queridos companheiros
professores João
Turquiai, Ivonésio e
Wanderley, com os
quais tive a honra de
trabalhar durante
muitos anos. Cumprimento também os amigos e professores de
Cinema e Audiovisual, Bruno Jareta, Cláudia e Glauco.
Lembro aqui dois professores muito queridos de todos: o
professor Belarmino Cesar Guimarães da Costa e a professora
Ana Maria Cordenonssi, aos
quais presto minhas homenagens.
Neste momento, peço licença, queridas formandas e pais,
para tecer também algumas palavras sobre a Unimep, a universidade que vocês escolheram para
ser seu espaço de estudo e crescimento pessoal e profissional.
Essa Universidade já foi
uma das maiores do país, não
por seu tamanho ou número de
alunos, mas por seus valores,
por seu compromisso inabalável com a justiça social, com a
democracia, com a cidadania.
Eu me orgulho muito de fazer parte da história desta instituição, como vocês agora.
Aqui eu me graduei jornalista,
aqui meus dois filhos também
obtiveram seus diplomas de jornalistas, entregues neste mesmo
teatro. Aqui minha esposa
também se graduou em letras.
Fui coordenador do Curso de Jornalismo durante
mais de dez anos. Completaria 32 anos de Unimep ontem,
1ª de abril, não fosse a fraude
processada pela atual gestão da
Educação Metodista em 2021.
É sintomático que os professores homenageados hoje nesta
formatura sejam justamente aqueles que já não estavam no curso
no seu último ano de funcionamento, pois fomos todos demitidos (exceto o professor João, licenciado), de forma ilegal e fraudulenta por estarmos em greve.
Até hoje, passados doze meses da demissão, por telegrama,
também não recebemos um centavo de indenização, sequer os
meses de salários e 13º em atraso, o fundo de garantia não depositado e os demais direitos.
Pois bem, essa não foi a primeira vez que a Unimep fez
isso. Sob a gestão da Igreja Metodista vem demitindo funcionários e professores há pelo menos
cinco anos, e não pagando um
centavo, obrigando todos a buscarem a Justiça do Trabalho.
E agora tenta emplacar outra
crueldade, um processo de Recuperação Judicial, também marcado por ilegalidades e imoralidades, que visa somente proteger o
patrimônio da Igreja Metodista,

Discurso à 38ª (e
última) TTurma
urma de
Formandas em
Jornalismo da
Universidade
Metodista de
Piracicaba
às custas do trabalho e do direito
de milhares de trabalhadores.
Eu gostaria muito que esta
instituição se recuperasse, afinal mais da metade da história da minha vida, e da minha
família, se confunde com a história da Unimep e do centenário Colégio Piracicabano.
Penso, entretanto, que essa recuperação não virá, pelo menos sob
a liderança dos atuais gestores.
Não se constrói a vida sob
os escombros da morte, da
dor e do sofrimento, da violência e do desrespeito.
Peço mais uma vez desculpas aos senhores pais e queridos alunos, mas não seria honesto da minha parte, como
jornalista, vir a essa solenidade, a última do Curso de Jornalismo da Unimep, e não me ater
à verdade sobre o que está sendo feito com essa universidade.
A atual direção da Igreja
Metodista está destruindo a
Unimep, por que em sua mesquinhez não está à altura de tudo o
que ela representa, do seu compromisso ético com a educação e
com a promoção da cidadania.
Para concluir, digo que
devemos, apesar de tudo, ter
esperança.
Esperança de que as coisas
irão mudar neste país – Fora
Genocida – esperança de que a
história dessa universidade, que
é também patrimônio de Piracicaba, conseguirá se impor, de
que a sociedade será capaz de
exigir da Igreja Metodista uma
postura mais altiva e ética diante da responsabilidade que
está sobre os seus ombros.
Queridas formandas, sejam
felizes em sua vida e em sua
profissão, não abandonem nunca o compromisso com a verdade, com a defesa dos mais fracos, por que este é o papel do
jornalismo e para isso ele existe.
Muito obrigado a todos
pela atenção.
———
Paulo Roberto Botão,
jornalista formado pela
Unimep e mestre em Comunicação, e foi o Patrono da 38º Turma de Formandas do Curso de Jornalismo, composta pelas
agora bacharéis em Jornalismo Ana Julia, Daiany, Júlia, Letícia e Raissa. Este discurso foi proferido no Teatro Unimep, durante a solenidade de formatura, no
dia 2 de abril de 2022
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LONGEVIDADE

VOLLET S ACHS

Sempre é tempo aborda o tema
na Rádio Comunidade São Pedro

Avenida tem interdição parcial para
desassoreamento do Piracicamirim
Divulgação

Com o nome Sempre é tempo, o programa aborda a questão da longevidade;
próximo programa acontece nesta sexta-feira, das 11 às 12 horas
O são-pedrense Pedro Aguiar, relações públicas, jornalista e
consultor em marketing e comunicação, acaba de agregar mais
um atributo à sua já versátil e
longa trajetória profissional:
agora, também passou a apresentar um programa na Rádio Comunidade São Pedro 0106,3 FM.
A estreia aconteceu dia 25 de março e traz à tona a Longevidade.
Sobre a escolha do tema, Pedro Aguiar afirmou que a longevidade não é uma questão inerente à
população idosa ou à chamada terceira idade: “Ao contrário do que
muitos possam pensar, a longevidade ou envelhecimento saudável
ou ainda envelhecimento ativo,
como alguns especialistas denominam, diz respeito a toda a sociedade, de quaisquer faixas etárias”.
Segundo ele, a proposta do
programa é trazer informações de
diversas fontes para que as pessoas possam refletir sobre essa causa e passem a valorizar mais a importância da longevidade para as
nossas vidas. “Afinal, começamos
a envelhecer desde que nascemos.
E se isso é inevitável, pelo menos
que nos tornemos idosos saudáveis e ativos”, informa Aguiar.
“Longevidade é um tema
transversal, ou seja, avança as
fronteiras da medicina para além
da saúde e está presente em muitos e variados segmentos da sociedade. Preocupa governantes
porque impacta fortemente a
saúde pública e a economia, traz
implicações ao planejamento e à
infra-estrutura das cidades, a
mobilidade urbana”, comenta.
“No Brasil, com o veloz incremento da expectativa de vida
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Em linha com esse cenário,
o propósito do programa é difundir conhecimento, estimular a
reflexão e promover o incentivo
à discussão e à tomada de decisão. Para isso, a pauta é ampla e
diversificada. “Teremos entrevistas com especialistas nas áreas de saúde – geriatria, gerontologia e saúde pública –, de economia, de educação, da prática
de exercícios físicos, do cuidado
com os idosos, de planejamento
urbano, entre outras. Além disso, buscaremos depoimentos de
pessoas idosas, exemplos de trajetórias de vida com foco no envelhecimento ativo, e enfatizaremos a intergeracionalidade, ou
seja, o estímulo às relações e à
troca de valores entre os mais
jovens e os mais idosos. Na verdade, o que se busca é um alerta
para a corrida da Longevidade.
Daí, ao nome do programa ‘Sempre é Tempo’, é acrescido o chamamento “Desperte para Viver
Mais. E Melhor”, encerra Aguiar.
O próximo programa acontece
nesta sexta (8), das 11 às 12 horas.

Interdição parcial ocorre na faixa esquerda da avenida
Profº Alberto Vollet Sachs, sentido centro-bairro

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito e
Transportes (Semuttran), informa
que a faixa esquerda da avenida
Professor Alberto Vollet Sachs,
sentido centro-bairro, será interditada parcialmente em alguns
pontos para a realização dos serviços de desassoreamento do ribeirão Piracicamirim. Os motoristas devem redobrar a atenção nos
trechos devidamente sinalizados.
As obras tiveram início na
quarta-feira, 6, próximo ao Terminal Piracicamirim de Integração
(TPI). Máquinas e caminhões estão
realizando o trabalho de movimentação de terra, ocupando parte da
pista de rolamento. Outros dois pontos ainda receberão intervenções.

A previsão para finalizar as
obras é de 60 dias. Nesse período,
os locais serão devidamente sinalizados no sentido centro-bairro
para garantir segurança aos veículos que trafegam pela avenida e
que acessam os bairros Piracicamirim, Morumbi e Santa Cecília.
OBRA – O desassoreamento de aproximadamente 3.500
metros do ribeirão Piracicamirim é realizado pela participação do município no programa
Rios Vivos, do Governo do Estado, por meio do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica). As obras visam a
retirada de materiais como terra, pedras e lodo, que impedem
o curso da água e contribuem
para o transbordamento.

Pedro Aguiar apresenta o programa Sempre é Tempo

da população, que é hoje superior
aos 77 anos, os desafios são ainda maiores. De acordo com projeções do IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país
terá, nos próximos dez anos, mais
de um milhão de idosos a cada
ano, e chegaremos a 2060 com
73,5 milhões de pessoas acima de
60 anos. Diferentemente dos países mais desenvolvidos, que enriqueceram para depois envelhecer, aqui estamos envelhecendo
na pobreza”, afirma Aguiar.

