
LULA/ALCKMIN – I
O ex-governador Geraldo

Alckmin foi oficializado pelo PSB,
na manhã de ontem, 8, como in-
dicação do partido para ser vice-
presidente na chapa de Lula (PT)
nas eleições presidenciais de
2022. O clima foi amistoso e, como
já tem acontecido em outras oca-
siões, serviu para aproximar
duas figuras políticas que, por
muitos anos, foram adversários.

LULA/ALCKMIN – II
“Essa chapa não é para ape-

nas ganhar as eleições, porque
essa talvez seja a tarefa mais fá-
cil, do que recuperar esse País”,
disse o ex-presidente Lula, sobre
a chapa com Alckmin na vice,
cada vez mais possível.  “Nós es-
tamos dando uma demonstração
muito forte ao Brasil, de vontade
para lutar pelo País”, enfatizou.

LULA/ALCKMIN – III
Uma das falas mais signifi-

cativas do ex-presidente foi quan-
do ele lembrou que há duas figu-
ras políticas que ele elogia “de
graça”. “Sem pedir nada em tro-
ca, eu sempre elogio o Roberto Re-
quião (ex-governador do Paraná)
e o Mário Covas (ex-governador
de São Paulo)”, disse, ao lem-
brar do “padrinho” de Alckmin.

ZONA AZUL — I
Devido ao fim da vigência do

contrato atual, a cobrança do es-
tacionamento rotativo (Zona
Azul) será suspensa a partir de
segunda (11). Para isso, os par-
químetros estarão travados para
pagamento, tanto a dinheiro
quanto pelo aplicativo. A Secreta-
ria Municipal de Mobilidade Ur-
bana Trânsito e Transportes (Se-
muttran) informa que essa sus-
pensão será mantida até a finali-
zação do processo licitatório para
o novo contrato de concessão.

ZONA AZUL — II
O edital para o processo li-

citatório deve ser publicado nos
próximos dias. O atual contra-
to está em vigor desde 11/10/
2021, com duração de seis me-
ses, e foi firmado atendendo de-
cisão judicial que deferiu liminar
impetrada pela empresa Primei-
ra Estacionamentos-Estapar.

BELTRAME — I
O Capiau cometeu falha na

edição de ontem (8). É que se refe-
riu a Carlos Beltrame, secretário
de Governo da Prefeitura, e não
ao advogado Luiz Beltrame, seu
irmão que atua como advoga-
do, foi presidente do XV de Pi-
racicaba, suplente de vereador
que assumiu por um período.

BELTRAME — II
Nossas desculpas por essa

falha, uma “desinformação” des-
te Capiau. E, também, como par-
ticipante do Programa Comenta-
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ristas, da Rádio Educadora, Luiz
Beltrame tem uma história bri-
lhante na cidade, como causídi-
co, tendo atuado em várias áre-
as do Direito. Abraços aos Bel-
trame, Carlos e Luiz, Luiz e Car-
los. E respeito deste Capiau.

GREVE
Quanto à greve dos servido-

res, a referência é que há um gran-
de número de professores que ade-
riram — que é normal porque a
categoria tem grande número de
servidores —  e não é feita pela Apeo-
esp, cuja entidade tem dado amplo
apoio ao Sindicato dos Munici-
pais, como explicou José Valdir
Sgrineiro, presidente da entidade.

FROTA
O deputado federal Alexandre

Frota (PSDB) esteve anteontem (7)
participando do Programa Comen-
taristas, e comentando as emen-
das que destinou a Piracicaba e
região. Quem venha bons resulta-
dos com a presença do parlamen-
tar, como todos os que visitam a
cidade com os mesmos objetivos.

BAFÃO!
Um dos fatos políticos da

vinda do governador foi a inter-
venção dos vereadores Cássio
Luiz “Fala Pira” (PL) e Paulo
Campos (Podemos) durante o
evento no Teatro do Engenho
Central. Eles começaram a criti-
car o prefeito Luciano Almeida
(União Brasil), deixando o che-
fe do Executivo visivelmente ir-
ritado. “Nós apoiamos o senhor,
mas a cidade está abandonada,
está feia a coisa”, disseram, qua-
se em uníssono. Há quem diga
que a postura foi um “bafão!”

GAROTO?
O presidente do Avante Pi-

racicaba, Edvaldo Brito, está em-
penhado em mostrar a parceria
entre a Prefeitura e o Governo
do Estado de São Paulo para o
desassoreamento do ribeirão Pi-
racicamirim. Ele já fez live em
redes sociais e está “firme e for-
te” em dizer que a “cidade está
se transformando em um cantei-
ro de obras”. Nos corredores da
política, já surgiu a pergunta cons-
tante: “Brito virou garoto-propa-
ganda do Luciano?”. Perguntar
nunca ofende, não é mesmo?!

NÃO É ASSIM
Com todo respeito aos se-

nhores vereadores que se mani-
festaram, ontem, durante a fala
do governador Rodrigo Garcia
(PSDB), é bom registrar que o
Capiau não concorda com esse
tipo de entrada no meio da pala-
vra do outro. Mas foi feito pelos
vereadores Paulo Campos e Cás-
sio Luiz “Fala Pira”. Sabem,, os
nobres edis, mas chamaram à
atenção e está nas redes sociais.

EM CAMPANHA
De qualquer forma, foi on-

tem dia de festa para a campa-
nha do governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) para a reeleição. Em
Piracicaba, está tranquilo com pa-
lanque, eis que, além de ser o go-
vernador do Estado, Garcia tem
apoio dos deputados estaduais
Roberto Morais (Cidadania) e
Alex de Madureira (PL), candi-
datos à reeleição. A deputada
Professora Bebel (PT) é oposição
e também candidata à reeleição.

Divulgação

O “engenheiro da sorte” Geral-
do Pereira (leia-se Copa 70 e
mais duas lotéricas com as fi-
lhas Érica (Boa Sorte) e Jés-
sica (HS Loterias), visitando a
Toca da Coruja, ao lado do
garçom Rogério Rafael de Ca-
margo (direita), 22 anos de
casa, e com a alegria e dedi-
cação de sempre, para aten-
der a sua “praça”. Roger —
como João dos Passos, o po-

NA TOCA DA CORUJA
pular João de Tatui — fez his-
tória no ramo de serviços. “So-
mos felizes em atender aos
amigos e aos clientes que vêm
à Toca da Coruja, como é o
caso, hoje, do Geraldo da Copa
70, e agora todos superando os
tempos de pandemia”, afirma
Roger, alegre, sempre no cor-
re-corre para não falhar. Mui-
tos mais anos ao Roger, à
Toca, ao Geraldo e a todos nós.

Governo do Estado

GOVERNADOR
NA ÁREA
Como parte do programa Go-
verno na Área, Rodrigo Gar-
cia visitou, ontem, 8, Piraci-
caba e região, quando anun-
ciou a compra de 116 veícu-
los do Nova Frota SP Não
Para e liberou 104 novos lei-
tos para o Hospital Regional
de Piracicaba. Ele também
inaugurou a nova sede da 1ª
Companhia do 10º Batalhão
de Polícia Militar do Interior e
destinou R$ 82,8 milhões para
obras de infraestrutura urbana,
segurança viária, acessibilida-
de e construção de escolas na
região. “O Governo na Área é
uma forma da gente aproximar
o Governo de SP da nossa
população. Com o Governo
estando próximo, ouvindo a
nossa população, temos
uma chance de acertar ainda
mais nas nossas decisões”,
disse Rodrigo. A3 a A5

Piracicaba tratava 30% do esgoto
antes da PPP, defende-se Mirante
Chamada pela CPI para prestar depoimento, a empresa defendeu Parceria
Público-Privada e afirmou que ampliou o tratamento de esgoto no Município

Representantes da empresa
Mirante prestaram depoimento
à Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) que na Câmara
Municipal investiga possível ir-
regularidades no Semae (Servi-
ço Municipal de Água e Esgoto).
À Comissão, eles expuseram o

que entendem ser a essência do
trabalho da holding Aegea Sa-
neamento – a qual administra a
empresa Mirante –, e aponta-
ram também os investimentos
que a parceria público privada
estabelecida entre o município e
a concessionária teria trazido a

Piracicaba. Dentre esses inves-
timentos, os representantes
apontaram o aporte de quase
meio bilhão de reais em obras e
manutenção, a construção de
estações de tratamentos, diver-
sas elevatórias e ampliação da
rede de esgoto. Questionados se

a PPP cumpriu a exigência de
tratar 100% do esgoto do muni-
cípio, os representantes foram
categóricos ao afirmar que – ao
contrário do que se divulga – Pi-
racicaba tratava apenas cerca de
30% de seu esgoto antes da parce-
ria com a Águas do Mirante. A7

Divulgação

A deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) esteve na
vanguarda da luta pela cria-
ção do Fundeb (Fundo Naci-

FUNDEB PERMANENTE
onal de Desenvolvimento da
Educação Básica) permanen-
te, que garante a melhor valo-
rização dos professores. A4

Trabalho de professor da EEP é
selecionado para Creativity Day

O trabalho do coordenador
do curso de Engenharia de Pro-
dução da EEP- Escola de Enge-
nharia de Piracicaba, André de
Lima, está entre os selecionados
para participar do World Creati-

vity Day (WCD), maior festival
colaborativo de criatividade do
mundo que acontece de forma
online e gratuita nos próximos dias
20, 21 e 22 de abril em diversas
cidades ao redor do mundo. A8

Acordo não sai e sindicato
marcará nova assembleia

A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores Municipais de Pi-
racicaba e Região esteve em ten-
tativa de audiência de concilia-
ção junto com o Tribunal de Jus-
tiça ontem, 8, porém não houve
acordo, e a prefeitura manteve a
mesma proposta: pagamento da
reposição inflacionária dos últi-
mos três anos parcelados até
2024.  Após a audiência, a dire-
toria da entidade se reuniu, em
frente ao Centro Cívico, esclare-
cendo aos servidores, sanando
as dúvidas e disponibilizando a
ata da reunião que ocorreu a tar-
de. Devido à situação de chuva e
a reunião de conciliação que não
obteve avanço, não foi possível
realizar a assembleia e votar em
propostas. A entidade marcará
a qualquer momento uma assem-
bleia com a categoria. O sindica-
to, através do departamento ju-
rídico, irá tomar as medidas ju-

diciais cabíveis para assegurar
os direitos dos trabalhadores.

PREFEITURA — A Prefei-
tura de Piracicaba, por meio da
Procuradoria Geral do Município
(PGM), informa que o Sindicato
dos Trabalhadores Municipais se-
gue intransigível nas negociações
e não aceitou acordo em audiên-
cia de conciliação, realizada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJ-SP), hoje, sexta-fei-
ra, 08/04. Desta forma o valor de
reajuste proposto pela Prefeitura
ainda não ocorrerá. Com a não
aceitação do Sindicato, o próxi-
mo passo será a distribuição da
ação de dissídio coletivo para ór-
gão especial do TJ-SP.  A Prefeitu-
ra informa que a adesão à greve
traz prejuízos aos servidores, e não
ao Sindicato, uma vez que descon-
tos de dias parados e a perda de
benefícios ocorrerão na folha
de pagamento dos servidores.
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Genocínio pardalístico
Armando A.

dos Santos

Ainda sou do
tempo em que
 o fundador

do comunismo chinês
era conhecido como
Mao Tsé-Tung. De
uns tempos para cá,
passou a ser nomea-
do Mao Zedong. A primeira de-
signação era em mandarim tra-
dicional, a segunda em “hanyu
pinyin” - um sistema ortográfico
moderno que está, para o man-
darim tradicional, mais ou me-
nos como a ortografia atual do
português (que na sua última
versão nos foi imposta em
2008) está para a ortografia eti-
mológica tradicional. Em ou-
tras palavras e fazendo uma
espécie de regra de três, Mao
Zedong está para Mao Tsé-
Tung mais ou menos como far-
mácia está para pharmacia e cris-
tal está para chrystal. Mas tra-
ta-se da mesma pessoa, da mes-
ma sinistra e criminosa pessoa,
disso não tenhamos dúvida.

Um dos malfeitos menos di-
vulgados, no Ocidente, do “gran-
de timoneiro” chinês foi a mira-
bolante “guerra aos pardais” que
desencadeou na segunda meta-
de da década de 1950. Na oca-
sião, Mao convocou o povo chi-
nês a se engajar ativamente
numa campanha intensa contra
as “quatro pestes” que estariam
impedindo a agricultura chine-
sa de se desenvolver e, por isso,

Mao Zedong estáMao Zedong estáMao Zedong estáMao Zedong estáMao Zedong está
para Mao Tpara Mao Tpara Mao Tpara Mao Tpara Mao Tsé-sé-sé-sé-sé-
TTTTTung mais ouung mais ouung mais ouung mais ouung mais ou
menos comomenos comomenos comomenos comomenos como
farmácia estáfarmácia estáfarmácia estáfarmácia estáfarmácia está
para pharmaciapara pharmaciapara pharmaciapara pharmaciapara pharmacia

eram responsáveis pela
alimentação insuficien-
te de uma população
que já contava então
com 600 milhões de
pessoas. As “quatro
pestes” eram os par-
dais, as moscas, os
mosquitos e os ratos.
Na concepção dirigista
e simplificadora de

Mao, uma vez eliminados esses
quatro inimigos, automaticamen-
te a produção agrícola daria um
salto maravilhoso, a população fi-
caria bem alimentada, trabalharia
melhor e permitiria uma rapidís-
sima industrialização da China.
Tudo isso, bem entendido, sob o
guante de ferro do Partido Comu-
nista Chinês e seguindo a ilumi-
nada orientação do Grande Líder.

Nas palavras do próprio
Mao, essa campanha constituía
“um passo importante para for-
talecer a saúde das massas po-
pulares, para proteger a força de
trabalho e aumentar a eficiência
das forças produtivas” e devia
prosseguir “até que sejam elimi-
nados todos os ratos, pardais,
moscas e mosquitos do país” (do-
cumento “Decisão de continuar
a campanha para combater as
quatro pragas”, de 29-8-1958).

A situação do povo chinês era
precaríssima. A população, mal
alimentada, vivia atormentada por
epidemias contínuas de cólera, de
varíola, e de vários tipos de peste,
sem falar na poliomielite e na ma-
lária. Além de vacinação em mas-
sa, Mao queria combater os males

pela raiz, eliminando os mosqui-
tos, transmissores da malária, os
ratos, propagadores da peste, e
as moscas, responsáveis pela dis-
seminação de cólera e febre tifoi-
de. Até aí, tudo faz sentido.

- Mas, e os pardais? - Que cul-
pa tinham eles? - Por que tam-
bém eles eram diabolizados?

Entra aí em cena a “geniali-
dade” do Grande Líder. Mao sa-
bia que pardais comem sementes;
e como a agricultura coletivizada
da China produzia pouco, concluiu
que isso só podia ser por culpa dos
pardais, que estariam devorando
as sementes lançadas no campo e
impediam assim que a produção
fosse abundante. Eliminados os
pardais, seria gigantesca a pro-
dução. Simples, não acham?

Essa tolice primária foi logo
endossada por “cientistas” e “es-
pecialistas”. O ornitólogo Zheng
Zuoxin, pesquisador do Institu-
to de Zoologia da Academia de
Ciências da China publicou no
Diário do Povo um extenso arti-
go, endossando a posição de Mao
e sustentando que cada pardal
consome diariamente uma quar-
te parte de seu peso corporal e,
assim sendo, chega a consumir
4 quilos de grãos por ano.

A população foi obrigada a

se engajar no combate aos par-
dais. As crianças eram estimu-
ladas a irem à escola armadas
com estilingues ou atiradeiras,
e a exibirem como troféus ca-
dáveres das pobres avezinhas.
Foram estimuladas competições
de pontaria, para ver quais os
chinesinhos que demonstra-
vam mais habilidade na matan-
ça dos pardais. A população foi,
também, orientada a manter
contínuo barulho com panelas,
frigideiras e tambores para as-
sustar os pardais e impedir que
pousassem; voando sem parar,
eles cairiam mortos por extenu-
ação. Também seus ninhos fo-
ram destruídos, os ovinhos que-
brados e os filhotes eliminados.

A campanha, proposta e de-
sencadeada pelo Grande Líder foi
considerada um verdadeiro su-
cesso. Fontes do governo chinês
informaram que um bilhão de
pardais foram mortos, além de
um bilhão e meio de ratos, 110
mil toneladas de moscas e 12
mil toneladas de mosquitos.

Veremos,  no  próximo
artigo, os resultados.

———
Armando Alexandre
dos Santos, licenciado
em História e em Filo-
sofia, doutor na área
de Filosofia e Letras,
membro da Academia
Portuguesa da Histó-
ria e dos Institutos
Históricos e Geográfi-
cos do Brasil, de São
Paulo e de Piracicaba
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Ao despertar pela madruga-
da, ali estavam nossos
 amigos espirituais da Co-

lônia Manto da Luz para mais
um Trabalho Socorrista. Com a
amada, querida e estimada Alma
gêmea seguimos pelas esferas
desta dimensão e notei que os
presentes nesta comunidade
possuíam desenhos, pinturas,
peças e marcas corporais. Ouvi a
informação de que estávamos no
Vale dos Tatuados. Uma imensa
cidade em ruinas ali se caracte-
rizava. Aproximou do nosso gru-
po, uma Senhora que aparenta-
va ter uns setenta anos e com a
voz debilitada, argumentou que
ali a prática é marcar o próprio
corpo e revela que cada registro
conta a trajetória e muitas histó-
rias pretéritas. Outras energias
observavam a distância. O Men-
tor pediu que o grupo vibrasse e
fizesse uma prece. Neste momen-
to, outros se aproximavam e
aquele lugar foi ficando cada vez
mais gelado. Um misto de tem-
pestade era anunciada e o vento
uivava e soprava forte. O Men-
tor revelou que a frequência de
vibração ali era baixa e em cor-
rente vibramos pelo plano men-
tal com frequência mais alta in-
jetando ampla energia. Na comu-
nidade visitada, nossas Orações
agiram como sementes lançadas.
Quando já nos preparávamos
para seguir com o grupo, aquela
Senhora estava mais aflita e em
lágrimas, estendeu suas mãos e
disse. Me leve com vocês. Ime-
diatamente grande luminosida-
de tomou conta do ambiente e
outros trabalhadores ali chega-
ram e em frações de segundos
já estávamos nas dependências
da Colônia Manto da Luz.

Já na Colônia, aquela Senho-
ra permaneceu no leito e era as-
sistida pelos Trabalhadores. Tra-
tamentos cromoterápicos foram
aplicados e aos poucos sua cons-
cientização pela entrega foi alivi-
ando o seu corpo periespiritual.
Ela foi se libertando dos grilhões
e passou a reconhecer claramen-
te a oportunidade e a experiên-
cia do caminho. Agora, convin-
cente de suas próprias sombras
desagradáveis do passado, sen-
tia o aprendizado palpável, do
tempo que esteve enraizada no
mundo material. A avaliação já
era positiva, aliando ao caminho

Concentre-se em suas raízes e
mova-se em direção as estrelas

mais saudável e íntegro. Ela abriu
seus olhos e mentalmente disse
que, sou grata pela imensa opor-
tunidade de crescimento. Sinto
o Universo polar necessariamen-
te saudável, e agora me permito
encontrar a unidade perdida que
deixei pelo caminho. Percebo que
o físico e o espiritual são únicas
pela Lei da conservação de ener-
gia. Nada jamais é realmente ani-
quilado. Tudo está ligado a dife-
rentes estados de vibração de suas
moléculas. Após novos padrões de
consciência, ela agradeceu por
toda a ajuda e agora sente-se
pronta para novas experiências e
desta vez, fará tudo diferente,
pois, reconhece que a pele é a pro-
teção do corpo, o Templo que
Deus em sua bondade nos em-
prestou, e é dever cuidar da me-
lhor forma possível. E aquela ima-
gem foi tomando outras formas e
a amorosidade tomou conta de
todos e quando me dei por conta,
já estávamos no Lar terreno.

Amados e queridos leitores.
Pelo que pude ali experienciar,
os danos causados no corpo fí-
sico são toxinas e máculas im-
pregnadas no corpo periespiri-
tual que trazem indícios que per-
petuarão por muitas Existênci-
as até que a purificação encon-
tre no pensar-sentir-agir a cons-
ciência entre causa e efeito.
Nada acontece ao acaso. As Leis
de Deus são perfeitas. E finali-
zamos estas maravilhosas linhas,
refletindo sobre os ensinamen-
tos de Allan Kardec: “O homem
é um espírito encarnado em um
corpo material. O perispírito é o
corpo semi material que une o
Espirito ao corpo material”, “É
melhor rejeitar dez verdades do
que aceitar uma mentira”, “A
reencarnação é uma questão de
justiça” e “Toda paixão que apro-
xima o homem da natureza ani-
mal afasta-o da natureza espiri-
tual”. E assim, a vida é um plan-
tio, escolha as sementes com sa-
bedoria. É tocando estrelas com
as mãos, pelo presente da pre-
sença, que estar vivo é ter Mis-
são a cumprir e evoluir é concen-
trar-se em suas raízes e mover-
se em direção as Estrelas. Na
Casa de nosso Pai há muitas
moradas. E com a amada, queri-
da e estimada Alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Pedofilia (VIII) Sintomas

de, é frequente em homens o
sentimento de conquista e domí-
nio apenas pela conquista, sem
visar a longevidade do relacio-
namento. Tanto isso é fato que
depois eles mudaram com você,
mas você continuou apaixonada.

Claro que não dá pra gene-
ralizar assim através de um re-
lato. Fico com a impressão de
que seu apego seja a expressão
de carência, mais do que pai-
xão. Algo projetivo, como se
amar alguém lhe assegurasse
a recíproca. Encantamento não
é suficiente, assim que o encan-
to se desfaz a carroça vira abó-
bora e o príncipe vira sapo.

Por eles terem desistido an-
tes de você é que fica mais difícil.
Em você a idealização própria de
todo início de relacionamento
não teve tempo de ser desfeita, e
sua paixão fica congelada nela.
Já parou para pensar porque
sempre se apaixona rápido?

Sinais mais frequentes
de abuso sexual:

  – Mudança no compor-
tamento, baixa concentração
e rendimento escolar;

– Insegurança e necessi-
dade de ser estimulada;

– Falta de confiança num
familiar ou evitação de deter-
minada pessoa;

– Isolamento familiar e
social;

– Medo de algumas pes-
soas e lugares;

– Excesso ou total despre-
ocupação com a higiene;

– Incontinência urinária,
fecal ou alterações intestinais;

– Distúrbios de sono ou
pesadelos;

– Interesse sexual inapropri-
ado à idade (simulações, voca-
bulário, masturbação, desenho);

– Retração a comporta-
mentos típicos de bebês.

– Depressão, ansiedade,
tristeza, indiferença;

Tenho certa tendência
a gostar de homens difí-
ceis e de rejeitar os fáceis.
Curto quando eles tentam
me conquistar. Sempre
que me apaixonei eles se
encantaram comigo no
começo, mas depois muda-
ram totalmente, alguns
até me abandonaram sem
qualquer explicação. E ge-
ralmente me apaixono rá-
pido. Porque o desapego
com esses é sempre mais
difícil para mim? Sinto
como se nunca fosse dar
certo com alguém, a auto-
estima fica lá embaixo!

Sheila, 29

Como você mesma diz, o
apego é mais seu do que deles,
você se apaixona mais enquan-
to eles “se encantam no come-
ço”. Ainda que haja tantas mu-
danças de valores na socieda-

INTERATIVO

– Auto-mutilação
– Tentativa de suicídio.
– Fuga.
– Problemas com drogas.
– Indisciplina ou delinquência.
– Problemas médicos (in-

fecções urinárias, dor pélvi-
ca ou hemorragia vaginal re-
correntes, etc.).

– Dores, inchaços, fissu-
ras ou irritações na boca, va-
gina e ânus.

Para o combate ao abuso
sexual infantil deve-se conside-
rar um clima de confiança e aber-
tura para a vítima se libertar da
culpa, condenação, etc. Também
é importante dar fé ao que ela
diz, ainda que se perceba que nem
tudo é exatamente daquele jeito.
Quando for preciso fazer pergun-
tas para maiores informações. A
própria criança as omite ou dis-
torce para se defender ou defen-
der seu agressor. E sempre buscar
uma avaliação profissional que
aponte para um prognóstico.

COMENTÁRIOS
Leitor: Opine, critique, sugira temas nesse espaço.

Use até 200 toques. Sigilo absoluto.

BLOG: http://pedrogobett.blogspot.com/
FACEBOOK: fb.com/psicopontocom
E-MAIL: pedrogobett@yahoo.com.br

CORRESPONDÊNCIA: Praça José Bonifácio, 799
13.400-340 - Piracicaba/SP - (19) 99497-9430

“A voz da razão é baixa, mas, persistente”.
(Sigmund Freud)
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Arquivo

Foto enviada pelo radialista
Antonio Carlos Tedeschi, que
já defendeu os microfones pi-
racicabanos e há muito tem-
po atuou diante da Rádio
Central A.M. de Campinas.
Ele, aliás, aparece do lado es-
querdo da foto, junto a Adil-
son Benedito Maluf (prefeito

COM ROBERTO CARLOS
de Piracicaba por duas ges-
tões) e o “rei” Roberto Carlos.
O ano era de 1974 e o trio se
encontrava para papear em
Artemis, onde o famoso can-
tor vinha com certa constân-
cia para relaxar. Veja mais no
Instagram em @antigapiraci-
caba (Edson Rontani Júnior)

José Renato Nalini

Nesta safra de
más notícias, vi
com satisfação

a intenção de alavancar
o crédito imobiliário,
com a simultaneidade
de alienações fiduciári-
as sobre um único imó-
vel, até exaurimento de
seu valor de garantia.

Essa providência já tardava.
O Brasil desperdiça um valioso
patrimônio quando não permite
que haja várias alienações ou vá-
rias hipotecas incidentes sobre um
único imóvel. Não é apenas para
facilitar a vida negocial dos abo-
nados, mas o alcance social da
medida é evidente. Um proprie-
tário de pequena residência pode
obter crédito para aquela viagem
sonhada, para os estudos de um
neto, para a ampliação da casa
que nunca dantes conseguiu.

Se o Brasil fosse uma Repú-
blica em que as boas ideias não
fossem interrompidas a cada ges-
tão, como se fora necessário rein-
ventar a roda a cada quatriênio,
tanta coisa já teria sido feita para
ajustar nossa cambaleante econo-
mia ao ritmo imposto por uma so-
ciedade digital e globalizada.

Uma dessas iniciativas já
fora anunciada em 2014, como
fórmula simplificadora dos pro-
cedimentos de aquisição de imó-
veis, setor em que o Brasil fora
praticamente reprovado pelo
Doing Businesse (Fazendo Negó-
cios) do Banco Mundial. Detectou-
se um número absurdo de exigên-
cias – superior a catorze – para
que alguém se torne proprietário
de bem imóvel nesta República.

A proposta era a concentra-
ção, na matrícula do imóvel, de to-
das as informações de atos jurídi-
cos que pudessem resultar em
ônus sobre a propriedade. Ela che-
gou a ser chamada de “Renavam
dos imóveis” e suas vantagens
eram manifestas: eliminação da
necessidade de consulta a diver-
sos cartórios, proteção integral do
comprador do imóvel, aumento da
segurança jurídica nas operações,
redução de custos operacionais para
a aquisição e financiamento, facili-
tação das fórmulas de  captação de
recursos no mercado financeiro
para o financiamento imobiliário,
a chamada venda de carteira.

Segundo se acenava, antes da
providência, que viria por Medida
Provisória, a aquisição imobiliária
dependia de consulta a vários car-
tórios, presente o risco jurídico
durante e depois da aquisição, cus-
tos operacionais elevados e prazos
excessivos nessa burocracia. De-
pois, haveria a concentração das
informações sobre o imóvel, com
baixo risco jurídico, durante e
depois da aquisição, redução de
custos e processo de aquisição e
financiamento mais acelerado.

Propunha-se nova fonte de fi-
nanciamento para o mercado imo-
biliário, com a criação de Letras
Imobiliárias Garantidas, as “Cove-
red Bond” do direito americano.
Esse novo título tem dupla garan-
tia: cobertura da Instituição finan-
ceira emissora e a carteira imobili-
ária apartada dos ativos em caso
de liquidação da emitente. Segu-
rança jurídica assegurada no fi-

nanciamento a longo
prazo, com redução dos
custos, atração de in-
vestidores, inclusive os
estrangeiros, pois é esse
o padrão internacional
e isenção de IR para
pessoas físicas, desde
que o prazo médio fosse
superior a dois anos.

Outra boa novida-
de, a “home equity”, um

incentivo ao crédito garantido pelo
próprio imóvel. Isso permite o alon-
gamento e a melhoria do endivi-
damento das famílias. Parte dos
recursos da caderneta de poupan-
ça aplicados no mercado imobiliá-
rio usado para operações de crédi-
to com imóveis quitados ofereci-
dos como garantia. O limite seria
de 3% dos recursos captados pela
poupança. Sistema que reduz cus-
tos operacionais, com crédito uti-
lizado para qualquer finalidade, o
que geraria cerca de dezesseis bi-
lhões em novas operações.

Propôs-se ainda o aprimora-
mento da segurança jurídica do
crédito consignado privado, com
redução de risco de inadimplên-
cia e facilitação do acesso dos
trabalhadores a crédito mais ba-
rato. O tomador do crédito po-
deria autorizar a instituição fi-
nanceira a debitar o valor da
prestação simultaneamente ao
crédito do salário em conta cor-
rente. Mantido o limite de com-
prometimento a 30% da renda,
seria algo muito bem vindo.

Também se falou em fortale-
cimento da alienação fiduciária,
para aumentar a oferta de crédito
e facilitar a recuperação de bens
financiados por essa modalidade.
O adquirente autorizaria em con-
trato de financiamento a recupe-
ração do bem financiado em caso
de inadimplência, com dispensa do
protesto, mas comprovação da
inadimplência por meio de carta
registrada. Também se acenou
com a dispensa de obrigação de
cobrança judicial para fins de de-
dução de tributos por parte das
instituições financeiros, em casos
de operação sem garantia de até
cem mil reais e operações com ga-
rantia de até cinquenta mil reais.

Tudo isso foi anunciado
pelo então Ministério da Fazen-
da, como melhoria do marco re-
gulatório para o crédito. O que
está funcionando? Há falhas?
Quais as propostas de aperfei-
çoamento do sistema? O Brasil
precisa fortalecer o crédito,
para poder sonhar com o res-
gate de uma economia que já foi
uma das maiores do planeta.

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

Alento ao crédito
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Fumdeca: 14 anos e a
aplicação de R$ 23 mil

Barjas Negri

Com a aprovação
do Estatuto da
Criança e do

Adolescente (ECA) em
1990, as autoridades
governamentais pas-
saram a elaborar polí-
ticas públicas mais efe-
tivas para as crianças
e os adolescentes em situação de
vulnerabilidade. Trabalhar na
área social nunca foi uma tarefa
fácil em função das limitações or-
çamentárias. Por isso, ao longo
do tempo incentivou-se a criação
de Conselhos Municipais dos Di-
reitos das Crianças e  Adolescen-
tes (CMDCA), com a participação
da sociedade civil, uma vez que
parte significativa de atendimen-
to se dá através de instituições
sociais, que sofrem enorme
restrições financeiras e sempre
foi importante a participação.