“A superação desses desafios
não pode ficar restrita aos governos, nos três poderes e quaisquer
esferas, porque, sozinhos, eles não
darão conta de queimar etapas
num curto prazo. É preciso que
outros atores da sociedade se comprometam com essa causa, como
as escolas e os educadores, associações não-governamentais, empresas e associações de classe, e a
imprensa, com seu papel formador de opinião e multiplicador de
informações”, complementa.

SERVIÇO
Programa: Sempre é Tempo.
Desperte para Viver Mais e
Melhor. Roteiro e apresentação: Pedro Aguiar. Emissora:
Rádio Comunidade de São
Pedro, FM 106,3 (acesso pelo
site https://radiocomunidade
fm106.com.br/ . Dias, horário
e frequencia: Sextas-feiras,
das 11h às 12h; quinzenal.
Rádio Comunidade – 019
3481-4001. Pedro Aguiar 011 99647-1850 (whatsapp) / email: pedro.aguiar@
place-estrategica.com.br

ZONA RURAL

Santana e Santa Olímpia:
estradas recebem reformas
Assessoria parlamentar

Intervenções ocorreram depois da indicação de Gilmar Rotta (PP)

Após visita do vereador Gilmar Rotta (PP), junto com o presidente da Associação de Moradores, José Carlos Correr, e funcionários da Semob (Secretaria Municipal de Obras), o encarregado
Eduardo Gasparino e o operador
de máquinas Bruno Isolato, as estradas dos bairros Santana e Santa Olímpia receberam reformas,
realizadas na última semana.
As vias contempladas foram
as ruas Itália, Francisco Forti,
Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário e outras,

no bairro de Santana, e nas
ruas José Correr e dos Imigrantes, no bairro de Santa Olímpia.
Segundo o vereador, essa
era uma demanda necessária e
muito solicitada pela população.
“As vias estavam intransitáveis
e os moradores estavam encontrando dificuldades em chegar
em suas residências. Com as reformas da Semob, as ruas estão
mais adequadas para o tráfego
de veículos e não irá mais atrapalhar os moradores a chegarem
em suas casas”, disse Rotta.
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ACIPI

E

SEBRAE

Rodada de Crédito apresenta
oportunidade de investimento
Comunicação/Acipi

A PEOESP

Professores fazem paralisação
e assembleia estadual por “nova
carreira” e reajuste de 33,24%
Apeoesp faz assembleia hoje (8), às 14 horas, para protestar contra a “nova
carreira”, assim como lutar por reajuste salarial para todos professores

O evento ocorreu em várias instituições de crédito

Orientar, facilitar e desburocratizar. Baseadas nesses três pilares, a Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) e o
Sebrae Piracicaba promoveram,
na manhã de quarta (6), uma
Rodada de Crédito com o propósito de desenvolver e alavancar
as empresas de Piracicaba e região.
No evento, que ocorreu até
às 13h, as instituições bancárias ACCREDITO, Sicoob Cocre,
Banco do Brasil, Banco do Povo,
Caixa e Desenvolve SP se apresentaram no auditório da Acipi oferecendo as linhas de crédito com vantagens diferenciadas e taxas de juros reduzidas.
A proposta da Rodada de Crédito foi otimizar o tempo dos participantes, que puderam analisar
as melhores propostas das várias
instituições em um único dia, sem
precisar se deslocar até cada uma
delas. Dessa forma, foram distribuídas senhas para organizar
as rodadas. Em cada mesa, os
empreendedores puderam desfrutar de um atendimento individualizado e personalizado.
Para o presidente da Acipi,
Marcelo Cançado, o intuito da Acipi é fazer algo diferente, ser uma
facilitadora para que os negócios
prosperem e cresçam. “Empreender
não é fácil, ainda mais com todos
os desafios propostos pela pande-

mia. Por isso, estamos aqui para
dar suporte às empresas e ajudar
no controle financeiro. A Acipi
está à disposição de todos”, disse.
“Algumas dores impactaram
as pessoas nessa pandemia: solidão e crédito. Ninguém melhor
para acolher alguém do que uma
associação. E a Acipi é uma grande acolhedora. O segundo ponto
é o crédito. Não conseguimos
chegar até os empresários sem
parceiros como a associação.
Agradecemos a oportunidade”,
comentou o gerente do Sebrae Piracicaba, Fábio Ravazi Gerlach.
Adail Pinto Filho, do restaurante Porto da Praia e Varanda
Choperia, participou da Rodada.
“Achei essa ação da Acipi e do
Sebrae é muito interessante e
chamou minha atenção, já que
estou em busca de linhas de crédito para investir em energia fotovoltaica nos meus restaurantes. É para investir no crescimento do meu negócio”, afirmou.
Edna Silva, da loja Cortinas
e Cia, destacou que o que lhe
atraiu para a Rodada de Crédito
foi a possibilidade de simular linhas com várias instituições em
uma só oportunidade. “Estou
procurando por crédito para poder recuperar o que foi perdido
na pandemia e, assim, dar um
fôlego para a minha empresa.”

A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de Ensino do Estado de São Paulo) promove nesta sexta (8) assembleia
estadual no vão livre do MASP,
na avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 14 horas, para protestar contra a “nova carreira”
para o magistério e lutar pelo reajuste salarial de 33,24% para todos os professores da rede estadual de ensino. Para marcar esta
data de luta, a Apeoesp propõe
paralisação dos professores, para
mostrar ao governo estadual que
a categoria não aceita a chamada nova carreira e não abre mão
dos 33,24% para que os salários
do magistério paulista sejam
equiparados ao Piso Salarial Nacional. A subsede da Apeoesp em
Piracicaba prepara uma caravana de professores para participarem da assembleia estadual.
Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), presidenta da
Apeoesp, a chamada “nova carreira”, na realidade, é o desmonte da
nossa carreira, “porque perderemos quinquênios, sexta-parte e
outros direitos, além de qualquer
melhoria salarial dependerá de
aprovação nas chamadas provinhas de avaliação. Também passaremos a trabalhar mais 14 horas
semanais dentro das escolas, sem
aumento salarial correspondente.
Por isso, Bebel recomenda aos professores que não façam a adesão à

Divulgação

A deputada Professora Bebel durante assembleia dos professores em frente à Alesp

chamada nova carreira, uma vez
que o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, que teve seu voto
contrário, estabelece um prazo de
até dois anos para a adesão. Este
apelo, a Professora Bebel fez nesta
última terça-feira, 05 de abril, em
visita às EE Moraes Barros e à EE
José Falcone, quando dialogou com
professores das duas escolas.
A parlamentar também enfatiza que o subsidio inicial de R$ 5
mil, promovido para quem aderir
à nova carreira, será corroído pelo
aumento dos descontos, com o
professor, na prática, recebendo

pouco mais de R$ 3.700,00, além
do que o tempo de serviço e experiência não serão fatores evolutivos e os professores levarão 28
anos para chegar à 11ª referência, no total de 15, fazendo provinhas e avaliações subjetivas.
Por outro lado, Bebel explica
que os professores temporários
(categoria O) serão enquadrados
compulsoriamente na referência 1
quando da renovação de seus contratos e ficarão estagnados, sem
evolução e sem carreira, recebendo no máximo pouco mais de R$
3.700,00 e trabalhando mais.

Sobre o reajuste salarial, a
presidenta da Apeoesp reforça
que os 10% cocedidos ao magistério não é nenhuma dádiva, “porque há anos que lutamos pela recuperação das nossas perdas. Portanto, esse reajuste é nosso por direito e em
isonomia com os demais servidores estaduais e não abrimos
mão do reajuste salarial de
33,24% para todos os professores”, conclui, convidando a todo
magistério a aderir a este dia de
luta e de paralisação das atividades nas escolas estaduais.
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A DMINISTRAÇÃO

S EBRAE

Prefeitura finaliza licitação e nova
empresa assume merenda escolar

Escola do Legislativo verifica
possibilidade de parceria
Divulgação

Contrato é de 48 meses; município fornece aproximadamente
400 mil refeições/mês que beneficiam cerca de 18 mil alunos
A empresa Starbene Refeições
Industriais Ltda venceu a licitação e é a nova contratada para fornecimento de merenda escolar em
Piracicaba. A empresa foi a vencedora do pregão eletrônico n°48/
2022 e iniciará suas atividades nos
próximos dias. A publicação está
no Diário Oficial de quarta-feira,
6. O contrato, no valor de R$
72.389.616,00, é válido para os
próximos 48 meses, podendo ser
aditado por mais 12 meses, e prevê o atendimento de 51 unidades de Ensino Fundamental e 7
Centros de Atendimento Sócio
Educativo (Case). O município fornece, por mês, aproximadamente
400 mil refeições, que beneficiam cerca de 18 mil alunos. As refeições são distribuídas em desjejum, almoço, merenda e jantar.
“É missão da Secretaria Municipal de Educação garantir uma
merenda de qualidade aos nossos
alunos. Tratamos o assunto como

prioridade e o abastecimento das
escolas está garantido”, frisa o secretário municipal da Educação,
Bruno Roza. A empresa Starbene
Refeições Industriais Ltda integra
um grupo de empresas voltadas à
alimentação, que atua no mercado há mais de 20 anos, em várias
cidades do Estado de São Paulo.
LICITAÇÃO - A Prefeitura de Piracicaba publicou o edital do pregão eletrônico n° 48/
2022 no dia 10/02. A rodada
de disputa de preços aconteceu
no dia 23/02 e contou com a
participação de 19 empresas.
Após a disputa, houve recurso por parte das empresas participantes, que foi indeferido pela
Procuradoria Geral do Município e o processo seguiu com os
trâmites legais. A empresa vencedora assume o fornecimento
em definitivo no município, após
três contratos emergenciais realizados no período da pandemia.