Um passo importante para
aportar mais recursos públicos
nesse setor foi a possibilidade da
captação de recursos federais
através de incentivos fiscais com
a dedução no Imposto de Renda
das pessoas físicas e jurídicas, a
exemplo do que ocorria na área
cultura com a Lei Rouanet. Mes-
mo assim, a tarefa não era fácil
devido às questões de ordem bu-
rocrática e do receio de utilizar
esses recursos fiscais por parte
dos doadores que passam a ser
fiscalizados pela Receita Federal.

Por isso, em cada municí-
pio há a necessidade de criação
por lei do Conselho dos Direi-
tos (CMDCA) e do Fundo Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (Fumdeca), além
de amplo trabalho de conscienti-
zação, participação e sensibiliza-
ção de eventuais doadores, tare-
fa que nem sempre é fácil.

Em Piracicaba, quando exer-
cia o cargo de prefeito, propuse-
mos a criação do Fumdeca, por
sugestão da equipe técnica da Se-
cretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social (Semdes, hoje Sma-
ds). Por meio de projeto e depois
de lei aprovado pela Câmara te-
mos a Lei Municipal nº 6.246, de 3
de junho de 2008. Dado esse pri-
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meiro passo, todos os
anos é necessário articu-
lar encontros, palestras
e seminários envolven-
do a diretoria da Receita
Federal de Piracicaba, o
Sindicato dos Contabilis-
tas, bem como os clu-
bes de serviços – Lions,
Rotary entre outros.

Com muito traba-
lho e apoio da Prefeitura, inicia-se
o processo de captação de recur-
sos incentivados junto às empre-
sas e às pessoas físicas, que dei-
xam de pagar parte do Imposto de
Renda diretamente ao governo fe-
deral e o destinam para o Fumde-
ca, que se articula com 20 institui-
ções sociais que trabalham com
crianças e adolescentes. Essas en-
tidades apresentam suas propos-
tas técnicas que são analisadas
tecnicamente pelos integrantes do
CMDCA. Aprovados os pedidos,
esses recursos ajudam no atendi-
mento de cerca de 2 mil crianças
e adolescentes todos os anos.

Neste ano, o Fumdeca com-
pleta 14 anos em junho e já captou
mais de R$ 23 milhões (valor no-
minal), que foram bem aplicados
na garantia de promoção, prote-
ção e defesa dos direitos das cri-
anças e dos adolescentes. Nos úl-
timos anos conseguiu-se captar
cerca de R$ 2 milhões por ano, o
que é importante, mas há em Pira-
cicaba potencial para dobrar essa
captação, desde que haja bastante
divulgação e sensibilização dos di-
rigentes empresariais, profissio-
nais liberais e trabalhadores com
renda mais elevada e que pagam
bastante imposto na fonte anu-
almente. A tarefa — repito — não
é fácil, mas há 15 anos a capta-
ção desses recursos era zero.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba
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diminuir o sofrimento
dos brasileiros. A valo-
rização das categorias
são primordiais para o
desenvolvimento.

Em meio às altas
taxas de contágio e
óbitos por Covid, em
especial dos profissi-
onais de saúde, con-
seguimos aprovar a

Lei 14.128/21, de minha auto-
ria, que garante indenização
tanto a trabalhadores da área
da saúde que tiveram sequelas
da Covid e ficaram impedidos de
exercer suas funções, quanto a
dependentes e familiares de pro-
fissionais da saúde que morre-
ram em decorrência da doença.

Está prestes a ser votado no
Plenário da Câmara dos Deputa-
dos o Projeto de Lei 2.564/20, que
cria o piso salarial da enfermei-
ra/o, da técnica/o de enferma-
gem, da/o auxiliar de enferma-
gem e da parteira. Este PL foi
aprovado no Senado e entrou em
discussão em um grupo de traba-
lho na Câmara, onde fui relator
e, junto com sindicato e entida-
des das categorias, conseguimos
demonstrar que é possível sim um
piso salarial justo sem prejuízos
ao orçamento público, que era a
desculpa do Ministério da Saúde.

A defesa da saúde e dos
trabalhadores da área preci-
sam ser constantes. Só assim
teremos um sistema público ro-
busto e que seja universal.

Neste Dia Mundial da Saú-
de, além de parabenizar todas e
todos que fazem parte desta
construção diária, vamos à luta
por um sistema público de saúde
justo para todos os brasileiros.

———
A l e x a n d r e  P a d i l h a ,
m é d i c o ,  p r o f e s s o r
universitário e depu-
tado federal (PT-SP)

Alexandre Padilha

Neste 7 de abril,
Dia Mundial da
Saúde, reitero:

só com uma saúde pú-
blica e SUS mais fortes o
Brasil vai superar a pan-
demia, a fome, produzir
mais tecnologia, crescer
economicamente e vol-
tar a ser respeitado no mundo.

Esta importante data repre-
senta o tamanho do nosso siste-
ma de saúde público, que é a por-
ta de entrada para o atendimen-
to de saúde a todos os cidadãos
brasileiros, seja na atenção bási-
ca, especializada ou de urgência/
emergência, seja na resistência
dos profissionais de saúde em
meio ao cenário desolador causa-
do pelo governo Bolsonaro na
pandemia da Covid-19 e no corte
de recursos e desmontes de im-
portantes programas na área.

Temos muitos desafios para
o próximo período de reconstru-
ção das políticas sociais no Bra-
sil. Perdemos muito nos últimos
anos com o negacionismo e a fal-
ta de incentivos à ciência. O SUS
é uma das políticas mais ousa-
das já implantadas no país. O
SUS é um dos maiores sistemas
públicos do mundo, sabemos que
ainda tem muitos problemas e
que precisa ser aprimorado com
ampliação da tecnologia para
produção de medicamentos,
insumos e serviços, mas muito
foi feito  nos governos do pre-
sidente Lula e da presidenta
Dilma e vamos voltar a fazer.

O SUS ainda tem o desafio de
ser universal e há caminhos para
seu financiamento para a defesa
da vida, como: revogação da
Emenda Constitucional 95 - aque-
la que congelou recursos para saú-
de por 20 anos - , ampliar os in-
vestimentos da União e aprovar
uma Reforma Tributária justa.

Todo o setor da saúde – não
só o SUS – significa cerca de 9%
PIB do país e emprega mais de 9
milhões de pessoas. São trabalha-
doras e trabalhadores da saúde que
dedicam suas vidas para poder
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Dia Mundial da Saúde

que a cidade só funci-
ona, graças ao traba-
lho desses homens e
mulheres que se dedicam
a servir à população.

Diferentemente
da Câmara Municipal,
cujo presidente, seu
vice e vários vereado-
res, entre os quais me
incluo, estiveram ao

lado dos trabalhadores e traba-
lhadoras, o Chefe do Executivo
sequer se deu ao trabalho de di-
alogar. Perdeu a preciosa opor-
tunidade de ouvir, de aprender
a exercer liderança, de ser em-
pático. Enfim, desperdiçou a
chance de tentar ser admirado.

Acredito que o que está em
jogo, nessa disputa entre “pa-
trão e empregado”, não são ape-
nas os 21% de reposição das
perdas salariais, mas a digni-
dade dos nossos servidores e a
importância de cada uma das
funções exercidas, para manter
a cidade em funcionamento.

Para tornar-se um servidor
público é preciso ter conhecimen-
to, prestar concursos, muitas ve-
zes mais disputados do que vagas
das melhores universidades do
país e, ainda, ter desempenho su-
ficiente para ser passar pelo está-

Pedro Kawai

AConstituição de
1988 eliminou a
 expressão fun-

cionário público e
adotou a palavra ser-
vidor, termo mais ade-
quado à sua nobre
função: servir. Apesar
disso, ficou enraizada
na sociedade, o conceito precon-
cebido, de que esses trabalhado-
res, que exercem suas funções em
órgãos públicos, são lentos, bu-
rocratas e pouco empenhados.

Talvez seja inveja de quem
tenta ingressar no setor público,
por meio de concursos, mas não
consegue, ou quem sabe, possa
ser apenas ignorância mesmo.

A semana que se encerrou
nos trouxe de volta, à reflexão, a
importância do trabalho realiza-
do pelos servidores públicos de
Piracicaba, mais especificamen-
te, da Prefeitura e da Câmara
Municipal. Acompanhamos, de
perto, o movimento de greve em
defesa da justa reivindicação da
categoria, pela reposição de suas
perdas salariais. Também obser-
vamos a intransigência do gover-
no municipal, que até o momen-
to, não deu sinais de reconhecer
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A importância dos servidores públicos

gio probatório, um período em que
suas competências, habilidades e
atitudes são avaliadas para con-
solidar a efetivação no cargo.

Ser um servidor público é ter
resiliência. É saber compreender o
desconhecimento e até mesmo, as
atitudes desrespeitosas de cida-
dãos que, às vezes, revoltados com
os gestores públicos, descarregam
sua ira sobre esses trabalhado-
res que atravessam mandatos,
que se adaptam a estilos e aos
mais diferentes perfis de chefias,
a cada quatro anos, no mínimo.

O exercício das funções de-
sempenhadas pelos servidores
públicos, garante que os nossos
filhos sejam educados e bem cui-
dados nas unidades de ensino,
que se alimentem, que tenhamos
atendimento gratuito de saúde,
que possamos ter segurança,
trânsito bem sinalizado, ruas

limpas, água tratada, acesso a
ações culturais, esportivas etc. E
não para por aqui, pois igualmen-
te importantes, são os servidores
do judiciário e do legislativo, que
garantem uma sociedade equili-
brada, justa e organizada.

E é importante esclarecer, que
apoiar os trabalhadores do setor
público não me coloca à esquerda
ou à direita, mas sim, do lado cer-
to da história: o lado de quem tra-
balha para servir ao público e não,
servir-se dele, embora a maior par-
te das regras possui exceções.

Nossa história está repleta de
personagens notáveis que foram
servidores. Boa parte desses
exemplos vem da literatura, com
Machado de Assis, Graciliano Ra-
mos, Carlos Drummond de An-
drade, Guimarães Rosa, Cecília
Meireles e, a já saudosa, Lygia
Fagundes Telles, falecida dias
atrás. Mas também há incontá-
veis heróis anônimos que, mes-
mo por dever de ofício, colocam
suas vidas a serviço das nossas.

Reconhecimento a esses pro-
fissionais se faz no dia a dia, não
apenas em 28 de outubro. Portan-
to, muito obrigado, servidores!

———
Pedro Kawai, vereador
pelo PSDB
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Rodrigo Garcia libera 104 novos
leitos no Hospital Regional
Governador do Estado de São Paulo também inaugura nova sede da
PM e libera investimento de R$ 82,8 milhões em obras e serviços

Divulgação

Solenidade aconteceu no Teatro do Engenho “Erotides de Campos”

O governador Rodrigo Gar-
cia entregou nesta sexta-feira (8),
em Piracicaba, 116 veículos do
Nova Frota SP Não Para e libe-
rou 104 novos leitos para o Hos-
pital Regional de Piracicaba. Ele
também inaugurou a nova sede
da 1ª Companhia do 10º Batalhão
de Polícia Militar do Interior e
destinou R$ 81,7 milhões para
obras de infraestrutura urbana,
segurança viária, acessibilidade e
construção de escolas na região.

“O Governo na Área é uma
forma da gente aproximar o Go-
verno de SP da nossa população.
Estamos vivendo um momento
desafiador na pandemia. A pobre-
za e a perda de renda aumenta-
ram em todo o Brasil. Com o Go-
verno estando próximo, ouvindo
a nossa população, temos uma
chance de acertar ainda mais nas
nossas decisões”, disse Rodrigo.

As ações foram anunciadas
durante o encontro Governo na
Área, que reúne autoridades do
Governo do Estado, prefeituras
e câmaras municipais para am-
pliar ações integradas entre as
entidades governamentais.

Entre os 116 veículos entre-
gues pelo Nova Frota SP Não Para,
estão ambulâncias, vans, cami-
nhões de coleta seletiva e cami-
nhões pipa, além de máquinas pe-
sadas como tratores, motonivela-
doras, triturador de galho de
grande porte e retroescavadeiras,
veículos e maquinários essenci-
ais para a prestação de serviços
aos cidadãos. Ao todo, o Gover-
no de São Paulo vai disponibilizar
3 mil veículos em todo o estado.

Rodrigo liberou a ativação ple-
na do Hospital Regional de Piraci-
caba “Dra. Zilda Arns”. Serão 104
novos leitos no decorrer do ano
para atendimentos de média e alta
complexidade. O Governo de São
Paulo vai investir R$ 17 milhões
em investimentos para a aquisi-
ção de equipamentos, mobiliári-
os e obras de adaptação. Além
disso, o custeio da unidade terá
um aumento total de 85%, pas-
sando dos atuais R$ 51,5 milhões
por ano para R4 95,7 milhões.

Os recursos possibilitarão
a abertura gradativa no decor-

rer de 2022 de 84 novos leitos
de enfermaria e outros 20 em
unidades de terapia intensiva,
além de oito salas cirurgias e
três salas cirúrgicas para pro-
cedimentos de Hospital-Dia.

INFRAESTRUTURA -
Rodrigo Garcia liberou o inves-
timento de R$ 29,6 milhões em
43 convênios de infraestrutura
urbana da Secretaria de Desen-
volvimento Regional com os mu-
nicípios da região. Entre as obras
autorizadas estão a construção
de Casas da Mulher, Unidades de
Saúde e Centros de Convivência,
no âmbito do programa Qualivi-
da; pavimentação de vias de terra
por meio do programa Nossa Rua;
iluminação pública, no âmbito
do Programa Cidades Inteligen-
tes, além de outras intervenções
em infraestrutura urbana.

As cidades contempladas
com recursos são Araras, Capi-
vari, Charqueada, Conchal, Cor-
deirópolis, Corumbataí, Elias
Fausto, Iracemápolis, Itirapina,
Leme, Limeira, Piracicaba, Ra-
fard, Rio Claro, Saltinho, Santa
Gertrudes, Santa Maria da Ser-
ra, São Pedro e Torrinha.

Para obras de segurança viá-
ria, o Governo de São Paulo vai
destinar R$ 24,6 milhões para in-
tervenções viárias na região de

Piracicaba por meio do Programa
Respeito à Vida. As obras serão exe-
cutadas em parceria com a CDHU
(Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano). Na plata-
forma digital do Respeito à Vida,
as cidades escolherão as interven-
ções que foram desenhadas para
melhorar a segurança viária.

Foi liberado também o re-
passe de R$ 9 milhões em equi-
pamentos de acessibilidade em
54 convênios do Programa Cida-
de Acessível com as prefeituras
de Águas de São Pedro, Araras,
Brotas, Capivari, Charqueada,
Conchal, Cordeirópolis, Elias Faus-
to, Itirapina, Ipeúna, Iracemápo-
lis, Leme, Limeira, Mombuca, Pi-
racicaba, Rafard, Rio Claro, Salti-
nho, Santa Gertrudes, Santa Ma-
ria da Serra, São Pedro, Torrinha.

Rodrigo Garcia também
anunciou investimento de R$
18,5 milhões para construção de
escola estadual em Araras e
duas creches, uma em Cordei-
rópolis e outra em Torrinha, ci-
dades da região metropolitana
de Piracicaba. As obras serão
construídas com recursos finan-
ceiros do Plano de Ações Inte-
gradas do Estado de São Paulo.