Objetivo é oferecer palestras durante o Ciclo de Empreendedorismo

Serão atendidos 51 escolas municipais e 7 CASE
- Centro de Atendimento Sócio Educativo

M ÚSICA

Coral de Flautas se apresenta no Museu Prudente de Moraes
O Coral de Flautas da Associação Atlética Educando pelo
Esporte (AAEPE) se apresenta no
sábado, 9/4, às 11h, no Museu
Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, sob regência do
professor Alexandre Menegale.
A apresentação integra o projeto Aprendendo com Música, iniciativa de arte e educação da associação, que visa desenvolver as
habilidades e as potencialidades
de crianças e adolescentes de áreas culturalmente carentes por
meio da música. Também desenvolve oficinas de musicalização
com aulas de flauta doce, flauta
transversal, clarinete, sax-alto,
sax-tenor, trompete, trombone,
bombardino, violão, bateria e percussão, além de formação de coral de flautas doce e fanfarra.
As crianças do Coral de
Flautas participam dos Projetos Aprendendo com Música,
em parceria com a Secretaria

a cultura do consumo consciente
e a economia local circular.
FEIRINHA DELAS - A vereadora, como autora do Fórum
Permanente de Empreendedorismo Feminino da Câmara Municipal, propôs a realização da Feirinha Delas durante programação
da Semana da Mulher, em parceria com o Sebrae, que ofereceu uma
palestra de capacitação às mulheres empreendedoras e artesãs para
o uso das redes sociais como ferramenta de marketing para seus
negócios. Após a palestra, as empreendedoras trouxeram seus produtos para exposição, no estacionamento da Câmara Municipal.
Participaram aproximadamente 50 pequenas empreendedoras que produzem artesanalmente produtos de diversas
categorias e que demonstraram grande interesse na realização de outros eventos.

Divulgação
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Coral de Flautas se apresenta no Museu Prudente de Moraes

Municipal da Ação Cultural
(Semac) e do Projeto Esporte e
Cidadania, apoiado pelo Instituto CPFL e realizados na sede
da AAEPE. A Educando pelo
Esporte presta serviços essenciais para o Atendimento, Defesa e Garantia de Direitos das

Crianças e Adolescentes, cujas
famílias encontram-se prioritariamente em vulnerabilidade
social, e necessitam da oferta de
programas, serviços, projetos e
atividades gratuitas de forma
continuada, promovendo a inclusão cidadã dos participantes.

SERVIÇO
Coral de Flautas da Associação Atlética Educando pelo
Esporte. Dia 09/04, sábado,
às 11h, no Museu Prudente
de Moraes, rua Santo Antônio,
641, no Centro. Gratuito. Informações: (19) 3422-3069.

E SPECIAL

4ª Feira Vegana e Agroecológica de Páscoa será no domingo, 10
Pela quarta vez consecutiva, um grupo de cerca de 20
produtores de Piracicaba promovem, em parceria com a
Sema (Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento),
a 4ª Feira Vegana e Agroecológica, que acontece neste domin-

A vereadora Silvia Morales
do Mandato (PV), do mandato
coletivo A Cidade é Sua, se reuniu com a gestora de projetos de
Empreendedorismo Feminino e
Inclusão Produtiva do Sebrae,
Débora de Paula Rodrigues, e
com a secretária da Escola do Legislativo, Érica Dinis, para verificar possibilidades de novas parcerias entre a Escola e o Sebrae.
A reunião teve o intuito de
aproximar as instituições e apresentar à gestora do Sebrae a Escola do Legislativo, bem como
viabilizar a parceria através de
um termo de cooperação técnica entre ambas, para a elaboração de um cronograma de atividades de formação e capacitação voltado ao empreendedorismo feminino. O objetivo é direcionar grupos de mulheres empreendedoras e artesãs ao sucesso de
seus negócios, além de fomentar

go, 10/04, das 10h às 16h, no
espaço do Varejão da Paulista.
Ocorrendo mensalmente
desde dezembro, sempre no
segundo domingo do mês, a
feira reúne produtos como
verduras, frutas, legumes e
produtos veganos, entre eles

sorvetes, tapiocas, molhos,
bolos, cosméticos e outros.
Nesta edição, que será Especial de Páscoa, haverá sorteio
de um ovo de páscoa vegano,
além da comercialização de
kombuchas, trufas e ovos de
chocolate. Segundo os organiza-

PASSARELA
O vereador Anilton Rissato (Patriota) vistoriou, no último dia
28, as condições da passarela no bairro Vila Rezende, localizada na rua Primeiro de
Agosto, sentido via centro, para
conferir a situação que se encontra o local. A passarela está
parcialmente obstruída devido

aos galhos das árvores próximas, dificultando a passagem
de pedestres e oferecendo insegurança a todos que usufruem do local. O parlamentar
reiterou o acionamento do
Executivo, pela indicação 1171/
2022, para que sejam tomadas as devidas providências.

Divulgação

dores, o objetivo da feira é atender a demanda crescente de um
público que escolhe viver de forma mais consciente e sustentável.
O Varejão da Paulista fica na
avenida Dr. Paulo de Moraes,
2.110 e conta com estacionamento
gratuito para visitantes da feira.

CAMPANHA DA MIRANTE
A Mirante, empresa responsável pelo esgotamento sanitário da área urbana de Piracicaba por meio de uma PPP
(Parceria Público-Privada)
com o Semae, promoveu,
nesta quinta-feira (07), mais
uma campanha de vacinação
contra a gripe destinada a todos os colaboradores da empresa com o objetivo de prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença causada pelo vírus influenza. A iniciativa, que é realizada
anualmente, visa minimizar a
carga do vírus da gripe, além
de reduzir os sintomas da doença que também podem ser
confundidos com os da Covid-19. De acordo o Ministério da Saúde, a vacinação
não tem eficácia contra a
Covid-19, porém ajuda a diferenciar o diagnóstico uma
vez que os sintomas são parecidos. Além disso, reduz a
procura por serviços de saúde e abstenções no trabalho.
ÁREAS — A ação, que envol-

veu as áreas de EHS (Environment, Health and Safety),
Recursos Humanos e Responsabilidade Social da Mirante, teve como foco imunizar todo o quadro de funcionários, principalmente os
profissionais que atuam nas
áreas técnicas, em ambientes externos. Além da vacinação, os colaboradores também tiveram a pressão arterial aferida e passaram por
testes de glicemia. “O colaborador é o bem mais precioso da empresa e garantir
que ele desempenhe suas
atividades em condições seguras é a nossa principal
preocupação, especialmente
por estarmos em uma área
considerada serviço essencial. Desta forma, ao imunizarmos o colaborador, estamos
garantindo a continuidade dos
serviços com eficiência e evitando que o profissional esteja exposto a algum risco”,
afirmou a supervisora de EHS
da Mirante, Carla Nogueira.
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FIM

P IRACICAMIRIM

DE SEMANA

Festival de Páscoa é opção de
diversão para crianças e adultos
Divulgação

Com queda nos casos de Covid-19,
UPA retoma atendimento normal
Por dois anos unidade foi referência para atendimento de pacientes
respiratórios; município, agora, terá mais 35 leitos de observação

Evento acontece no Engenho Central, no próximo domingo, dia 10

Piracicaba recebe no próximo domingo, 10/04, às 15h, no
barracão 14 do Parque do Engenho Central, a primeira edição do Festival da Páscoa, com
apresentação teatral e parada
de Páscoa, evento gratuito e
destinado a crianças e adultos.
O projeto é realizado com recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC Expresso Lab),
com apoio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac). Os ingressos devem ser
retirados com 1 hora de antecedência na entrada do local.
Além de Piracicaba, as cidades de São Paulo, Aguaí, Iguape
e Itu recebem a festividade, que
circulará em teatros e espaços

de convivência levando, por
meio dos personagens, arte, diversão e entretenimento.
O projeto parte do simbolismo do coelho para a Páscoa, unindo elementos lúdicos e interativos, com personagens coloridos,
divertidos, que transmitem emoção e arrancam sorrisos por onde
passam. Segundo divulgação do
projeto, a simbologia do coelho
vem desde a antiguidade, uma
vez que, segundo historiadores, o
animal teria sido o primeiro a testemunhar a ressurreição de Jesus e, por isso, ganhou o privilégio de anunciar as boas novas.
O barracão 14 do Parque do
Engenho Central está localizado
na av. Dr. Maurice Allain, 454.