SEGURANÇA - O governa-
dor descerrou a placa de inaugu-
ração da nova sede da 1ª Compa-

nhia do 10º Batalhão de Polícia
Militar do Interior, em Piracica-
ba. O prédio visa reforçar a segu-
rança local, proporcionando me-
lhores condições de trabalho aos
policiais e de atendimento ao pú-
blico. Com a entrega, a companhia
passou a funcionar na Rua Bogo-
tá, nº 520, em um terreno da Pre-
feitura, que investiu R$ 820,7 mil
na obra – iniciada em fevereiro de
2020 e finalizada no fim do ano
passado. Pelo Estado, foram inves-
tidos mais de R$ 120 mil, em sua
maior parte para a aquisição de
mobília e identificação visual.

HABITAÇÃO - O governa-
dor liberou ainda a construção
de mil unidades habitacionais e
entregou 110 títulos de proprie-
dade para famílias da região de
Piracicaba. Foram assinadas or-
dens de serviço, que somam R$
1,1 milhão, para regularização fun-
diária de 13 núcleos habitacionais
em oito municípios da região.

Pela modalidade Nossa Casa-
CDHU, serão construídas 40 ca-
sas no município de Charqueada.
Os municípios de Limeira e Piraci-
caba serão contemplados com 216
e 564 moradias, respectivamente,
da modalidade Nossa Casa-Preço
Social, uma parceria da Secretaria
de Estado da Habitação, com a
prefeitura e iniciativa privada.
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O governo estadual acaba de
publicar o Decreto N° 66.624/
2022, que atualiza a estimativa
inicial do resíduo do FUNDEB
(Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissio-
nais da Educaçã) para o paga-
mento do Abono FUNDEB. Com
isso, os professores da rede esta-
dual de ensino estarão receben-
do a terceira parcela do abono
fundeb, informa a presidenta da
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial de Ensino
do Estado de São Paulo), a depu-
tada estadual Professora Bebel.

O pagamento se dará ago-
ra, porque na época da edição
da Lei ainda não havia vencido
o ano, então não se sabia de
quanto iria ser a sobra efetiva.
“O primeiro decreto estimou em
1 bilhão e 600 mil reais, e agora
acresceu-se R$ 800 milhões.
Com isso haverá uma terceira
parcela do Abono FUNDEB, de
modo que possa ser atingido
aquele valor individual planeja-
do inicialmente”, explica Bebel.

A presidenta da Apeoesp lem-
bra que abono foi possível pela con-
quista do FUNDEB permanente,
com ampliação de verbas e do per-
centual destinado à valorização
dos profissionais da Educação.

A Professora Bebel lembra que
o abono foi possível pela conquis-
ta do Fundeb permanente, com
ampliação de verbas e do percen-
tual destinado à valorização dos
profissionais da educação,   resul-
tado da luta de todos profissionais
da educação em que a Apeoesp es-
teve sempre na vanguarda.

Como então presidenta da
Comissão de Educação e Cultura
da Assembleia Legislativa de São
Paulo,  em 4 de outubro de 2019,
Bebel lançou na Casa o Fórum pelo
Fundeb Permanente, em audiên-
cia na Alesp, que contou com a
presença de deputados federais da
Comissão Especial do FUNDEB e
diversas entidades altamente re-
presentativas da educação e da
sociedade civil, além de movimen-
tos populares, tendo repercussão
nacional, contribuindo para sua
aprovação pelo Congresso Nacio-
nal, sendo um passo fundamental
para que a educação básica pública
brasileira tenha continuidade.
“Sem essa aprovação, haveria o
colapso da educação brasileira, so-
bretudo nos Municípios”, enfatiza.

O que prevê o novo Fundeb?
-- O novo FUNDEB prevê o au-
mento gradual dos recursos da
União para o Fundeb, que passa-
rá dos 10% atual para 23% até o
ano de 2026 e garante 70% dos
recursos para o pagamento do piso
salarial para todos os profissionais
da educação e torna o fundo per-
manente.  “Importantíssimo tam-
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Fundeb permanente garante
resíduo do abono aos professores

Divulgação

A deputada Professora Bebel durante o lançamento do
novo Fundeb na Assembleia Legislativa de São Paulo

bém é que ele assegura o financia-
mento da educação infantil (cre-
ches e pré-escolas), pois 5% dos
recursos recebidos pelos municí-
pios devem ser destinados a esse
nível de ensino. Outra grande con-
quista é que o financiamento da
educação será balizado pelo Custo
Aluno Qualidade (CAQ), cálculo que
prevê as condições estruturais e
pedagógicas necessárias para um
ensino de boa qualidade”, ressalta.

No entanto, a deputada diz
que a  luta é permanente. “Temos
que assegurar a fiscalização do
uso desses recursos e a nova lei
oferece mecanismos para isso. A
sociedade lutou e agora precisa
fazer valer sua conquista”, diz,
reafirmando que destinar verbas
do Fundeb para os profissionais
da educação não é uma dádiva do
governo estadual. “O próprio nome
do Fundeb – Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação assim de-
fine. A lei diz que 70% dos recur-
sos do Fundo devem ser destina-
dos à valorização dos profissionais
da educação. Valorização de ver-
dade é melhorar os salários. Por-
tanto, aprovado o abono, que seja
incorporado aos salários. Isso é
direito da categoria!”, enfatiza.

Leia a íntegra do Decreto
DECRETO Nº 66.624, DE 1º DE
ABRIL DE 2022 Atualiza o valor
global de que trata o § 1º do artigo
1º do Decreto nº 66.351, de 17 de
dezembro de 2021, na forma que
especifica RODRIGO GARCIA,
Governador do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições
legais Decreta: Artigo 1º - Fica o
valor global de que trata o § 1º do
artigo 1º do Decreto nº 66.351, de
17 de dezembro de 2021, de R$
1.600.000.000,00 (um bilhão e
seiscentos milhões de reais), acres-
cido de R$ 799.214.466,43 (sete-
centos e noventa e nove milhões,
duzentos e quatorze mil, quatro-
centos e sessenta e seis reais e qua-
renta e três centavos), perfazendo
o montante de R$ 2.399.214.466,43
(dois bilhões, trezentos e noventa
e nove milhões, duzentos e qua-
torze mil, quatrocentos e sessenta
e seis reais e quarenta e três centa-
vos). Parágrafo único - O acrésci-
mo do valor global de que trata o
“caput” deste artigo é destinado
ao pagamento da 3ª (terceira) par-
cela do Abono-FUNDEB aos pro-
fissionais da educação básica vin-
culados à Secretaria de Educação,
em complementação, conforme
estabelecido no § 2º do artigo 1º e
artigo 5º, ambos do Decreto nº
66.351, de 17 de dezembro de 2021.
Artigo 2º - Este decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 1º de abril
de 2022 Publicado na Secretaria de
Governo, a 1º de abril de 2022.
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Prefeito assina convênio para
construção de 744 moradias
Anúncio foi feito nesta sexta-feria, 8, durante evento Governo na
Área, do Estado, com a presença do governador Rodrigo Garcia

Governo do Estado de SP

Assinatura ocorreu no Governo na Área, do Estado, no Engenho Central

O prefeito Luciano Almeida
assinou ontem, 8, convênio com
o Estado para a construção de
744 unidades habitacionais por
meio do Programa Nossa Casa
– Preço Social. A assinatura
ocorreu durante o evento Gover-
no na Área, do Estado, realiza-
do no Engenho Central, que reu-
niu autoridades estaduais e
municipais da Região Metropo-
litana de Piracicaba (RMP).

Outros anúncios de repasses
para Piracicaba também foram
feitos, como destinação de R$ 5
milhões por meio do Programa
Respeito à Vida, para remodela-
ções viárias, focando na seguran-
ça do trânsito. “É um pacote ma-
ravilhoso. Isso mostra uma inte-
gração importante da Prefeitura
junto ao Estado e com a União
para buscar alternativas, porque
temos restrições e limitações or-
çamentárias. O anúncio mais re-
levante é o grande anúncio de 744
casas, nosso primeiro grande pro-
jeto para atender as demandas
habitacionais do município”, afir-
ma o prefeito Luciano Almeida.

NOSSA CASA – Preço So-
cial atua para promover habita-
ção de interesse social no Esta-

do, com objetivo de que famílias
de baixa renda conquistem a
casa própria a preços abaixo ao
do mercado e de forma acessí-
vel. A Prefeitura doará o terre-
no para a construção das uni-
dades habitacionais e ficará res-
ponsável pelo processo licitatório
para contratar a construtora.

De acordo com o presidente
da Empresa Municipal de Desen-
volvimento Habitacional de Pira-
cicaba (Emdhap), Sérgio Maluf
Chaim, o Governo do Estado tam-
bém fornecerá subsídio de até R$
30 mil às pessoas contemplados,
que também terão direito ao sub-
síduo do Programa Casa Verde
Amarela, do Governo Federal.
“Sendo assim, o valor da residên-
cia poderá ficar até abaixo dos
R$ 100 mil”, comenta Chaim.

Segundo informações do site
do programa, poderão concorrer
a aquisição da unidade habitacio-
nal na categoria Preço Social fa-
mílias com renda de até R$
2.994,00. “A seleção será feita pela
Caixa e a empresa, utilizando o
cadastro social da Emdhap e da
Smads (Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência
Social), que vamos aprimorar e

atualizar”, explica Chaim. “Assim
logo vamos informar onde as pes-
soas deverão atualizar seus ca-
dastros para depois enviarmos à
empresa ganhadora, que vai sub-
meter à Caixa”, complementa.

ANEL VIÁRIO – O gover-
nador Rodrigo Garcia anunciou
também hoje que o Estado vai au-
torizar que a Artesp (Agência Re-
guladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Es-
tado de São Paulo) antecipe a re-

alização de estudos para a cons-
trução de um novo anel viário
em Piracicaba. O prefeito Lucia-
no Almeida explica que esse anel
viário vai ajudar o município a
escoar o tráfego na região de San-
ta Teresinha, Balbo e Vila Sônia.
“Aquela região toda vai ter uma
alternativa que não vai ser só a
estrada Piracicaba-São Pedro.
Serão dois dispositivos importan-
tíssimos para diminuir aciden-
tes”, afirma Luciano Almeida.
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Cartilha sobre bem-estar animal será apresentada na rede escolar
A cartilha “ABC do Bem-Es-

tar Animal”, da autora Mariana
Penteado, foi levada pela verea-
dora Alessandra Bellucci (Repu-
blicanos) ao secretário municipal
de Educação, Bruno Roza. Em
encontro nesta semana, a parla-
mentar destacou que o objetivo é
apresentar o conteúdo na rede
municipal e ampliar a conscien-
tização sobre posse responsável.

“A gente veio (na secretaria)
para apresentar um programa que
leva às salas de aula um conteú-
do sobre bem-estar animal, em
que fala da necessidade de cas-
tração e posse responsável”, dis-
se, ao definir que o próximo pas-
so será mostrar ao secretário de
Governo, Carlos Beltrame, para
que “as crianças aprendam sobre
o respeito aos animais”, disse.

Assessoria Parlamentar

Alessandra se reuniu com o secretário de Educação, Bruno Roza

Alessandra avaliou que o
secretário municipal foi bastan-
te receptivo à proposta da car-
tilha e a possibilidade de imple-
mentar nas escolas da rede mu-
nicipal. “Ele já pediu para con-
vocar as diretoras das unidades
de ensino para que isso seja inse-
rido o quanto antes”, destacou.

Veterinário e responsável
pelo Núcleo de Bem-Estar Ani-
mal, Matheus Ferreira dos San-
tos destacou que o secretário de
Educação “teve uma abertura
muito grande” para tratar so-
bre o tema nas escolas. “É um
trabalho importante, porque é
educativo e isso contribui para
criar uma consciência nas cri-
anças e melhorar o bem-estar
animal na cidade”, disse.

A cartilha ABC do Bem-Es-

tar Animal é destinada a alunos
do Ensino Fundamental I de es-
colas da rede municipal e parti-
culares, e tem por objetivo com-

plementar a grade curricular com
ensinamentos sobre respeito, cui-
dados e proteção aos animais do-
mésticos, comunitários e selvagens.
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Kawai agradece governador
por limpeza do Piracicamirim

Assessoria Parlamentar

O vereador Pedro Kawai e o
governador de São Paulo, Rodri-
go Garcia, ambos do PSDB, reuni-
ram-se na manhã desta sexta-fei-
ra (8) para uma rápida conversa
sobre projetos, programas e ações
realizadas em parceria com o mu-
nicípio de Piracicaba, entre as
quais, o programa Água É Vida,
que inclui o projeto Rios Vivos, e
trata da limpeza e desassorea-
mento de córregos e ribeirões.

Na oportunidade, Kawai
agradeceu a Garcia que, por meio
do DAEE (Departamento de Águas
e Energia Elétrica), contemplou
Piracicaba no rol dos municípios
atendidos. “Em uma das visitas do
ex-governador João Doria a Pira-
cicaba, solicitei uma ajuda do go-
verno de São Paulo para a limpeza
e desassoreamento dos nossos cór-
regos e ribeirões”, disse. “Agora, é
hora de agradecer”, completou.

Kawai, que acompanhou a
execução dos trabalhos, lembrou
que o pedido é uma reivindica-
ção das associações de morado-
res dos bairros Maracanã, Água
Branca e Vila Monteiro, cuja de-
manda foi encaminhada à pre-
feitura, no início de fevereiro
deste ano, através da indicação
nº 503/2022. Na mesma sema-
na, o vereador protocolou o re-
querimento nº 101/2022, per-
guntando se o governo munici-
pal realiza, periodicamente, mo-
nitoramento daquele ribeirão.

Garcia, que assumiu o go-
verno paulista após a saída de
João Doria, pré-candidato à
presidência da República, dis-
se que a revitalização de rios,
ribeirões e córregos “é uma
diretriz de governo”, e lem-
brou que o saneamento é um
direito essencial dos cidadãos.

Vereador acompanhou o trabalho de desassoreamento do ribeirão
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Comunidade pede manutenção
em sistema de lazer do bairro

“O sistema de lazer do bairro
Jardim Noiva da Colina precisa de
cuidado mais atento da prefeitu-
ra”, disse o vereador Pedro Kawai
(PSDB) que, nesta semana, esteve
no bairro a pedido do comercian-
te Claudinei Hellmeister, para
conferir a conservação do local.

Japão, como é popularmen-
te conhecido no bairro, mostrou
ao vereador, as más condições
em que se encontram os equipa-
mentos do parque infantil e da
academia ao ar livre, instalados
na praça Oswaldo Moreira, na
rua Segisfredo Paulino de Almei-
da, número 700. “Já faz mais de
um ano que ninguém aparece
aqui para cuidar dos equipamen-
tos. Eles estão enferrujando e al-
guns oferecem risco aos usu-
ários”, disse o comerciante.

O vereador observou que há

outros procedimentos a serem
feitos, como a limpeza e o corte
de mato, a manutenção das cal-
çadas e a recolocação da placa
de identificação do local, que
está jogada no chão. “Este lugar
só não está pior, porque os mo-
radores ajudam na manutenção,
mas a obrigação de mantê-lo lim-
po e, em funcionamento, é da
prefeitura”, afirmou Kawai.

Duas indicações (1243 e
1244/2022) que solicitam, res-
pectivamente, manutenção e
pintura dos brinquedos do par-
que infantil, e a limpeza e manu-
tenção da praça Oswaldo Morei-
ra, já foram protocoladas pelo
vereador. Ele espera que o pedido
seja acolhido, pois o local é um
dos poucos espaços que a comu-
nidade dispõe, para atividades fí-
sicas, de lazer e entretenimento.