A Unidade de Pronto Atendimento Dr. Fortunato Losso Netto, a UPA Piracicamirim, retoma
seu funcionamento normal, para
todos os atendimentos de urgência e emergência, após dois anos
como unidade de referência para
pacientes com síndrome gripal e
respiratória decorrente da pandemia da Covid-19 no município.
Dessa forma, a partir de agora, estão disponíveis na UPA 35
leitos de observação (24h), sendo 11 femininos, 10 masculinos,
11 de pediatria e três de emergência (SE). Além disso, a unidade ainda tem sete leitos para atendimento para pacientes com síndrome respiratória (Covid-19).
De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, em janeiro deste ano, foram 38.441 notificações para Covid-19, sendo
10.360 positivos e 57 óbitos; em
fevereiro foram 16.207 notificações, com 5.734 positivos e 70 óbitos; em março foram 10.840 notificações, 1.620 positivos e 15 óbi-

Divulgação

UPA Piracicamirim retoma atendimento de urgência e emergência

tos por Covid-19. Sendo assim,
entre janeiro e março deste ano,
em total de notificações a queda
foi de 72%, em total de casos positivos a redução foi de 84,4% e
de 74% no total de óbitos.
Conforme o secretário de Saúde, Filemon Silvano, a cidade passou por um período difícil, mas
agora é um momento de retoma-

da. “Estamos voltando a ter uma
vida normal. O número de novos
casos e de óbitos para a Covid-19
caíram significativamente no estado e em Piracicaba, o uso da máscara já é facultativo em quase todos os espaços públicos, exceto unidades de saúde e transporte público, por exemplo. A partir desta condição, decidimos retirar a exclusi-

vidade da unidade para atendimento Covid-19 e retomar seu funcionamento habitual para casos de
urgência e emergência”, explicou.
A retomada dos serviços na
UPA Piracicamirim deve desafogar o atendimento nas outras três UPAs da cidade que,
em alguns dias da semana, acabam ficando sobrecarregadas.

CAR
TA ABER
TA A POPULAÇÃO
CART
ABERT

PADRE AILTON PEDE LICENÇA TEMPORÁRIA PARA REALIZAR PRÉ-CANDIDATURA A
DEPUTADO FEDERAL EM PROL DE PIRACICABA E REGIÃO E AO ESTADO DE SÃO PAULO
Querido povo de Piracicaba e do Estado de
São Paulo, pedi licença temporária de minhas
funções na vida paroquial, pois tenho uma luta
muito grande a minha frente da qual não posso
me esconder ou me acovardar, que é responder aos inúmeros pedidos de várias frentes e
grupos de Piracicaba e do estado para lançar
minha PRÉ CANDIDATURA A DEPUTADO FEDERAL para que possamos enfrentar a grave situação que vivemos , que é a volta da fome do
desemprego, falta de moradia, de políticas públicas para a saúde e educação, a saída das
indústrias de nossa região por falta de gerenciamento, o aumento da escalada de violência
contras as mulheres, intolerância aos grupos
GLBTQI+, aos negros e indígenas e as comunidades religiosas de matriz africana e intolerância religiosa de nosso estado.
Não pode haver sociedade democrática
sem o respeito às diferenças.
Por uma política laica, democrática,
solidária, inclusiva e plural.
POR QUE LANÇAR A PRÉ CANDIDATURA A
DEPUTADO FEDERAL?
Minha vida pastoral e de cidadão sempre
foi pautada pela luta dos direitos, como deputado continuarei fazendo o que SEMPRE FIZ, na
busca do bem comum e do respeito aos mais
pobres, porém com um mandato, faremos MUITO MAIS. Com o poder parlamentar poderemos
ter um alcance enorme nas lutas populares.
Hoje vejo com clareza que minha vida e espiritualidade apontam para outras missões,
devo estar na vanguarda da luta do povo mais
pobre, estar com os pescadores artesanais do
Vale da Ribeira à Ubatuba, para a mãe que busca
de madrugada na fila uma senha no posto de
saúde, para o encarcerado, para a mulher vitima de violência, para os desempregados sem
oportunidade, para as comunidades de periferia sem esgoto, escola, contra as intolerâncias
religiosas ao povo de matriz africana, a comunidade GLBTQI+, enfim todo povo.
NÃO DEIXO DE SER PADRE NUNCA.
Embora o CDC no cân 285§3 estabelece a
proibição de clérigos em cargos públicos, devese observar que no Brasil, porém o CDC em
seu rodapé afirma: “No Brasil não existe proibição pontifícia para cargos públicos. Basta
obter a licença do ordinário e do lugar onde o
cargo será exercido.” Desta forma não proibindo tacitamente o exercício de cargo público,
“no exercício do poder civil” Poder implica
ação de direção, o legislativo (federal, estadual ou municipal não caracteriza o PODER
MAS DE REPRESENTATIVIDADE, ou seja é um
cargo de representação e não de EXERCÍCIO
DE PODER. Exercer poder é ter per si autoridade indiscutível e irrefutável.
Obs 1:Nota de rodapé do Código de Direito

canônico página 132 edição1983 Jesus Hortal:
“ No Brasil não existe proibição pontifícia para
os cargos públicos. Por isso basta obter licença do ordinário local.”
Ainda mais, no Cânon 287§2 deixa de maneira clara os pontos que configuram o juízo de
afastamento: “ Parte ativa nos partidos políticos
e sindicais” ou seja exercício de direção, ora uma
pretensão eletiva legislativa representativa como
o termo já esclarece é de REPRESENTAÇÃO/FISCALIZAÇÃO E NÃO DE PODER AUTORIDADE DE
DIREÇÃO.
OBS 2:No rodapé DO CÂNON 287§2 diz :
“ MAS TANTO NO CASO DA POLÍTICA PARTIDARIA, QUANTO NA SINDICAL, RECONHECESE QUE O BEM COMUM PODE EXIGIR UMA ATITUDE DIFERENTE, PELO QUE SE PREVÊ A LICENÇA DA AUTORIDADE ECLESIÁSTICA . ESTE PODERÁ COLOCAR ALGUMAS CONDIÇÕES, O AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO MINISTÉRIO, PARA
A CONCESSÃO DA LICENÇA.”
Obs 3:Ora , se o próprio código estabelece o
direito do clérigo/padre exercer sua liberdade de
consciência, uma vez que o BEM COMUM se impõe como causa de sua LEGÍTIMA intenção, logo,
amparado pelo CÓDIGO, lanço minha solicitação de licença temporária, assim NÃO DEIXO DE
SER PADRE, APENAS ME LICENCIO.
Obs 4: O código por tanto não estabelece a
EXPULSÃO, MAS LICENÇA, uma atitude contrária ao código, configura flagrante crime de abuso de poder.
Precisamos dar nossa contribuição na luta
para a construção de uma sociedade laica, plural, inclusiva, democrática , solidária e soberana em seus anseios populares.
Estas razões, alinhadas ao meu envolvimento ao longo de 27 anos de vida religiosa, tornaram-se imperativas para que me lançasse nesta
seara, nesta frente de luta pela transformação
de nossa realidade social.
Tenho plena convicção do quanto esta atitude me custará, sei do desafio pessoal e sacerdotal que enfrentarei, mas meu empenho e compromisso sempre foram pautados pelas palavras do Mestre Jesus.
Precisamos todos lutar por criação e geração de emprego e renda a nossa população, auxiliar na construção de melhores condições de
vida aos mais pobres, aos jovens, aos idosos de
nossa sociedade.
Entro neste campo de luta política para me
colocar ao lado dos negros, da comunidade GLBT,
os indígenas, os ribeirinhos, os aposentados,
os desempregados, os caiçaras, lutar por educação de qualidade e inclusiva a nossos jovens.
NÃO QUERO SER PREFEITO, não lanço minha
PRÉ CANDIDATURA A FEDERAL para
“aquecer” meu nome para 2024.
Não sou aventureiro e nem político profissional, sou alguém do povo que quer fazer algo
por nosso município e região, por nossas crianças, jovens, trabalhadores e trabalhadoras.