Assessoria Parlamentar

Liderança do Jardim Noiva da Colina solicitou ajuda de Pedro Kawai
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Prefeitura beneficia mais de
3.900 famílias em programa

EEEEENCONTRONCONTRONCONTRONCONTRONCONTRO

Força do Parlamento Metropolitano
é reconhecida em evento do Estado
"Governo na Área" foi realizado nesta sexta-feira (8), com a presença
do governador Rodrigo Garcia (PSDB) e de secretários estaduais

“A união de todos os 24 mu-
nicípios que compõem o Parlamen-
to Metropolitano de Piracicaba faz
com que o governo do estado te-
nha um olhar diferenciado para a
região”, afirmou o presidente Par-
lamento Metropolitano e da Câma-
ra Municipal de Piracicaba, Gilmar
Rotta (PP). O vereador partici-
pou, na manhã desta sexta-feira
(8), da iniciativa “Governo na
Área”, evento que reúne autori-
dades do Governo do Estado,
prefeituras e câmaras municipais
para ampliar ações integradas en-
tre as entidades governamentais.

Em reunião coordenada
pelo governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB), com a
participação de secretários esta-
duais e convidados de Piracica-
ba e região, Rotta apresentou ao
governador um projeto com es-
tudo completo sobre a imple-
mentação de economia de baixo
carbono na região de Piracicaba
e uma solicitação do Simespi de
recursos para recuperar a pavi-
mentação do polo industrial.

O presidente do Parlamento
Metropolitano de Piracicaba des-
tacou no encontro a importância
de investimentos na saúde, em es-
pecial aos hospitais Santa Casa e
Fornecedores de Cana, entidades
filantrópicas que, segundo ele,
atendem à demanda hospitalar do
município e região. “É muito im-
portante o governador fazer esse

aporte financeiro para ajudar es-
ses hospitais a continuar fazen-
do esses atendimentos”, disse.

Governo na Área – No even-
to, Rodrigo Garcia entregou 116
veículos do “Nova Frota SP Não
Para”, inaugurou a nova sede da
1ª Companhia do 10º Batalhão de
Polícia Militar do Interior e desti-
nou R$ 82,8 milhões para obras
de infraestrutura urbana, segu-
rança viária, acessibilidade e
construção de escolas na região.

O governador também anun-
ciou a ativação plena do Hospital
Regional de Piracicaba “Dra. Zil-
da Arns”, ainda em 2022, com a
liberação de 104 novos leitos. De
acordo com o governo estadual,
serão investidos R$ 17 milhões
para a aquisição de equipamen-
tos, mobiliários e obras de adap-
tação. Além disso, o custeio da
unidade terá um aumento total
de 85%, passando dos atuais R$
51,5 milhões por ano para R4 95,7
milhões. Ainda de acordo com o
governo, os recursos possibilita-
rão a abertura gradativa no de-
correr de 2022 de 84 novos leitos
de enfermaria e outros 20 em
unidades de terapia intensiva,
além de oito salas de cirurgias e
três salas cirúrgicas para pro-
cedimentos do Hospital-Dia.

“A questão da ampliação dos
recursos para o Hospital Regio-
nal foi discutida com ele no ano
passado, nos meses quando o

Gilmar Rotta representou o Parlamento Metropolitano de Piracicaba

Davi Negri

Parlamento Metropolitano come-
çou a funcionar e após 40 dias ele
disse que iria ampliar o atendi-
mento”, elogiou Gilmar Rotta.

O presidente do Parlamen-
to Metropolitano destacou os
resultados das articulações com
o governo do estado para que
as demandas das 24 cidades da
Região Metropolitana de Pira-
cicaba (RMP) fossem atendidas.
“Pegamos a demanda do muni-
cípio, fazemos proposituras, le-
vamos para o governo, debate-
mos, fazemos reuniões coma Ar-
tesp (Agência Reguladora de Ser-
viços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São
Paulo), com a concessionária Eixo
e com várias secretarias”, disse.

Para Rotta, o governador
teve “um olhar diferenciado” ao
ver o que está acontecendo nas
cidades, pegando todas as infor-
mações que o Parlamento Me-
tropolitano levou até ele e agora
“está distribuindo”. “Ele tem
acatado desde o ano passado es-
sas ações do Parlamento Metro-
politano de levar as problemáti-
cas para ele, o exemplo foi o
Hospital Regional, afirmou.

Os vereadores Acácio Godoy
(PP), Ana Pavão (PL), Cássio
Fala Pira (PL), Paulo Campos
(Podemos), Thiago Ribeiro (PSC),
Josef Borges (Solidariedade), Pe-
dro Kawai (PSDB) e Zezinho Pe-
reira (Democratas) também par-
ticiparam do Governo na Área.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento
Social (Smads), distribuiu, entre os
meses de dezembro e março, 3.983
cestas de hortifruti a famílias em
situação de vulnerabilidade e ris-
co social. O projeto Cestas Ver-
des foi realizado em parceria com
o Banco de Alimentos, do Fundo
Social de Solidariedade (Fussp),
com a proposta de auxiliar no
combate à insegurança alimen-
tar e nutricional neste período.

“Durante todo este tempo,
recebemos kits completos com le-
gumes, verduras e frutas que aju-
daram muito na alimentação da
minha família. Somos em dez pes-
soas em casa e mesmo com a falta
de emprego, conseguimos lidar
bem com a situação nesses quatro
meses”, contou Maria Pereira,
uma das beneficiárias encaminha-
das pelo Cras Piracicamirim.

As cestas foram compostas de
acordo com as necessidades diá-
rias de consumo de frutas, legu-
mes e verduras, por pessoa. Elas
complementam as cestas básicas
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Famílias foram encaminhadas pelos Cras e Creas de dezembro a março

com alimentos não perecíveis, en-
tregues para as famílias encami-
nhadas pelos Cras (Centros de
Referência de Assistência Social) e
Creas (Centros de Referência Es-
pecializados de Assistência Social).

“Conseguimos atender, via li-
citação, a quase 4.000 famílias
que, devido à pandemia, estavam
em situação de insegurança ali-
mentar bastante agravada”, res-
saltou a secretária municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social, Euclidia Fioravante.

A elaboração do projeto
contou com o apoio do Comsea
(Conselho Municipal de Segu-
rança Alimentar e Nutricional),
Banco de Alimentos e Cras.

O Banco de Alimentos faz en-
tregas regulares de cestas básicas
com produtos oriundos de doa-
ções ou comprados pela Smads, às
famílias encaminhadas pelos Cras
e Creas, além de atender organi-
zações da sociedade civil com ces-
tas e/ou refeições oferecidas a seus
beneficiários, entre os quais ido-
sos, crianças, adolescentes, pesso-
as com deficiência e outros.
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Alex de Madureira acompanha governador em solenidade

Em visita à cidade, Rodrigo Garcia inaugurou sede da PM e
liberou investimento de R$ 82,8 milhões em obras e serviços
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Acompanhado do deputado
Alex de Madureira, o Governador
Rodrigo Garcia entregou nesta
sexta-feira (8), em Piracicaba, 116
veículos do Nova Frota SP Não
Para e liberou 104 novos leitos para
o Hospital Regional de Piracicaba.
Ele também inaugurou a nova sede
da 1ª Companhia do 10º Batalhão
de Polícia Militar do Interior e des-
tinou R$ 81,7 milhões para obras
de infraestrutura urbana, segu-
rança viária, acessibilidade e cons-
trução de escolas na região.

"Foi um evento simbólico tan-
to para a cidade como para os de-
mais municípios da Região Metro-
politana de Piracicaba. Os anúnci-
os de liberações de recursos irão
ajudar muito na realização das
ações integradas entre as cidades
beneficiadas e o governo estadu-
al”, afirmou Alex de Madureira.

Entre os 116 veículos entre-
gues pelo Nova Frota SP Não Para,
estão ambulâncias, vans, cami-
nhões de coleta seletiva e cami-
nhões pipa, além de máquinas
pesadas como tratores, motoni-
veladoras, triturador de galho de
grande porte e retroescavadeiras,
veículos e maquinários essenci-
ais para a prestação de serviços
aos cidadãos. Ao todo, o Gover-

no de São Paulo vai disponibilizar
3 mil veículos em todo o estado.

Um dos decretos mais impor-
tantes do governador foi a libera-
ção da ativação plena do Hospital
Regional de Piracicaba “Dra. Zilda
Arns”. Serão 104 novos leitos no
decorrer do ano para atendimen-
tos de média e alta complexidade.
O Governo de São Paulo vai inves-
tir R$ 17 milhões em investimentos
para a aquisição de equipamentos,
mobiliários e obras de adaptação.
Além disso, o custeio da unidade
terá um aumento total de 85%, pas-
sando dos atuais R$ 51,5 milhões
por ano para R$ 95,7 milhões.

Segundo Alex de Madurei-
ra, “esses recursos possibilita-
rão a abertura gradativa, no
decorrer deste ano, de 84 novos
leitos de enfermaria e outros 20
em unidades de terapia intensi-
va, além de oito salas cirurgias e
três salas cirúrgicas para proce-
dimentos de Hospital-Dia”.

SIMESPI - Na ocasião, o pre-
sidente do Simespi, Euclides Libar-
di, acompanhado do deputado
Alex de Madureira, entregaram ao
governador Rodrigo Garcia uma
reivindicação da entidade para a
pavimentação asfáltica de aproxi-
madamente 47 mil metros qua-

drados do Unileste, o primeiro dis-
trito industrial de Piracicaba.

“Esta é uma antiga reivin-
dicação deste que é um dos sin-
dicatos patronais mais antigo do
país. Espero que o governo do
estado acate esse pedido, mas,
se necessário, colocarei uma
emenda parlamentar de minha
autoria para que, juntos, conse-
guiremos realizar essa obra tão
importante para Piracicaba” in-
formou Alex de Madureira.

O valor solicitado é de R$
9 milhões e será usado para o
recapeamento do distrito in-
dustrial Unileste. Elaborado
pela empresa MAP Geotécni-
ca, o projeto custou R$ 31 mil
ao Simespi que teve a iniciati-
va e, de acordo com o levan-
tamento técnico, a obra irá
beneficiar as avenidas Comen-
dador Leopoldo Dedini, Profes-
sor Benedito de Andrade, além
da rua Felipe Zaidan Maluf.
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Educação pede 800 exemplares de material didático ao Governo
O secretário municipal de

Educação, Bruno Roza, solicitou
ao Governo do Estado de São Pau-
lo, por meio da secretária estadu-
al de Educação, Renilda Peres de
Lima, o envio de 800 novos exem-
plares dos materiais didáticos
Aprender Sempre e do Currículo
em Ação para serem ofertados
aos alunos da Rede Municipal
de Ensino, visando suprir o dé-
ficit apresentado neste ano letivo.

Os livros são cedidos por
meio de convênio entre o Go-
verno do Estado de São Paulo e
a Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME), atendendo estu-
dantes do Ensino Fundamen-
tal, englobando do 1° ao 5° ano.

O pedido foi formalizado
durante o encontro regional Go-
verno na Área, realizado nessa
sexta-feira, 08/04, pelo Gover-
no do Estado de São Paulo no
Engenho Central, tendo em vis-
ta a necessidade de atender toda

a demanda apresentada pela Rede
de Educação de Piracicaba.

“Estamos buscando junto ao
Governo do Estado de São Paulo
os materiais aos alunos de Piraci-
caba. Nesse ano de 2022 tivemos
uma grande demanda de matrícu-
las que ultrapassaram os números
previstos na celebração do convê-
nio”, frisa o secretário Bruno Roza.

A Secretaria de Estado da
Educação já encaminhou a Piraci-
caba mais de 68 mil exemplares
dos materiais didáticos Aprender
Sempre e do Currículo em Ação
para serem utilizados durante o
ano letivo de 2022 e, com o enca-
minhamento de mais 800, todos
os alunos estarão contemplados.

“A utilização desses livros
em sala de aula fornecerá um
suporte adicional aos nossos
alunos, e, aliados ao compro-
metimento dos nossos profes-
sores, auxiliarão no processo de
aprendizagem”, pontua Bruno.
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Fábio Augusto Negreiros, dirigente regional de Ensino,
secretária de Estado da Educação, Renilda Peres de Lima
 Bruno Roza, Secretário Municipal de Educação
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Ultimate Drift abre temporada
2022 neste final de semana

O Ultimate Drift desembarca
em Piracicaba neste fim de sema-
na (9 e 10 de abril) para dar iní-
cio à temporada 2022 da catego-
ria. Certame válido pelo Campe-
onato Brasileiro da categoria, o
Ultimate Drift terá a primeira
etapa realizada no autódromo do
ECPA (Esporte Clube Piracicaba-
no de Automobilismo), localiza-
da no interior de São Paulo.

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

Em sua terceira temporada,
a expectativa é de que mais de
45 pilotos integrem o grid, se-
parados pelas divisões Pró e Li-
ght, essa última criada ano pas-
sa com o intuito de profissiona-
lizar pilotos que pretendam fa-
zer carreira na categoria conhe-
cida pela condução de carros
com derrapagens em curvas.

“Estamos dando continuida-
de a este projeto inovador inicia-
do em 2020, ainda em meio a
pandemia, e, agora, finalmente
com a presença de público nas
etapas, fato que não aconteceu
nos dois anos anteriores. Com
certeza, um atrativo a mais, prin-
cipalmente para os pilotos que
ficarão extasiados quando verem
a arquibancada lotada e vibran-

do com suas performances”, dis-
se Fábio Manfio, coordenador de
operações do Ultimate Drift.

O formato da competição
segue a receita já apresenta-
da na temporada de 2021, com
os pilotos disputando uma
pré-qualificação e avançando
para a chave final. Em segui-
da, acontecem as batalhas em
formato de mata-mata.

Os carros competem em
dupla, alternando-se nos papéis
de líder e perseguidor. A traje-
tória obrigatória compreende
uma série de requisitos técni-
cos que são avaliados por um
corpo de juízes. A competição
garante transparência, pois os
juízes debatem ao vivo a per-
formance de cada competidor e
as notas são publicadas em tem-
po real logo após as batalhas.

ATRAÇÕES - Ao longo dos
dois dias de competições o público
também poderá se divertir com
exposições de carros customizados,
música e área gourmet. A progra-
mação contará ainda uma experi-
ência única que será a possibilida-
de de dar uma volta rápida pelo
circuito do autódromo do ECPA,
com um piloto de Drift.

SERVIÇO
O ECPA fica localizado na
Rodovia SP 135 Km 13,5 –
Tupi. Mais informações pelo
whatsapp (19) 974037683,
instagram @ecpabrasi l  e
facebook @ecpabrasil.

Brasileiro de Drift será disputada no ECPA no fim de semana
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Encontro Conecta Rural
reunirá 24 instituições
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Influenciadoras locais receberão
o Destaque Digital 2022, dia 20
As homenageadas serão para mulheres de diferentes atuações e nichos mas
que tem em comum a capacidade de se comunicar pelas redes sociais

Idealizado e organizado pela
jornalista Luciana Paula, o Tro-
féu Destaque Digital 2022 premi-
ará influenciadoras de Piracicaba.
As homenageadas serão para mu-
lheres de diferentes atuações e ni-
chos mas que tem em comum a
capacidade de se comunicar pelas
redes sociais, levar informação,
promover conversas sobre vári-
os assuntos e pautar debates. O
evento é fechado e ocorrerá no
auditório do Class Hotel, no dia
20 de abril, a partir das 18h30.

A premiação é uma realização
da Addora Produções e contará
com a apresentação dos jornalis-

tas: Luciana Paula e Juliano Fan-
tazia. A programação terá também
apresentações da Mississipi Jazz
Band e cantora Kaline Volpato.