Antes de vociferarem qualquer crítica infundada sem me conhecer melhor, pois sei que
muitos incautos falarão e criarão todo tipo de
mentiras e calúnias fakes para me desmoralizar, assim apresento um brevíssimo resumo
de minhas lutas sociais e sacerdotais ao longo
de minha trajetória:
Ações nestes 27 anos de sacerdócio atendendo as seguintes realidades:
• As mulheres profissionais do sexo na Vila
Mimosa;
• A pastoral das favelas no Morro do Alemão e
Morro do Juramento;
• Os menores de rua do posto seis em Copacabana;
• Os menores de rua dos Arcos da Lapa e
Candelária;
• Movimento de consciência negra na Baixada Fluminense;
• As CEB’S em Duque de Caxias;
• Catadores do lixão de Gramacho na Baixada Fluminense.
Ordenado sacerdote por Dom Pedro Casaldáliga em 1995, faz missão na Amazônia
• Morando na reserva indígena do Xingú.
• Atendendo os ribeirinhos da Ilha do Bananal,
• Os indígenas Tapirapés e Xavantes no Araguaia,
• Professor do estado do MT para jovens do
secundário,
• Professor voluntário de alfabetização de
adultos,
• Atende os assentamentos camponeses.
• Curso de profissionalização para as mulheres profissionais do sexo.
1999 em São Paulo capital
• Atende os índios Guaranis,
• Funda a escola de informática e cursos profissionalizantes na periferia,
• Cria um centro de atendimento médico em
parceria com a Igreja Metodista ,
• Cria o centro de apoio ao dependente químico ,
• Cria a casa da menina mãe para atender
adolescentes grávidas.
2003 em Ubatuba
• Cria a pastoral dos esportes resgatando
os esportes caiçara,
• Atende a área quilombola e suas lutas pela
terra e cultura negra,
• Cria a pastoral fé e política para discussões de cidadania,
• Constrói a ponte que liga o Sapé a Maranduba,
• Luta para a construção do velório municipal,
• Reforma do cemitério,
• Constrói a sede da Paroquia Cristo Rei ,
• Atende os guaranis.
2008 assume o trabalho na prefeitura municipal de Caraguatatuba
Educador social trabalhando no projeto de com-

bate a fome e o desperdício , projeto Fome Zero
do então Governo Federal com a iniciativa de capacitação dos voluntários no combate ao desperdício e a agenda de segurança nutricional.
2013 em Ártemis, Piracicaba
• Cria doze projetos sociais e de esportes
em parceria com a prefeitura municipal, Polícia
Militar e academia da lutadora Cristimi Páfaro,
• Cria um projeto de horticultura em parceria com o Sebrae e a Esalq,
• Cria projetos de profissionalização em
parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda ,
• Cria o grupo de Escoteiros no distrito em
parceria com o Grupo de Escoteiros São Mário,
• Cria o centro de atendimento psicológico
paras as mulheres,
• Cria e escola de viola caipira para jovens
como resgate da cultura caipira de Piracicaba
• Cria o coral infantil do Distrito de Ártemis.
2018 Paróquia de São Pedro,
• Reforma do prédio da antiga igreja,
• Cria aulas de dança,
• Atendimento psicológico,
• Projeto de caminhada,
• Fisioterapia,
• Muhay thay para mulheres,
• Jiu jitzu
• Curso profissionalizante de cabeleireiro.
Formação
• Filosofia,
• Teologia,
• Direito,
• Psicologia,
• Psicanalise clínica,
• Hipnoterapia clínica
Penso que diante desta biografia todos podem compreender as razões que me levaram
a, neste momento, me colocar em uma outra
frente de luta. É urgente que esta luta política
se dê nas trincheiras do parlamento que vem
manifestando um espírito anti social e anti
democrático.
RESUMINDO: O padre deixa de ser padre
se for pré candidato ou eleito?
R: NÃO!!! Eu apenas deixa de administrar uma
paróquia enquanto durar a pré-campanha ou o
mandato se eleito, nunca deixa de ser padre.
Agradeço profunda e imensamente as inúmeras manifestações de carinho, apoio e compreensão que muitas pessoas estão me oferendo neste momento histórico de minha vida
pessoal. Estas manifestações só colaboram
no sentido de reforçar minha escolha e desafio
na luta por dignidade, justiça, igualdade e ação
inclusiva que busco.
Muito obrigado aos Piracicabanos e todo
povo de São Paulo, meus irmãos e irmãs.
Padre José Ailton Figueiredo
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J ARDIM C ALIFÓRNIA

Espetáculo “Partir” será
apresentado no Garapa

Núcleo de Acolhimento
passa por dedetização
Divulgação

Espetáculo será apresentado neste final de semana – sábado (9) e domingo
(10) -, às 20 horas, no Ponto Cultura Arte Garapa. A entrada é gratuita
O espetáculo solo "Partir”, de
autoria do ator Romualdo Sarcedo baseado em textos do escritor
Fernando Pessoa, será apresentado no próximo final de semana –
sábado (9) e domingo (10) -, às 20
horas, no Ponto Cultura Arte Garapa. A entrada é gratuita, com a
apresentação do comprovante físico ou digital com ao menos duas
doses da vacina contra o Covid19. É recomendável o uso de máscara no interior do espaço. Cada
sessão é limitada a 60 pessoas.
A apresentação será especialmente dedicada ao público que, no
auge da pandemia, em meados de
2020, antecipou a compra de ingressos como apoio a artistas piracicabanos que ficaram sem trabalho e renda no período. A ação
foi uma realização do Movimento
Liberdade Liberdade (MLL), formado por atores e músicos de Piracicaba no início de 2020, quando a classe artística enfrentou dificuldades com o fechamento dos
espaços culturais por conta da
conjuntura, deixando de promover a arte pela qual sobrevive.
Ator, diretor teatral e responsável pelo Garapa, sede do MLL,
Antonio Chapéu destaca o sentimento de gratidão às pessoas que
confiaram na aquisição antecipada dos ingressos. “O público compreendeu o momento e teve a paciência de aguardar quase dois anos
para ver presencialmente o espetáculo, que vale a pena pela beleza
do texto e da interpretação.”
NO PALCO COM FERNANDO PESSOA - No solo teatral “Partir”, o ator Romualdo
Sarcedo, ou Roma, como ficou
conhecido o diretor da Companhia Roma Produções Artísticas,
reúne poemas do escritor Fer-

nando Pessoa, considerado um
dos mais importantes poetas
portugueses de todos os tempos,
ao lado de Luís Vaz de Camões.
Uma pessoa prestes a partir
para uma viagem, arrumando
suas malas, mas protelando sua
partida, retrata seu estado emocional a partir da lembrança de
poemas de Pessoa. Oscilando entre a euforia, a insegurança, temor do desconhecido e angústia
na busca de um sentido para a
existência, o solo navega por 18
poemas, entre completos e trechos.
Segundo Roma, trata-se de
um passeio pelas diferentes personalidades do escritor, expressas por seus heterônimos, como
Álvaro de Campos, Ricardo Reis
e alguns assinados pelo próprio
Pessoa. “Álvaro de Campos busca “sentir tudo de todas as maneiras”, entremeando sentimentos extremos de Ricardo Reis,
mencionado nos momentos de
busca pela tranquilidade da
alma, pelos prazeres simples da
vida, o domínio das paixões e a
aceitação da fatalidade da condição humana. “Partir” é a composição de uma colcha de retalhos entre os mais famosos, profundos e encantadores poemas
de Fernando Pessoa, conhecidos,
estudados e admirados em todo
o planeta”, esclarece o ator.
Além de interpretar, Roma
também é roteirista deste trabalho, surgido da “necessidade de
trazer a poesia muitas vezes esquecida nos livros para o centro da
reflexão, da sensibilização e do
contato humano”. “A peça propõe um momento de desaceleração, de um olhar mais apurado
para dentro de nós mesmos e para
a vida que nos rodeia”, afirma.

Atílio Andrade

Usuários do espaço foram transferidos para outro
equipamento e participaram de atividades educativas

O Núcleo de Acolhimento
Califórnia passou por dedetização para combate de pragas
quarta-feira, 6. O serviço foi realizado por empresa contratada. Outras etapas do processo
de dedetização ocorrerão, ainda, nos dias 20/04 e 04/05.
Para a realização do serviço e
proteção dos usuários, eles foram
transferidos para outro equipamento público, durante 12 horas,
onde participaram de atividades
educativas e receberam café da
manhã, almoço e lanche da tarde.
Uma das atividades desenvolvidas
foi a teia da amizade, dinâmica
com novelo de lã, trabalhando a
atenção concentrada, agilidade,
relacionamento interpessoal, persistência e sociabilidade. Em outra oportunidade, a brincadeira
com bingo estimulou a imaginação e o raciocínio lógico dos participantes, além de jogos diversos.

Entrada é gratuita a todos e apresentação será dedicada
a quem ajudou artistas de Piracicaba durante a pandemia

SERVIÇO
“Partir”, solo teatral sobre
poemas de Fernando Pessoa com o ator Romualdo
Sarcedo. Sábado (9) e domingo (10), às 20 horas, no
Ponto Cultura Arte Garapa
(Rua Dom Pedro 2º, 1.313,
Centro, Piracicaba). Cada

sessão é limitada a 60 pessoas. Entrada gratuita com
apresentação de comprovante físico ou digital com ao
menos duas doses da vacina contra o Covid-19. É recomendável o uso de máscara no interior do espaço.

Segundo o coordenador do
serviço, Gustavo Nazato Valentinucci, essas atividades têm uma
grande importância no sentido de
promover a socialização, o vínculo
entre os usuários e a equipe do serviço, além de ser um instrumento
para a conhecimento da trajetória
um do outro e, assim, encontrarem
no outro, o apoio que necessitam.
O Núcleo de Acolhimento Califórnia atende pessoas em situação de rua, migrantes e trecheiros
com a oferta de acolhimento passageiro e imediato, 24 horas de
atendimento, atividades, refeições
e acompanhamento psicossocial.
O serviço, destinado à população em situação de rua na modalidade casa de passagem, é executado pela Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), em parceria
com o Cesac (Centro Social de Assistência e Cultura São José).
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Santa Terezinha recebe arrastão
da dengue neste sábado, 9

Ribeirão Piracicamirim recebe
obras para desassoreamento
Assessoria parlamentar

Na semana passada, ação passou pelos bairros Jardim Gilda e
Bosques do Lenheiro recolhendo seis toneladas de inservíveis
Neste sábado, 9, das 8h30 às
14h, a Prefeitura de Piracicaba, por
meio de Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA), ligado ao
Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ), da Secretaria Municipal de
Saúde, realiza mais um arrastão
da dengue para combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor
da dengue, zika, chikungunya e
febre amarela urbana, desta vez
na região do Santa Terezinha 1.
O último arrastão, dia 02/04,
passou pelos bairros Jardim Gilda e Bosques do Lenheiro, de
onde foram retiradas cerca de
seis toneladas de inservíveis.
A próxima ação tem concentração em frente ao Varejão do
IAA, no cruzamento da avenida
João Pedro Corrêa com a rua Paraibuna. As equipes do PMCA
passarão pelos seguintes bairros:
Alto de Santa Thereza, José Alberico Parente, Jardim São Judas Tadeu, Jardim São José, Jardim Santa Teresinha, Jardim
Corcovado, Jardim Nova Capri,

Jardim Nossa Senhora das Graças, Jardim Paris, Jardim Dom
Bosco, Jardim Santa Ephigênia,
Jardim Nossa Senhora do Carmo e Residencial Santa Terezinha.
A orientação é para que os
moradores deixem nas calçadas
qualquer material que possa
acumular água. Não serão recolhidos entulho, lixo doméstico
e galhos de árvores. “Estamos
com carro de som nessa região,
informando a população sobre o
arrastão e dando as devidas orientações para que a ação atenda as expectativas”, esclarece
Sebastião Amaral Campos, o
Tom, coordenador do PMCA.
PREVENÇÃO – Alguns dos
cuidados mais importantes para a
prevenção da dengue são: – Eliminar os focos de água parada; –
Manter os pratos de vasos de flores e plantas com areia até a borda
do vaso; – Guardar garrafas com
a boca virada para baixo; – Limpar sempre as calhas dos canos; –
Não jogar lixo em terrenos baldi-

Divulgação

Trevisan Jr. (PL) verificou as obras do programa Rios Vivos

Arrastão aconteceu no Gilda e no Bosques do Lenheiro no dia 2

os; – Colocar o lixo sempre em sacos fechados; – Manter baldes e
caixa d’água devidamente tampados e piscinas com colocação
de cloro; – Deixar pneus ao abrigo da chuva e da água; – Furar
latas de alumínio antes de ser
descartadas para não acumular

água; – Lavar bebedouros de
aves e animais pelo menos uma
vez por semana; – Em caso de
suspeita da doença, entrar em
contato imediatamente com uma
unidade de saúde mais próxima
de sua residência e jamais utilizar medicação por conta própria.

F UTEBOL

Quatro equipes disputam a final da Taça Superliga de Futebol
O Estádio Municipal Barão
da Serra Negra, em Piracicaba, vai sacudir com a final da
Taça Superliga de Futebol, que
ocorre neste domingo (10).
Quatro equipes disputam os
títulos de campeões nas categorias Prata e Ouro, às 08h10 e 10h10,
respectivamente. A entrada para
ambas as partidas é gratuita, mas
a organização solicita a doação de
um litro de leite que será doado
para entidades assistenciais.
Logo na primeira partida se enfrentam Real Javari e Grêmio Cecap.
Em seguida, entram em campo E.C.
Vera Cruz e União Vila Fátima.
Para chegarem na final do
campeonato, as equipes desenvolveram um intenso trabalho de
preparação e enfrentaram, desde
janeiro, início da competição, 40
clubes da região de Piracicaba.

A organização é da Superliga
Desportiva, entidade do terceiro
setor voltada para o fomento, desenvolvimento e iniciativas sustentáveis para modalidades esportivas, incluindo ações de desenvolvimento educacional, para
atletas, árbitros e dirigentes. A
comissão organizadora prevê a
participação de cerca de 3 mil pessoas, entre públicos, jogadores e
comissões técnicas das equipes e
salienta que serão adotados todos os protocolos sanitários.
O presidente da Superliga
Desportiva, Matheus Henrique
Nocete, destaca que a principal
proposta do campeonato e do trabalho da entidade é reunir amigos, familiares, torcidas, buscar
uma maior integração social e possibilitar que o esporte seja mais
uma ferramenta transformadora

Divulgação

Quatro equipes disputam os títulos nas categorias Prata e Ouro

de inclusão social, que promove
educação, saúde e preparo para
uma vida digna. “Tudo isso acontece graças ao trabalho e dedicação dos clubes associados à Superliga Desportiva, dos nossos apoia-

dores e, principalmente, da população que acompanha e torce pela
nossa missão”, destaca Nocete.
O Estádio Municipal Barão
da Serra Negra fica na rua Silva Jardim, 849, bairro Alto.

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) acompanhou, na quarta-feira (6), o início do trabalho
de desassoreamento no ribeirão
Piracicamirim. O Município foi
contemplado no programa Rios
Vivos, realizado pelo Governo
do Estado de São Paulo, por
meio do DAEE (Departamento
de Águas e Energia Elétrica).
Em janeiro, o parlamentar
visitou inúmeros locais acompanhado pelo secretário municipal de Obras, Paulo Sérgio
Ferreira da Silva, assim como
é autor de proposituras visando a execução do serviço de desassoreamento no ribeirão.
No documento encaminhado ao Executivo, Trevisan Jr. relatou os problemas com enchentes e alagamentos enfrentados
pelos moradores dos bairros
Água Branca, Morumbi, Maracanã, Jardim Oriente e adjacências, em dias de fortes chuvas, conforme ocorrido no final de janeiro
e início de fevereiro deste ano.
Conforme citado no documento, o parlamentar constatou
que o ribeirão Piracicamirim se
encontra assoreado, devido ao
acúmulo de detritos, terra e materiais despejados indevidamente.
“Todo esse acúmulo interfere na
topografia do leito do córrego,
impedindo-o de portar todo o volume hídrico, provocando transbordamento, como o ocorrido no
dia 29 de janeiro”, lembrou.
PROGRAMA RIOS VIVOS - A Prefeitura pleiteou a participação do município no programa e priorizou o manancial, uma
vez que, em épocas de chuvas,
transborda e causa alagamentos
em diversos bairros. Os maquinários para o trabalho foram con-

tratados pelo DAEE e a preparação dos locais para a entrada dos
maquinários e outras ações preliminares serão feitas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente (Sedema),
Defesa Civil e demais secretarias.
Os pontos que serão desassoreados foram escolhidos por
serem os mais críticos e necessitarem do serviço. O primeiro fica
entre os bairros Morumbi e Piracicamirim. O segundo no bairro Maracanã. E o terceiro no
bairro Bosque da Água Branca.
Esses locais foram os mais castigados pelos alagamentos causados pelas chuvas do final de janeiro e início de fevereiro deste
ano. A intervenção está prevista
para ocorrer em cerca de 3.500
metros e visa a retirada de materiais como terra, pedras e lodo, que
impedem o curso da água e contribuem para o transbordamento.
“Parabenizo o prefeito Luciano Almeida, os secretários
municipais Paulo Sérgio (Obras)
e Alex Gama Salvaia (Meio Ambiente) e o diretor da Defesa Civil, Odair Mello, pela iniciativa.
Os serviços são de extrema importância e visa diminuir a possibilidade de novos alagamentos, conforme ocorrido no início do ano, o que causou inúmeros transtornos e prejuízos a
população”, disse Trevisan Jr.
PISCINÕES - Trevisan Jr.
reforça a solicitação de construção de piscinões ecológicos em alguns trechos do ribeirão, os quais
permitirão o acúmulo da água no
solo, principalmente durante as
fortes chuvas, “minimizando os
efeitos das enchentes ao mesmo
tempo em que promovem a recarga do lençol freático”, disse.