Na categoria Kids, a home-
nageada de 2022 é a influencer
Sara Fantazia, a mais nova inte-
grante do casting da Agência Vo-
gue. Na categoria Revelação, es-
tão Fernanda Fidelis (@fernan-
dafideliss) e Gracielli Nogueira
(@gracielinogueira). Já na cate-
goria Formadora de Opinião se-
rão premiadas Juliana Franco
(@juhfranco), Graziella Gian-
netti (@graziellagiannetti), Fer-
nanda Martini/Cozinhe Comigo

Idealizado pela jornalista Luciana Paula, o Troféu Destaque
Digital 2022 premiará influenciadoras de Piracicaba

Juliano Fantazia estará ao lado de Luciana Paula na apresentação
do evento de premiação Troféu Destaque Digital 2022

(@cozinhecomigo), Barbara Ji-
menez (@eubarbarajimenez),
Marcela Varella Zinsly/Coiseiras
da Má (@coiseirasdama) e Mara
Ferraz (@maraferrazoficial).

Luciana Paula explica que este
é o segundo ano da premiação. “O
Troféu Destaque Digital tem como
proposta apoiar a atuação de in-
fluenciadoras digitais da cidade,
assim como incentivar o empreen-
dedorismo feminino. Nesta edi-
ção, homenagearemos mulheres
muito diversas. Contaremos, in-
clusive, com o reconhecimento a
uma influenciadora mirim. Pira-
cicaba está repleta de grandes for-

madoras de opinião, da moda a
culinária, e o nosso papel é valori-
zar essa dedicação profissional”.

Segundo Luciana, as premi-
adas destacam-se pelo profissio-
nalismo na área. “São mulheres
aclamadas pela ética, pelo traba-
lho bem feito e pelo posiciona-
mento. Realmente, são persona-
lizadas em destaque. Para elas,
as redes não são simplesmente
um hobby. Algumas migraram
do jornalismo e se adaptaram
com maestria. A gente consegue
reconhecer por meio de conteúdos
bem feitos, publicações qualifica-
das e feedback dos seguidores”.

Fotos: Divulgação

Vinte e quatro instituições es-
tão confirmadas para expor no 2º
Encontro Conecta Rural, promo-
vido pela Prefeitura de Piracica-
ba, por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento), na próxima segun-
da-feira, 11, das 10h às 17h, no
espaço do Varejão da Paulista.

Entre os participantes estão
produtores locais, empresas de
agronegócio, instituições de en-
sino, cooperativas de agriculto-
res e de crédito, profissionais de
alimentação e segurança ali-
mentar, entre outros. Todos,
com um mesmo objetivo em co-
mum: disseminar conhecimen-
tos e tecnologias em prol do de-
senvolvimento da produção ru-
ral sustentável de Piracicaba.

É a primeira vez que a star-
tup GeoApis participa do evento,
no qual vai apresentar seus tra-
balhos ajudando corporações,
empresas e produtores rurais a
construírem a coexistência har-
mônica entre agricultura e apicul-
tura. "No nosso stand teremos
atividades para o público infantil
sobre a importância das abelhas e
para os produtores realizaremos o
cadastro de apicultores”, explica a
CEO da GeoApis, Elaine Basso.

Duas escolas estaduais vão
expor seus projetos de hortas es-
colares: a E. E. Prof. Elias de Me-
llo Ayres e E.E. Dionetti Callegaro
Miori. “Os alunos estão muito fe-
lizes em participar, pois para nós
será uma honra estar junto de pro-
dutores rurais de Piracicaba, mos-
trando o trabalho de horta e em-
preendedorismo que desenvolve-

mos em nossa escola”, conta o pro-
fessor Élcio Maichaki e a diretora
Andréa Cristine Mainardes, da
escola Dionetti Callegaro Miori.

Os demais estandes confir-
mados são: projeto Corredor Cai-
pira; a cooperativa de produtores
de milho, CopiMays; Esalq-USP;
IBS Instituto Biosistêmico; a coo-
perativa de produção e processa-
mento de hortaliças Coopihort;
CPAN (Coordenadoria em Progra-
mas de Alimentação e Nutrição de
Piracicaba), DAN (Divisão de Ali-
mentação e Nutrição); Sebrae;
Coplacana, Fatec; a empresa de
energia fotovoltaica Yellow Sol;
Sicredi; Fatep; Sindicato dos Tra-
balhadores da Agricultura Fami-
liar; JBL Consultoria Agro e CATI-
CDRS (Coordenadoria de Desen-
volvimento Rural Sustentável).

A Sema também traz quatro
produtores que possuem o selo
SIM (Serviço de Inspeção Muni-
cipal), que certifica produtos de
origem animal comercializados
em Piracicaba. São eles: Raj Co-
alhadas Artesanais; Ovos da
Vida; Mel Angélica e Queijos Ar-
tesanais do Sítio Cabra Feliz.

“Queremos que seja um
evento acolhedor, propagador de
ideias, e que faça como o nome
sugere, ́ conecte´ pessoas e ins-
tituições por meio do interesse
em comum pela agricultura e o
desenvolvimento rural'', diz a se-
cretária da Sema, Nancy Thame.

A entrada  no  evento  é
gratuita e o local  terá praça
de alimentação com barracas
de pastel,  tapioca, açaí,  mi-
lho verde e caldo de cana.

A Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP) participará, no
próximo dia 11 de abril, do 2º
Encontro Conecta Rural, even-
to que tem como proposta in-
teragir e trocar conhecimento
entre produtores rurais e de-
mais interessados do setor.

Grupos de extensão, de-
partamentos e serviços da
inst i tuição estarão repre-
sentados em três estandes,
oferecendo ao público uma
exposição de programas e
produtos com a distribuição
de material informativo.

Os módulos práticos a
serem apresentados envol-
verão os departamentos de
Agroindústria, Alimentos e
Nutrição (LAN), de Ciência do
Solo (LSO), de Ciências Bio-
lógicas (LCB), de Ciências
Exatas (LCE), de Entomolo-
gia e Acarologia (LEA) e de
Ciências Florestais (LCF) e
seus respectivos grupos de

2º ENCONTRO

Esalq participa do Conecta Rural
extensão e laboratórios, além
da Casa do Produtor Rural e
do Programa USP Recicla.

Destaca-se que no início
do evento acontecerá uma
Abertura (10h), seguida de
palestra sobre o Programa de
Patrulha Agrícola e o Progra-
ma de Agricultura Urbana
(10h20). Antes do encerramen-
to, às 16h, ocorrerão uma
Roda de Conversa e sorteios.

A realização do 2º Encon-
tro Conecta Rural é da Pre-
feitura Municipal de Piracica-
ba por meio da Secretaria
Municipal de Agricultura e
Abastecimento (Sema).

SERVIÇO
2º Encontro Conecta Rural.
Segunda-feira, 11, das 10h
às 17h. Local: Varejão da
Paulista (Avenida Dr Pau-
lo  de  Moraes ,  2110) .
Evento gratu i to ,  inscr i -
ções:  h t tps: / / forms.g le/
c4VtYwuSoTq5Gs2D6
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Registrado primeiro caso de
raiva em morcego em 2022

Equipe do Centro de Controle
de Zoonoses (CCZ) registrou o pri-
meiro caso de raiva em morcego
em Piracicaba, em 2022. O resul-
tado positivo foi confirmado pelo
laboratório do CCZ-SP ontem (8).
O morcego estava morto e foi en-
contrado no bairro Parque Orlan-
da, no dia 4/04, na travessa Silvio
Brusanti. O animal foi identifica-
do como sendo de hábito insetívo-
ro – se alimenta de insetos –, da
espécie Nyctinomops laticaudatus.

Somente este ano, o CCZ já
recolheu e enviou para diagnós-
tico da raiva 124 morcegos. No
ano passado, ao todo, foram cer-
ca de 350 animais recolhidos,
com sete positivos para a doença
e recolhidos nos bairros Colina
Verde, Campestre, São Dimas,
Santa Rosa, Vila Rezende, Água
Branca e Morumbi. Em 2020 fo-
ram recolhidos cerca de 300
animais, com seis positivos para
a doença, sendo dois recolhidos
no Parque Orlanda, e os demais
no Jupiá, Centro, Pau D’Alhi-
nho e Vila Independência.

O CCZ alerta para que os tu-
tores de cães e gatos, principal-
mente da região do Parque Or-
landa, que não estejam com a
vacina antirrábica em dia, sejam
vacinados, já que ficam expos-
tos à contaminação. A Secreta-

ria de Saúde mantém a vacina-
ção antirrábica para cães e ga-
tos – contactantes com morce-
gos – em posto permanente na
sede do CCZ (rua dos Mandis,
s/n°, bairro Jupiá) de segunda
a sexta-feira, das 9h às 15h, e
aos sábados das 9h às 11h, du-
rante o ano todo. Além disso, o
CCZ está devidamente prepara-
do para realizar ações de blo-
queio necessárias em caso de sur-
gimento de algum caso confir-
mado para a doença em animais,
conforme preconiza orientações
do Ministério da Saúde e Gover-
no do Estado de São Paulo, o que
não ocorre neste momento.

Segundo orienta o coordena-
dor do CCZ, o médico veterinário
Matheus Santos, é importante que
a população procure o Centro para
o recolhimento dos morcegos.
“Prestamos o serviço que faz o re-
colhimento destes animais, além
de oferecermos as orientações
adequadas. Pedimos apenas que
a população fique atenta na hora
desta solicitação já que recente-
mente tivemos alguns casos de
falsas notificações para recolhi-
mento de morcegos”, salienta.

No caso de animais com con-
tato com morcegos, a orientação é
que a pessoa entre em contato com
o CCZ pelo telefone 3427-2400.
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Presidente licenciado do Crea visita FOP/Unicamp
O presidente licenciado do

CREA/SP, Vinicius Marchese,
esteve em Piracicaba nesta se-
mana. Entre os seus compro-
missos estava agendada uma
visita à Faculdade de Odonto-
logia (FOP/Unicamp), onde foi
recebido pela sua direção.

Antes de visitar as instala-
ções da faculdade, Vinicius se
reuniu com o diretor Haiter
Neto, o professor-doutor Flá-
vio Henrique Baggio Aguiar
(diretor associado), o professor
Wander Jose da Silva (coorde-
nador de Graduação) e a pro-
fessora Rosana de Fátima Pos-
sobon (coordenadora do Cepae).

Após esse primeiro contato,
Vinícius destacou a sua importân-
cia no ensino superior de odonto-
logia, sendo hoje uma referência de
excelência no País. Ele comentou

que “mais de 70% do que acontece
no ambiente hospital envolve a en-
genharia, auxiliando os profissio-
nais e ajudando a salvar vidas”.

Vinicius ficou surpreso com
o projeto do Centro de Pesquisas
e Atendimento Odontológico
para Pacientes Especiais (Cepae),
coordenado pela professora Ro-
sana de Fátima Possobon. Este
centro é o responsável por aten-
der a população de forma gra-
tuita de Piracicaba e da região.

A direção informou ao presi-
dente licenciado que, apesar dos
bons projetos, garantido atendi-
mento de qualidade à população
de toda idade, ainda é preciso
mais investimento público e pri-
vado, porque isso acaba forçan-
do que toda equipe multidiscipli-
nar seja formada por estudantes
e voluntários. Mesmo assim, a

Vinícius destacou a importância no ensino superior de odontologia
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Congresso quer estimular arbitragem
dentro da administração pública

Mais de 500 participantes de
todo o país já se inscreveram para
o III Congresso Brasileiro de Arbi-
tragem na Administração Públi-
ca, evento promovido pela Esco-
la da Advocacia-Geral da União
e pela Câmara de Conciliação,
Mediação e Arbitragem Ciesp/
Fiesp. O simpósio é gratuito e
acontece de forma híbrida (onli-
ne e presencial) no início da pró-
xima semana, dias 11 e 12 de abril.

A arbitragem é uma ferra-
menta para resolver conflitos e
evitar ações judiciais. A sentença
de arbitragem equivale à judicial e
precisa ser cumprida, mas as van-
tagens estão relacionadas especi-
almente à celeridade, já que não
há possibilidade de recursos, e é
possível escolher como árbitros,
grandes especialistas da área en-

volvida, como advogados e enge-
nheiros, por exemplo. Os árbitros
são responsáveis por darem um
parecer isento sobre a questão
e, sempre que possível, são indi-
cados pelas próprias partes.

Outra vantagem apontada
é que a arbitragem é bem aceita
por grupos de investidores es-
trangeiros, visto que também
há a possibilidade de indicar
como árbitros especialistas com
entendimento na legislação do
Brasil e de outros países.

“É um trabalho baseado na
confiança, lógica, bom senso e
busca de efetivas soluções para
todas as partes envolvidas”, afir-
ma Rafael Cervone, presidente
do Ciesp, que intermediará uma
conferência sobre o tema com o
Ministério da Infraestrutura.

CCCCCÂMARAÂMARAÂMARAÂMARAÂMARA

Audiência sobre estatuto
da Guarda Civil é adiada

Agendada inicialmente para
a próxima quarta-feira, 13, às
14h, a audiência pública sobre o
Estatuto da Guarda Civil Muni-
cipal será adiada a pedido do au-
tor do requerimento 219/2022,
que convoca o evento, o vereador
Gustavo Pompeo (Avante). “Por
conta da indefinição ainda so-
bre a greve dos servidores, deci-
di remarcar a discussão”, disse.

Ele destacou que não é con-
tra o ato da categoria, mas que
é preciso esperar a definição das
negociações entre o Sindicato
dos Municipais de Piracicaba e
Região e a Administração Mu-
nicipal. Deflagrada no último
dia 1º, a greve foi suspensa na
quinta, 7, por conta de decisão
da Justiça, e nesta sexta-feira

(8), às 15h, haverá audiência
de conciliação entre as partes.

“Além da necessidade de sa-
ber se teremos os servidores para
realizarem a audiência, já que
muitos da Câmara aderiram ao
movimento grevista, também pre-
cisamos buscar informações em
outros departamentos da Admi-
nistração”, esclareceu o vereador.

O objetivo da audiência é
convocar o comandante da
Guarda Civil, Sidney Nunes, o
secretário municipal de Gover-
no, Carlos Beltrame, e o pro-
curador-geral Guilherme Mo-
naco de Mello, para discutir o
Estatuto da GCM, que já foi
redigido e aguarda aprovação.

Ainda será definida uma nova
data para a audiência pública.

quantidade de profissionais não
é suficiente frente à demanda.

Vinícius Marchese ressaltou
que o objetivo de sua visita é de
buscar mecanismos para manter e

ampliar esse atendimento à popu-
lação. Ele disse que “todos somos
responsáveis pela manutenção Ce-
pae, porque a saúde bucal também
é um direito essencial de todos.

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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Trevisan Jr. pede medidas
para atrair investimentos
ao aeroporto municipal

Na manhã de quinta-feira,
7, a empresa Mirante – por meio
de representantes – prestou de-
poimento à Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) que
na Câmara Municipal investi-
ga possíveis irregularidades no
Semae (Serviço Municipal de
Água e Esgoto de Piracicaba).

À Comissão, os representan-
tes expuseram o que entendem
ser a essência do trabalho da
holding Aegea Saneamento – a
qual administra a empresa Mi-
rante –, e apontaram também
os investimentos que a parceria
público privada estabelecida en-
tre o município e a concessioná-
ria teria trazido a Piracicaba.
Dentre esses investimentos, os
representantes apontaram o
aporte de quase meio bilhão de
reais em obras e manutenção, a
construção de estações de tra-
tamentos, diversas elevatórias e
ampliação da rede de esgoto.