L OTEAMENTO

ECP
A
ECPA

Programação do Ultimate Drift terá área gourmet, música e exposição Moradores do Terras di Treviso
Além de toda a adrenalina
trazido pela competição, a abertura da temporada 2022 do Ultimate Drift terá diversas outras atrações neste fim de semana, dias 9 e
10 de abril. As provas do certame
que valem pelo Campeonato Brasileiro da categoria serão no ECPA
(Esporte Clube Piracicabano de
Automobilismo) ao longo dos dois
dias de competições o público
também poderá se divertir com
exposições de carros customizados, música e área gourmet.
A programação contará
ainda uma experiência única
que será a possibilidade de dar
uma volta rápida pelo circuito do autódromo do ECPA,
com um piloto de Drift.
De acordo com o coordenador de operações do Ultimate
Drift, Fábio Manfio, a programação dá continuidade ao projeto
iniciado em 2020. “Estamos com
uma grande expectativa, pois fi-

nalmente teremos a presença de
público nas etapas. Os pilotos ficarão extasiados quando verem
a arquibancada vibrando com
suas performances”, disse.
Estão estimados, para este
primeiro evento do ano do Ultimate Drift cerca de 45 pilotos disputando as categorias Pró e Light.
Entre os confirmados estão: Bruno Bar, Fred Monteiro, Frederico
Barbosa, Vinicius Trindade, Peterson Lima, Allan, Roger Fujik, CS,
Danilo, Gus Koch, André Silva,
Predador, Dudu, Paulo Bertolino,
Jorge Garcia, Márcio Kabeça, Juninho, Giu Moretti, Sergio Hanazono, Gui Castanha, Sheriff Barion, André Bueno e Chico Horne.
Manfio explica que o Drift é
uma modalidade esportiva dentro do automobilismo que tem
como objetivo a derrapagem do
veículo em curvas. “A categoria
principal conta com rodadas duplas. Já a categoria Light foi cria-

Divulgação

elencam demandas do bairro
Assessoria parlamentar

Início da temporada de 2022 acontece no ECPA nos dias 9 e 10 de abril

da no ano passado com o objetivo
de profissionalizar pilotos que pretendam fazer carreira na condução de carros. As duas são homologadas pela CBA (Confederação
Brasileira de Automobilismo)”.
O campeonato ainda conta-

rá com outras quatro etapas.
Além desta primeira competição
no interior paulista, o Ultimate
Drift passará por Brasília/DF, em
maio; Balneário Camboriú/SC, em
julho; Londrina/PR, em setembro;
e São Paulo/SP, em novembro.

Vereador André Bandeira se reuniu com moradores do loteamento

O Vereador André Bandeira
(PSDB) se reuniu, na semana passada, com moradores representantes do loteamento Terras di
Treviso para discussão de melhorias no bairro. O objetivo foi ouvir
as reivindicações dos diversos
problemas enfrentados e apresentados pelos moradores e que
precisam de resolução urgentes.
Várias questões foram pontuadas ao vereador, principalmente a preocupação dos moradores quanto à questão de segurança e a falta de policiamento
preventivo no bairro, “Já aconteceram vários furtos nas construções e imóveis, principalmente no
período noturno, vivemos com
medo”, disse um dos moradores.
Os moradores também apontaram que há muitos buracos no
asfalto e que vários veículos e motocicletas ao tentarem desviar desses buracos quase ocasionam acidentes graves, além de danos aos

veículos. Também foi citado que
há muito entulho depositado nos
canteiros centrais, servindo
como criadouro de escorpiões.
Há um grande descontentamento também com o mato alto
ao entorno das residências “É um
absurdo que com tantas campanhas de conscientização sobre a
dengue, o mato estar desse tamanho e com lixo acumulando água”,
ressaltou uma das moradoras.
Outro apontamento feito
pelos moradores é a falta de
placas indicativas dos nomes
de ruas no loteamento, sendo
uma área nova e já regularizada, dificultando serviços de entregas, inclusive pelos Correios.
As reclamações foram protocoladas à Prefeitura através
do 156 e o parlamentar encaminhará indicações junto à Prefeitura de Piracicaba solicitando as
melhorias levantadas pelos moradores do bairro e região.
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SONIC 2 - O FILME

Sonic e Jim Carrey voltam em nova aventura live-action

Sem nota oficial
Olá alvinegros apostólicos
romanos, sejam todos muito bem
vindos ao nosso espaço semanal,
que é uma ferramenta para que
todos nós possamos expressar
nossas opiniões e deixar registrada a positividade sobre alguns
assuntos relacionados ao querido e centenário Nhô-Quim, assim como as críticas pontuais
quando se fizerem necessárias.
Não é segredo para ninguém que
defendíamos a troca do comando da diretoria de futebol do XV,
um título da copa paulista conquistado lá em 2016, e ainda contando com o elenco formado pela
gestão anterior, aonde Marlon
Ferreira deixou tudo pronto e
mastigado, fez com que a direção do futebol profissional se perpetuasse por longos seis anos
patinando e morrendo sempre
na praia na disputa pelo acesso.
Foram muitos, mas muitos
atletas que passaram pelo Barão, sem nenhum tipo de compromisso, lesionados, utilizando a estrutura do clube para
manter-se em forma para outras competições mais atrativas
e importantes do segundo semestre como campeonatos nacionais. Alguns até se salvaram,
mas a grande maioria não tinha
a qualidade necessária para vestir o manto zebrado tão sagrado para todos nós torcedores.
O maior exemplo desta grande maioria de atletas alienígenas
que passaram por aqui, a grande referencia em falta de profissionalismo, respeito ao torcedor
e clube foi a estrela contratada
para as quarta de final do paulista da A2 2022 o lateral esquerdo “PACA”. Esse cidadão conseguiu ganhar os três meses de
salário mais fácil de toda sua carreira, foram exatos menos de um
minuto dentro de campo na derrota para o São Bento por 1x5 em
pleno Barão de Serra Negra de
sua entrada até sua expulsão por
violência contra o adversário.
Esse é o que colocamos em
pauta para exemplificar o que
foram estes anos todos desde
2016, times montados com muitos forasteiros, sem ter nunca
uma base, sempre preterindo os
atletas com mais identificação
com torcida e clube e dando preferência a jogadores sem nenhuma qualidade superior, chegando ao clímax de ter desfilando
como titular, jogadores com vi-

sível falta de preparo físico e técnico, sem contar da total falta de
entendimento e obediência tática. Para ilustrar tal citação, peço
ao amigo leitor e torcedor do alvinegro Piracicabano que lembre
do fiasco da disputa para o acesso em 2019 frente a Inter de Limeira aonde com o placar favorável, faltando minutos para o
término e o então treinador “pop
star”, queridinho da diretoria de
futebol (somente), vai expulso,
e deixa toda a experiência e qualidade técnica de André Cunha
no banco, este atleta com certeza daria mais cadencia a partida e a história seria outra.
Não podemos esquecer também que este mesmo treinador
protegido fortemente pela direção de futebol alegou em coletiva
que “não tinha motivação para
disputar a copa paulista” e que
no início da pandemia foi o único integrante da folha de pagamento que se negou a fazer um
reajuste de salário para o clube
se adequar a realidade do momento. Tivemos coisas boas para
contar? Não meu caro leitor, nenhuma coisa boa fica registrada
nestes seis anos de comando do
agora ex-diretor de futebol, mas
e a vaga na copa do Brasil seu
corneta? Não conta? Respondo
com muita certeza, essa vaga da
copa do Brasil foi premio de consolação, pois a do Brasileiro quem
ficou foi o São Caetano que passeou no Anacleto Campanella e no
Barão de Serra Negra na conquista da copa paulista de 2019.
Agora vamos aguardar o
nome do novo diretor, torcer
para que seja alguém que entende realmente de futebol, e que
faça uma limpeza geral em vários cargos acumulativos no departamento, gente que está lá e
nem sabe aonde é a Praça José
Bonifácio. Que traga o diálogo
novamente ente o time e o torcedor e essa liga que foi rompida
ao longo desses anos. Douglas
Pimenta tem minha preferência
e só sua história no clube, e os
trabalhos realizados em outras
equipes já o credenciam. Para finalizar, todas essas mudanças
aconteceram e foram informadas
por redes sociais, nem uma nota
oficial foi enviada a imprensa e
aos torcedores...... Que fase!!!
Força XV DE PIRACICABA,
as pessoas passam, mas você velho senhor, tu és IMORTAL”.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.
ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