Questionados se a PPP cum-
priu a exigência de tratar 100% do
esgoto do município, os represen-
tantes foram categóricos ao afir-
mar que – ao contrário do que se
divulga – Piracicaba tratava ape-
nas cerca de 30% de seu esgoto
antes da parceria com a Águas do
Mirante. Segundo eles, em Audi-
ência Pública ocorrida à época do
estabelecimento da PPP se desta-
cou o fato de que a cidade tratava
36% de seu esgoto, sendo que “nes-
se ínterim estava [ocorrendo] a
construção da [estação de trata-
mento] Ponte do Caixão, que leva-
ria a cidade de 36% para 70% por
cento. A cidade iria para 70%, mas
para chegar aos 100% precisamos
construir a [estação de tratamen-
to] Bela Vista”, afirmaram.

Sobre vazamentos de esgoto
em córregos, afluentes e mesmo no
Rio Piracicaba, os representantes
afirmaram pela Mirante que a
empresa cumpre sempre um pro-
cedimento adotado para atender
esses casos, mas lembraram que a
Mirante “não tem poder de polí-
cia. ” De acordo com os depoentes,
o combate a esse problema deman-
da “ações que têm de ter um es-

CPI CPI CPI CPI CPI DODODODODO S S S S SEMAEEMAEEMAEEMAEEMAE

Piracicaba tratava cerca de 30% do
esgoto antes da PPP, diz Mirante
Chamada pela CPI para prestar depoimento, a empresa defendeu Parceria
Público-Privada e afirmou que ampliou o tratamento de esgoto no Município

Divulgação

Oitiva com representantes da Mirante aconteceu na quinta-feira, 7

forço coletivo. Tanto da empresa
quanto do Semae, quanto dos ór-
gãos ambientais” – e reforçaram
que sempre que a Mirante é notifi-
cada ela “atua imediatamente”.
Ainda sobre o extravasamento de
esgoto, os representantes disseram
ainda que “vale também observar
que há também muita água de chu-
va que invade a rede de esgoto.”

Em relação ao contrato com a
Mirante e suas possíveis incongru-
ências e desequilíbrios, os depoen-
tes afirmaram que o modelo de
contrato realizado na parceria pú-
blico privada foi o de “adesão” –
não cabendo à Mirante “estabele-
cer as regras do jogo”. Ou seja, e
de acordo com o que os represen-
tantes afirmaram, o contrato foi
estabelecido pelo município – apro-
vado pela Câmara – e estipulava
as regras que as empresas con-
correntes teriam de assumir, não
tendo a Mirante qualquer parti-
cipação na sua formulação. Pela
empresa, os depoentes afirma-
ram ainda não haver qualquer
desequilíbrio favorecendo a Mi-
rante nos valores estabelecidos
em contrato, “uma vez que o que
a Mirante cobra do Semae é me-
nor do que o que ele fatura do
usuário” (em relação à taxa de
esgoto). Os depoentes enfatizaram
ainda que “todos os requisitos
previstos no contrato a Mirante
vem cumprindo rigorosamente”.

A vereadora Rai de Almeida
(PT), presidente da Comissão Par-
lamentar de Inquérito, questionou
à empresa se o contrato dessa PPP
– estabelecido há mais de dez anos
– não necessitaria ser revisto. À
vereadora, os representantes da
Mirante afirmaram que “há uma
matriz de risco lá no contrato que
é necessário ser observada na hora
de se propor uma revisão” – e que
“quem faria toda essa análise téc-
nica seria a agência reguladora. ”
Além disso, afirmaram também
que “revisões de contrato existem,
desde que sejam mantidas as prer-
rogativas iniciais”. Aos represen-
tantes da empresa, a vereadora
Rai, por sua vez, disse entender
que “passados dez anos, do ponto

de vista das necessidades urbanas
e rurais da cidade hoje, e tendo
em vista tantas questões levan-
tadas pela CPI, esse contrato evi-
dentemente carece de revisão. ”

FRAUDES – Sobre as frau-
des no sistema de água e esgoto
verificadas pela CPI em inspeções
e visitas in loco, os depoentes
agradeceram ao trabalho da Co-
missão e disseram que quanto
mais fraudes a Mirante comba-
ter, melhor para a ela. E ainda
afirmaram que estão trabalhan-
do com os dados que têm. “Nós já
formalizamos várias vezes esse
pedido de informações para o Se-
mae. Nós temos tanto interesse
quanto o Semae”, disseram.

CORTES – Ao serem questi-
onados pelo vereador Anilton Ris-
sato (PAT) sobre quem faz, de fato,
os cortes e recortes de água nos
hidrômetros – questão sobre a
qual, em oitivas anteriores, com
diferentes depoentes, houve di-
vergência – os representantes da
Mirante afirmaram categorica-
mente que “não existe essa previ-
são no contrato” e que a Mirante
não faz corte nem é responsável
por fazê-lo. “Não entro no mérito
de cortar ou não”, afirmou um
dos depoentes. “Suspensão do
fornecimento de água não está no
meu escopo de trabalho”, disse.

EMPREENDIMENTOS
IRREGULARES – em relação
aos empreendimentos imobiliári-
os que foram construídos sem con-

formidade com as condições de
coleta e tratamento de esgoto (de-
tectados pela CPI), os representan-
tes da Mirante disseram que cabe
ao Semae responder pela viabili-
dade deles. De acordo com os re-
presentantes da empresa, o contra-
to da PPP estabelece que ao muni-
cípio cabe aprovar ou não um novo
empreendimento – e o SEMAE é
quem responde pelos dois serviços:
pela água e pelo esgoto, sendo as-
sim a autarquia a responsável por
fazer a análise de viabilidade técni-
ca. “Na parte do esgoto, o SEMAE
pede à Mirante para que ela verifi-
que se há viabilidade técnica de o
esgoto a ser coletado seja tratado –
apenas para dizer: tenho condições
de fazer isso ou não”, afirmaram
os representantes pela empresa.

CÂMARA ARBITRAL – A
Mirante também foi questiona-
da sobre o motivo de se utilizar
como câmara arbitral uma câma-
ra localizada no Canadá. Os re-
presentantes da empresa disse-
ram que a escolha das câmaras
arbitrais está previsto em lei – e
que essa escolha não interfere
em nenhum momento no tipo de
avaliação que ela vai fazer.

PROCESSO FINAL – A
CPI do Semae realiza ainda mais
uma oitiva na quarta-feira, 13, co-
lhendo o depoimento da autarquia
(Semae). Após encerrar essa fase
de seus trabalhos, o relatório da
Comissão será entregue na primei-
ra quinzena do mês de maio.

Assessoria Parlamentar

Parlamentar encaminhou documento ao Executivo
solicitando a concessão de espaços à iniciativa privada

O vereador Laercio Trevisan
Jr. (PL) visitou nesta quarta-fei-
ra (6) o Aeroporto Municipal "Co-
mendador Pedro Morganti". Ele
foi recebido pelo diretor do local,
Marcelo Kraide Soffner. Na opor-
tunidade, Trevisan verificou os
trabalhos de manutenção e pin-
tura que estão sendo realizados
em alguns espaços, conforme in-
dicados pelo parlamentar.

Além disso, a Sedema (Se-
cretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente) executou os
serviços de poda das árvores na
via de acesso ao local e a Secre-
taria Municipal de Obras vem
fazendo a recuperação dos
acostamentos, garantindo mai-
or segurança aos motoristas.

Após a visita, o parlamentar
encaminhou documento ao Exe-
cutivo solicitando a concessão de
espaços à iniciativa privada para
a construção de novos hangares,
"o que proporcionará novos in-
vestimentos no local, contribu-
indo com a geração de emprego
e renda". Segundo Marcelo,
"inúmeras empresas" já mani-
festaram interesse em investir
na construção dos hangares.

Trevisan reivindica a refor-
ma do prédio sede do aeropor-
to, atualmente com problemas
no telhado, infiltrações e preca-
riedade da pintura, e sugeriu a
cessão do espaço à iniciativa pri-
vada para o funcionamento de
uma cafeteria ou lanchonete, a
fim de oferecer aos frequentado-
res uma opção para refeições.

Ainda no prédio sede, o
parlamentar solicita a disponi-
bilização de uma sala a ser uti-

lizada pelos pilotos e copilotos,
devidamente climatizada e
com cadeiras para descanso,
"para que esses profissionais
tenham maior conforto e co-
modidade enquanto aguardam
os horários de decolagem".

"Além da questão operacio-
nal e de logística, o aeroporto é
muito frequentado pelos cida-
dãos, principalmente aos fins de
semana, como uma opção de la-
zer às famílias, seja na utilização
do playground pelas crianças,
seja na apreciação das aerona-
ves, o que proporciona maior
qualidade de vida e bem-estar da
população", disse Trevisan.

"Parabenizo o importante
trabalho que vem sendo desen-
volvido pelo diretor do Aeropor-
to Municipal, Marcelo Kraide So-
ffner, em ações de manutenção,
preservação e recuperação do es-
paço, assim como em buscar no-
vos investimentos no local,
como, por exemplo, a constru-
ção de novos hangares e a ces-
são de uso do espaço para implan-
tação de uma cafeteria ou lancho-
nete", acrescentou o vereador.

Trevisan destacou que o ae-
roporto conta com pista asfal-
tada de 1.200 metros de com-
primento por 30 metros de lar-
gura, utilizada para pousos e
decolagens de aeronaves de pe-
queno e médio portes, além de
estacionamento, terminal de
passageiros, pátio, hangares,
alojamento, salas de aula e simu-
lador de voo, e dispõe de sistema
de balizamento noturno e farol
rotativo, que proporciona seu
funcionamento 24 horas por dia.
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Trabalho de professor da EEP é selecionado
Trabalho apresentado pelo coordenador André de Lima foi o segundo mais visto no mundo inteiro

O trabalho proposto pelo co-
ordenador do curso de Engenha-
ria de Produção da EEP- Escola
de Engenharia de Piracicaba, Prof.
André de Lima,  está entre os sele-
cionados para participar do World
Creativity Day (WCD),  maior fes-
tival colaborativo de criatividade
do mundo que  acontece de forma
online e gratuita nos próximos dias
20, 21 e 22 de abril em diversas
cidades ao redor do mundo.

Lima participa do festival com
o projeto estudantil “Aprender
Fazendo”, para ilustrar o proces-
so de concepção, gestão e constru-
ção de carro monotor off-road
dentro do projeto Baja EEP, em que
o aluno sai da sala de aula para
aprender na prática, aplicando con-
ceitos e acompanhando os resul-
tados com o carro já construído.

O convite partiu da repre-
sentante do WCD em Piracica-
ba, Thais Lacerda. “Estamos or-
gulhosos; pois o trabalho apre-
sentado pela EEP foi o 2º mais

visto no mundo inteiro”, consi-
derou Thais, lembrando que ins-
crições e acesso aos trabalhos do
festival podem ser feitos pelo
www.worldcreativityday.com.

Lima revela que, no dia 22,
vai abordar a transição vivencia-
da pelos alunos depois da baixa
mobilidade da equipe em função
da pandemia. Ele conta que, ago-
ra, com o retorno presencial das
atividades, a equipe Baja está
‘garimpando’ novos talentos
para compor o grupo e preparan-
do o carro para a competição do
Campeonato Baja Nacional, que
começa no dia 20 de abril. “Va-
mos participar do Nacional com o
carro de número 68”, antecipou.

Ele destaca a importância de
discutir um pouco esse processo
de aprendizado e  mostrar as
inúmeras vantagens de capaci-
tar o aluno com atividades prá-
ticas que acabam diferenciando,
e muito, o engenheiro puro do
engenheiro que,  desde o inicio

do curso, começa a se envolver
com atividades práticas de enge-
nharia, a exemplo do projeto Baja.

“É emocionante observar
todo o processo de fabricação do
carro off-road,  passando pelos
conceitos e aprendizados necessá-
rios à concepção do projeto, pro-
dução, fabricação, criação de linha
de produção, elaboração de proje-
to de viabilidade e aceitação do
produto no mercado”, considerou.

Para o coordenador, a di-
nâmica prática empregada no
projeto promove um rico e forte
aprendizado em engenharia por
tirar o aluno da sala de aula e
inseri-lo em meio a um cenário
que simula a realidade de mer-
cado que o aluno vai encontrar
em sua vida profissional.

“É um projeto ímpar aos
alunos de engenharia da EEP,
instituição que se destaca nessa
atividade desde 1997 com a pro-
posta de formar profissionais
mais qualificados ao mercado. Coordenador André de Lima em meio a membros da equipe Baja EEP

Divulgação
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Semac convida artistas para se
inscreverem no Revelando SP
Categorias podem se inscrever até 18/04 por meio de preenchimento de
formulário e envio de e-mail para a Secretaria Municipal da Ação Cultural

A Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac) anunciou
ontem, 8, convite aos artesãos,
culinaristas e realizadores de ma-
nifestações artístico-culturais que
queiram participar do Revelan-
do SP para que registrem sua in-
tenção até 18/04. Os interessa-
dos devem preencher o arquivo
editável no site www.semactur.
piracicaba.sp.gov.br e encaminhar
até segunda-feira, dia 18/04, às
23h59, pelo e-mail juntospela
culturapiracicaba@gmail.com, co-
locando em Assunto Revelando SP.

Os selecionados serão apoia-
dos com a direção, concepção e co-
municação do evento, o forneci-
mento da infraestrutura necessá-
ria aos expositores, pagamento de
prêmios às manifestações artístico-
culturais, além do alojamento e ali-
mentação aos selecionados nos dias
do evento. O município terá como
contrapartida responsabilizar-se
pelo transporte de suas manifesta-
ções até o festival, além de, caso plei-

teie participação com ação de turis-
mo, equipar e cuidar de estande tu-
rístico durante todo o evento.

O Revelando SP é uma ação
de valorização da cultura tradici-
onal paulista organizada em um
festival no qual os municípios do
Estado de São Paulo se fazem re-
presentar por meio de manifesta-
ções, artesanato e culinária da tra-
dição local em um grande evento
na cidade de São Paulo, que acon-
tece de 13 a 17/07/2022, no Par-
que da Água Branca. Piracicaba
poderá se inscrever em até 12 re-
presentações, além de uma propos-
ta de estande turístico. Caso o nú-
mero de indicações exceda o limite,
será realizada uma seleção por uma
comissão nomeada pela Semac.

O Revelando é uma das cha-
madas públicas abertas do Juntos
pela Cultura 2022, projeto do Go-
verno do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa e Secretaria de
Desenvolvimento Regional, que

visa estreitar a parceria entre o
Governo do Estado e as Prefeitu-
ras na área cultural, fortalecer a
produção independente, ampliar o
acesso da população à arte, des-
centralizar o investimento público
na área e estimular o desenvolvi-
mento da economia criativa de São
Paulo. Além do Revelando, há ou-

tras oito chamadas públicas para
municípios, seis para artistas e
uma para organizações da socie-
dade civil e coletivos culturais.

Informações sobre todos os
chamamentos e como participar po-
dem ser obtidas no site http://
amigosdaarte.org.br/editais-e-convo
catorias/juntos-pela-cultura-2021/

O Revelando SP é uma ação de valorização da cultura tradicional paulista

Bolly Vieira
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Fabricante de produtos de limpeza
é homenageada por ação de Natal

A empresa Jugatha, fabrican-
te de produtos no segmento de lim-
peza, recebeu das mãos do verea-
dor Thiago Ribeiro (PSC), a mo-
ção de aplausos 12/2022, pela par-
ticipação no projeto "Fábrica dos
Sonhos 2021". Idealizado pelo
gabinete do vereador, o Fábrica
dos Sonhos sorteou 15 crianças
para receberem presentes de Na-
tal das empresas participantes.

O proprietário da empresa,
Geraldo Gimenez Junior, se
vestiu de Papai Noel e acompa-
nhou o vereador na entrega do
presente à uma criança: “sem
dúvidas uma das coisas mais
emocionantes que fiz, com cer-
teza participarei de outros pro-
jetos que o gabinete do verea-

dor idealizar”, destacou Juni-
or. Segundo texto da proposi-
tura, a empresa participante do
projeto iniciou suas atividades
há mais de 30 anos desenvolve
produtos de limpeza para resi-
dências, serviços e automóveis.