O icônico ouriço azul Sonic,
que há décadas encanta crianças
e adultos nos games, está de volta
aos cinemas com "Sonic 2 - O Filme", sua segunda aventura liveaction nas telonas. E volta mais
forte, agora com a ajuda da raposa voadora Tails, para novamente enfrentar seu arqui-inimigo, o
insano vilão Robotnik, que desta
vez conta com o reforço do guerreiro Knuckles. Robotnik mais
uma vez é interpretado pelo comediante Jim Carrey, com suas
famosas e divertidas caras e bocas. "Sonic 2 - O Filme" é a única
estreia neste final de semana em
nossas telas e deverá competir nas
bilheterias com as animações "Os
Caras Malvados" e "Epa!, Cadê
o Noé 2", além dos mega sucessos "Morbius" e "Batman", que
continuam em cartaz na cidade.
SONIC 2 - O FILME é a
esperada sequência do filme original que levou cerca de 3 milhões de espectadores aos cinemas no Brasil no início de 2020.
Prometendo ser tão divertida
quanto o original, esta nova
aventura que mistura animação
com personagens em live-action,
o filme ganha lançamento de peso
no Brasil, ocupando 1,6 mil salas
distribuídas em 655 cinemas. Em
Piracicaba, são quatro salas.
Nesta segunda aventura de
ação e comédia inspirada na franquia de jogos eletrônicos da Sega,
- veloz ouriço Sonic, depois de se
estabelecer em green Hills, está

pronto para ter mais liberdade,
principalmente depois que o c sal
de amigos -- o xerife local Tom
(James Marsden) e sua esposa, a
veterinária Maddie (Tika Sumpter), concordam em deixá-lo em
casa enquanto saem de férias. Mas
os planos de Sonic são modificados quando o caricato vilão Dr.
Ivo Robotnik (Jim Carrey) volta em
busca de vingança e de uma esmeralda que tem o poder de construir e destruir civilizações. Agora
mais insano do que antes como
resultado de estar preso em um
planeta misterioso de cogumelos,
Robotnik volta com um novo parceiro, o poderoso guerreiro Knuckles. Por sua vez, Sonic também
não está sozinho. Ele se junta à
raposa voadora Tils e embarcam
em uma jornada para encontrar
a esmeralda e impedir os planos
maléficos de Robotnik.O filme incorpora dois novos personagens
vindos do game, Tails e Knockles.
Promete muita diversão, com Sonic e sua incrível velocidade e o
carismático Jim Carrey se esbaldando com suas caras e bocas. A
direção novamente é de Jeff Fowler e a produção teve suas filmagens , em 2021, iniciadas em março em Vancouver, no Canadá, e
concluídas em junho no Havaí.
O OURIÇO AZUL - Sonic é
um personagem dos jogos eletrônicos da desenvolvedora japonesa
Sega Corporation e criado por Yuji
Naka e Naoto Oshima. É um dos
maiores ícones dos videogames,

Fotos: Divulgação

Em sua segunda aventura no cinema, Sonic volta mais forte para
enfrentar o insano vilão Robotnik, interpretado por Jim Carrey

Jim Carrey, como o caricato vilão Robotnik, volta mais insano
do que antes para enfrentar Sonic e conquistar o mundo

junto ao seu maior rival, Super
Mario, da Nintendo. Consta que
sua cor azul foi escolhida para
combinar com a logomarca cobal-

to da Sega, e seu tênis vermelho/
branco evoca as botas de Michael Jackson e as cores que Jackson vestia no disco "Bad" (1987).
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

SR. AMADEU FRACENTESI CASTANHO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 94 anos
de idade e era viúvo da Sra. Maria
Iomar Palhano Castanho. Era filho
dos finados Sr. Amadeu Castanho
e da Sra. Olympia Fracentesi Castanho. Deixa os filhos: Amadeu
Castanho Neto casado com Eliana
dos Santos Castanho, Renata Palhano Castanho e Claudia Palhano
Castanho casada com Lineu Siqueira Junior. Deixa ainda netos, bisnetos e demais parentes. O seu
sepultamento deu-se ontem as
14:00 hs, saindo a urna mortuária
do Velório da Saudade – Sala 05,
para o Cemitério da Saudade, onde
foi inumado em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. MARLENE SARZI DAPARÉ
faleceu anteontem na cidade de
São Pedro aos 74 anos de idade.
Era casada com o finado Sr. José
Sarzi. Era filha dos finados Sr.

Natale José Sarzi e da Sra. Maria Pulideli Sarzi. Deixa os filhos:
Marcelo, Patricia e Juliana, deixa
netos e demais parentes. O seu
sepultamento deu se ontem às
10:30 h saindo a urna mortuária
do Velório Memorial Bom Jesus –
sala 2, seguindo para o Cemitério
Municipal daquela localidade onde
foi inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
THALITA LARISSA DOS SANTOS faleceu ontem na cidade de
São Pedro aos 21 anos de idade
e era filha do finado Sr. Luiz Carlos dos Santos e da Sra. Maria de
Fatima dos Santos. Deixa a filha:
Geovana, deixa irmãos e demais
parentes. O seu sepultamento dar
se hoje às 17:00 h saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de
São Pedro seguindo para o Cemitério da mesma localidade onde
será inumada em jazigo da família.
(GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011054-58.2017.8.26.0451.O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Piracicaba, Estado de São Paulo, Dr(a).Eduardo
Velho Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a tantos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente a PAULO VINICIUS COSTA, RG 30.150.625, CPF 252.968.30857,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Mauricio Radicchi
Me, alegando em síntese ser credor da quantia de R$ 9.525,68 (atualizada em junho/2017), referente a prestação de serviços de jardinagem. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Tudo de acordo com o seguinte despacho: "Vistos. Defiro a citação do requerido,
por Edital, devendo o autor apresentar a minuta em dez dias, expedindo-se, posteriormente, o necessário. Decorrido o prazo do edital, sem manifes-tação, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para nomeação de curador especial ao citado por edital. Com a nomeação, intime-se a manifestação e, após, vista à parte autora. Int." Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Piracicaba, aos 21 de janeiro de 2022

FALECIMENTOS
SRA. GENI PANTALEÃO FURLAN faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos
finados Sr. Joao Pantaleão e da
Sra. Rosalina Guzzi Pantaleão,
era viúva do Sr. Antonio Alberto
Furlan; deixa os filhos: Alex Alberto Furlan, casado com a Sra.
Sonia Maria Montagnoli Furlan;
Alan Alberto Furlan, já falecido,
deixando viúva a Sra. Marilza
Ferreira Camillo Furlan; Fabio Antonio Furlan e Fernando Antonio
Furlan, casado com a Sra. Patricia Hussni Furlan. Deixa netos,
bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “Standard”
do Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARGARETH VIEIRA GALHARDO faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 79 anos, filha dos
finados Sr. João Alves de Sousa e
da Sra. Geralda Vieira Galhardo;
deixa a filha: Mara Deise Galhardo
Carvalho. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro
às 15h00 do Velório do Cemitério
Parque das Aléias na cidade de
Campinas/SP para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. LOURDES BUENO RIBEIRO
faleceu ontem, nesta cidade, contava 100 anos, filha dos finados
Sr. Luiz Franco Bueno e da Sra.
Isabel da Cunha Caldeira, era viúva do Sr. Antonio Ribeiro; deixa os
filhos: Antonio Sergio Ribeiro, casado com a Sra. Edeomal Felipe
Ribeiro; Vera Luiza Ribeiro Franco, viúva do Sr. Pedro Franco;
Adilson Roberto Ribeiro, casado
com a Sra. Maria Jose Gonçalves
da Silva Ribeiro e Silvana Ribeiro.
Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído
o féretro às 16h00 da sala “C” do
Velório do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida ne-

crópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ABEL DAMASCENO DE ALMEIDA faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Francisco Bispo Damasceno e da Sra. Arcanja Damasceno de Almeida, era casado com a
Sra. Marionildes de Souza Damasceno de Almeida; deixa os filhos:
Gecivaldo Damasceno de Almeida,
já falecido; Josue Damasceno de
Almeida, casado com a Sra. Adriana Luccas de Almeida; Joel Damasceno de Almeida, casado com a
Sra. Rosalina Braum; Josias Damasceno de Almeida; Geremias
Damasceno de Almeida, casado
com a Sra. Rosimeire Cordeiro; Ildete Damasceno de Almeida, casada com o Sr. Ademir dos Santos
Araujo; Isabel Damasceno de Almeida e Jonas Damasceno de Almeida, casado com a Sra. Janilce
Campos. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 15h00 da sala
“01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. GETULIO CLARET DE CAMPOS faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Jose Cardoso de Campos e da Sra. Conceição Maria
Francisca, era casado com a Sra.
Maria Petrucia da Silva Campos;
deixa os filhos: Flavio Claret de
Campos, casado com a Sra. Maria Ivete Vitti; Thiago Jose de
Campos, casado com a Sra. Silvia Regina Alves de Campos; Itamar Rubens de Campos, casado
com a Sra. Cintia Roberta de Campos e Paulo Cesar de Campos, casado com a Sra. Raquel Nascimento de Campos. Deixa netos,
demais familiares e amigos. Seu
sepultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 13h00 da sala
“C” do Velório do Cemitério Parque
da Ressureição, para a referida
necrópole em jazigo da família.
ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

DISTRATO SOCIAL
A Sociedade denominada
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL GASPARZINHO S/S LTDA, inscrita no
CNPJ nº 02.013.250/0001-91,
com sede a Rua Virgilio da
Silva Fagundes, nº 1320, Bairro Santa Terezinha, Piracicaba, Estado de São Paulo,
CEP. 13411-083, comunica a
todos os interessados o encerramento de suas atividades na data de 08/04/2022.
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