Thiago Ribeiro destacou a
importância de uma empresa "que
gera empregos na cidade, é pira-
cicabana, e está em pleno cresci-
mento", e acrescentou: "ter esse
olhar social para fazer o bem".

O deputado estadual Alex de
Madureira (PL) também partici-
pou da entrega da homenagem e
parabenizou a atitude do empre-
sário em "adotar uma criança",
se fantasiar de Papai Noel e ele
próprio entregar o presente.

Divulgação

Thiago Ribeiro entregou moção de aplausos a empresa
participante do projeto "Fábrica dos Sonhos 2021", que
distribuiu presentes de natal para crianças da cidade
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Jornalista lança livro digital
sobre Estação da Paulista
Obra do jornalista Edilson Rodrigues de Morais é apoiada pela
Lei Emergencial Aldir Blanc e será lançada nesta segunda-feira, 11

1- Edilson Rodrigues de Morais faz palestra na ETEC Paulista para
divulgar livro digital. 2- Capa do Livro Centenário da Estação da Paulista.

Fotos: Divulgação

O jornalista Edilson Rodri-
gues de Morais lança na segunda-
feira, dia 11 de abril, o livro digital
produzido em comemoração ao
centenário da Estação da Paulis-
ta, inaugurada oficialmente no dia
29 de julho de 1922 com a chega-
da da primeira locomotiva perten-
cente à Companhia Paulista de Es-
tradas de Ferro, que partiu da Es-
tação da Luz, em São Paulo.

A obra é apoiada pela Lei
Emergencial Aldir Blanc nº
14.017/2020, criada para es-
tabelecer medidas de auxílio
para o setor cultural e criati-
vo, fortemente impactado pela
pandemia da Covid-19.

Com 96 páginas, o livro digital
pode ser baixado no formato PDF
através da página do IHGP (Insti-
tuto Histórico e Geográfico de Pira-
cicaba) em www.ihgp.org.br.  O livro
também estará disponível nos for-
matos PDF e ePub, no link disponi-
bilizado na conta do autor do face-
book: edilson.rodriguesdemorais.

A locomotiva composta por
uma máquina e sete vagões de
passageiros fez o percurso pela li-
nha tronco vindo da capital pau-
lista até a Estação Recanto, em
Nova Odessa, para então, desvi-
ar sua rota em direção ao trecho
do novo ramal ferroviário. Nos
vagões da viagem inaugural es-
tavam presentes representantes
do governo paulista, artistas, se-
nadores, deputados, jornalistas e
membros da Companhia Paulista.

Com a inauguração e a aber-
tura do tráfego público, o ramal
de Piracicaba passou a funcionar
no dia seguinte, em 30 de julho,
com os trens partindo em horári-
os regulares pela manhã e à tarde
por 55 anos, até a desativação da
linha para o transporte de passa-
geiros em 15 de fevereiro de 1977.
O transporte de cargas seguiu em
atividade até 1995, quando a linha
foi desativada por completo.

Nos capítulos iniciais do livro
digital, o autor faz uma volta até o
final do século XIX para contar um
pouco sobre a história da criação
da primeira locomotiva, em 1804
e sobre o desenvolvimento das es-
tradas de ferro, que avançaram a

partir do trabalho do inglês Ge-
orge Stephenson, a quem se atri-
bui a primeira ferrovia a condu-
zir passageiros regulares entre as
cidades de Liverpool a Manches-
ter, na Inglaterra, em 1830.

A obra narra a movimenta-
ção da Câmara de Vereadores de
Piracicaba, que em 26 de março de
1902, encaminhou ofício à Com-
panhia Paulista de Estradas de
Ferro para solicitar a urgência na
construção de ramal ferroviário
com chegada no município. A
partir dessa narrativa, o leitor
descreve a história que marcou
a construção desta centenária
estação ferroviária, que por mais
de cinco décadas trouxe progres-
so e desenvolvimento ao municí-
pio e às cidades em seu entorno.

O jornalista Edilson Rodri-
gues de Morais disse que a obra é
uma homenagem ao povo piraci-
cabano e um presente às futuras
gerações que terão a oportunida-
de de conhecer um pouco mais
sobre esse monumento histórico
e cultural que foi tombado e que
descansa em paz no alto do bair-
ro da Paulista, em Piracicaba.

“Sou grato à Lei Emergencial
Aldir Blanc e ao apoio recebido
de diversas pessoas no processo
de criação da obra. É uma honra
ser o autor de um tema de gran-
de relevância para a história pi-
racicabana.” – ressalta Morais.

PALESTRAS - Com o obje-
tivo de ampliar a divulgação da
temática do livro digital sobre o
centenário da Estação da Paulis-
ta, o jornalista percorreu algumas
das escolas estaduais e municipais
que estão localizadas ao entorno
da antiga estação ferroviária.

Ele já fez palestras na Es-
cola Estadual “Dr. Jorge Cou-
ry” e na Escola Estadual “Pro-
fessora Olivia Bianco”, além
da ETEC Paulista “Deputado
Ary de Camargo Pedroso”.

A ideia do autor é repassar o
conhecimento adquirido no decor-
rer da pesquisa sobre a temática
do centenário e levar ao maior
número possível de alunos a in-
formação sobre a importância de
preservar a história de um povo.

Divulgação

Em reunião de pastores da
Assembleia de Deus - Mi-
nistério de Madureira Pira-
cicaba, o pastor Dilmo dos
Santos afirmou que a pan-
demia ainda não acabou e
que continua usando más-

MÁSCARA
cara “por conta própr ia” .
“Ev i tando  con taminação
dos irmãos mais fracos de
saúde e se alguém souber
onde tem a quarta dose dis-
ponível, eu quero ser o pri-
meiro a tomar", disse.

IIIIINTERCÂMBIONTERCÂMBIONTERCÂMBIONTERCÂMBIONTERCÂMBIO

Esalq recebe representantes
de empresa israelense

A Escola Superior de Agricul-
tura Luiz de Queiroz (Esalq/USP)
recebeu, na tarde de ontem, 8, re-
presentantes da Adama, empresa
israelense que atua com defensi-
vos agrícolas. Com o propósito de
identificar áreas nas quais possam
estabelecer parcerias com a Esalq,
Marco Antonio Tavares Rodrigues,
Gerente global de fungicidas e
Pullaiah Narahari, Head of Global
Product Development foram recep-
cionados pelo diretor da Esalq, pro-
fessor Durval Dourado Neto.

“Nossa empresa é uma das
líderes mundiais na área de de-
fensivos, temos parcerias com
universidades brasileiras e de
outros países e o propósito é conhe-
cermos as potencialidades da Esalq
a fim de prospectar futuras parceri-
as”, apontou Marco Antonio.

Durante a permanência na
Esalq conheceram o Laboratório
de Ecologia Química e Comporta-

Denise Guimaraes

Gestores conheceram competências da
instituição relacionadas à pesquisa agrícola

mento de Insetos, coordenado pelo
professor José Maurício Simões
Bento, do departamento de Ento-
mologia e Acarologia. Na sequên-
cia, visitaram o Laboratório de
Estresse e Neurofisiologia Vegetal,
coordenado pelo professor Ricar-
do Ferraz de Oliveira, do departa-
mento de Ciências Biológicas.

“É importante mostrar por-
que a Esalq está entre as melho-
res do mundo em ciências agrári-
as e de que forma podemos con-
tribuir com essa área. Hoje apre-
sentamos uma parte das nossas
competências no desenvolvimen-
to de soluções que possibilitam
resolver problemas da agricultu-
ra brasileira e mundial. Espera-
mos que esse primeiro contato
possa evoluir para convênios de
pesquisa, permitindo o acesso a
recursos que permitam melhorar
ainda mais nossa infraestrutu-
ra”, comentou o diretor da Esalq.

Até março deste ano, o Semae
(Serviço Municipal de Água e Es-
goto) registrou apenas 372 famíli-
as cadastradas no benefício da
Tarifa Residencial Social, que con-
cede desconto de até 50% nas ta-
rifas de água e esgoto para famí-
lias de baixa renda inscritas no
CadÚnico (Cadastro Único para
Programas Sociais). O cadastro no
Semae deve ser feito anualmente.

“Quando não ocorre o reca-
dastramento, o benefício é cance-
lado automaticamente”, explicou
o presidente da autarquia, Mau-
ricio André Marques de Olivei-
ra, que frisa a importância de ir
ao Semae realizar a regulariza-
ção para garantir o benefício.

Seguindo os critérios da Re-
solução n.º 251/2018, da Agên-
cia Reguladora ARES-PCJ, estão
aptos a pleitear o benefício os
usuários com inscrição atualiza-
da no CadÚnico e que tenham
renda familiar mensal por pes-

PPPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA

Semae registra baixa adesão
no Tarifa Residencial Social

soa menor ou igual a meio salá-
rio mínimo. Em caso de fraude
detectada na unidade, o usuário
perde o direito ao desconto.

A tarifa residencial social,
como o próprio nome diz, só é
válida para categoria residenci-
al. O benefício é concedido da se-
guinte forma: desconto de 50%
do valor da tarifa para parcela de
consumo de até 10 metros cúbi-
cos (m³) de água por mês, des-
conto de 25% do valor da tarifa
para parcela de consumo acima
de 10 até 20 m³ de água por mês.
Para consumo acima de 20m³, o
usuário deve consultar o Semae.

Para solicitar o benefício, o
usuário, titular da conta, deve
comparecer à sede do Semae, de
segunda à sexta-feira, das 8h às
16h, munido de documentos
pessoais e comprovante de ins-
crição no CadÚnico. O Semae
está localizado na rua XV de No-
vembro, 2200, bairro Alto.
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Contador de histórias Evair Sousa
lança seu primeiro livro infantil
Lançamento será no Dia Nacional do Livro Infantil, 18 de abril, na Biblioteca
Municipal; publicação é interativa; as crianças poderão colorir os cenários

Jonas Sousa

Castelo de Sorvetes é o primeiro livro infantil
do contador de histórias Evair Sousa

Um livro para criar em con-
junto. Essa é a proposta do conta-
dor de histórias, Evair Sousa, em
sua estreia como escritor de lite-
ratura infantil com a publicação
Castelo de Sorvetes. Com ilustra-
ções e design de Tchelo Andrade,
o livro tem lançamento agendado
para o Dia Nacional do Livro In-
fantil, 18 de abril (segunda-fei-
ra), às 19h30, na Biblioteca Pú-
blica Municipal de Piracicaba Ri-
cardo Ferraz de Arruda Pinto. A
entrada é gratuita mas é neces-
sário confirmar presença até a
próxima quarta-feira (13). O livro
tem custo unitário de R$ 20,00.

A história de Castelo de Sor-
vetes remete aos contos clássicos
infantis. O livro fala sobre a jor-
nada de uma princesa e o povoa-
do de um castelo, que são amaldi-
çoados por uma bruxa, mas que
receberão ajuda de duas crianças
para escapar do infortúnio. O pre-
fácio do livro foi feito pela escrito-
ra de Piracicaba, Ivana Maria
França de Negri. “Minha ideia foi
ter as crianças como coautoras do
livro, por isso ele foi todo elabora-
do para ser colorido. Deste modo,
além da leitura, estimulamos tam-
bém a criação. Cada um poderá
pintar os cenários e personagens
nas cores que quiser, ou seja, a
história passa também a ser feita
pela criança”, explica Evair Sousa.

O Castelo de Sorvetes come-
çou a ser construído há cerca de
dois anos. “A pedido de um em-
preendimento da região desenvol-
vi a história, porém, devido a pan-
demia, não demos continuidade
ao projeto. Queria poder compar-
tilhar o que tinha criado. Deste
modo, surgiu a ideia do livro”, re-
latou o escritor. Evair Sousa des-
taca que contou com a ajuda de
amigos para fazer a revisão e colo-
car o novo projeto em prática.

O escritor fez rifas, vendeu
canecas, kits com marcador de li-
vro e calendários. Também rece-
beu apoio das empresas Jade Óti-
ca e Relojoaria e Ejetec Inteligên-
cia Contábil. Tudo para levantar
fundos para a edição. Mas ainda
assim, Evair precisou custear par-
te da impressão dos 1.000 livros.
Por esta razão, uma porcentagem
da publicação estará à venda, en-
quanto outra será doada para co-
munidades de bairros periféricos
de Piracicaba, escolas públicas,
entidades sociais e culturais. “To-
das as escolas municipais recebe-
rão duas unidades do livro. Além
disso, parte será entregue para
comunidades carentes, além da
biblioteca da Casa do Hip Hop
e Casa do Amor Fraterno”.

TRAJETÓRIA – O mundo
das histórias, fábulas, apólogos,
contos e lendas está presente na
vida de Evair há 12 anos. “Eu
sempre fui envolvido com artes.
Eu nasci no bairro Novo Horizon-
te e me considero cria da ONG
Casa do Amor Fraterno. Lá fiz
balé clássico, participei de grupo
de poesias, fiz meu primeiro cur-
so de contação de histórias, fui
aluno e me tornei voluntário.
Como passarinho que cresce, bate
as asas e vai voar, eu fui em bus-
ca de novos aprendizados”.

O escritor conta que se
apaixonou pela contação de
histórias à primeira escuta. Por
isso, logo em seguida fez um
curso com Carmelina de Tole-
do Piza. “O mais interessante é
que formei com ela há 11 anos
no dia 18 de abril. Mesma data
que é celebrado o Dia Nacional
do Livro Infantil e que vou lan-
çar meu livro. Ou seja, é real-
mente um momento muito es-
pecial para mim, muito mágico”.

Ao longo de mais de uma

década, Evair Sousa apresentou
histórias no Sesc, em projetos
sociais de bairros de Piracicaba
e até mesmo Curitiba/PR. Hoje
a atividade é considerada uma
profissão. “Contar histórias era
um hobby, mas atualmente é
uma parte importante que com-
plementa a minha renda”.

O escritor destaca que, aci-
ma de tudo, seu maior prazer é
ter a certeza que suas histórias
podem proporcionar à muitas
crianças carentes a oportunida-
de de viajar pelas linhas de um
mundo imaginário, dando-lhe

como personagem, o poder de ser
e fazer acontecer, levando-as a
superar todos os desafios advin-
dos da situação em que vivem.

SERVIÇO
Lançamento do livro Castelo
de Sorvetes, de Evair Sousa;
Dia 18 de abril (segunda-fei-
ra), às 19h30; Local: Bibliote-
ca Pública Municipal de Pira-
cicaba Ricardo Ferraz de Ar-
ruda Pinto (Rua Saldanha
Marinho, 333 – Centro); Infor-
mações, entrevistas e confir-
mação de presença: (19)
9.9558-8147 (Whatsapp)
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Ponto de Cultura Garapa recebe
leitura dramática de Chica Preta

Divulgação

Jhoão Scarpa é autor do roteiro
do longa-metragem Chica Preta

Na segunda-feira, dia 11, às
19h, o Ponto de Cultura Garapa
recebe a leitura dramática do ro-
teiro do longa-metragem Chica
Preta, de Jhoão Scarpa. O evento
é gratuito e a realização é da Se-
cretaria Municipal da Ação Cul-
tural, Secretaria Especial da Cul-
tura, Ministério do Turismo e
Percepção Visual Fotografia e
Treinamento. O projeto foi con-
templado pela Lei Emergencial
Aldir Blanc nº 14.017/2020.

Francisca Ferreira, a Chica
Preta, nasceu em data não sabida
e faleceu em 09/06/1985, em Con-
chas, interior de São Paulo. Era
filha de Joaquina Ferreira Xis e
Benedito Louveira Ferreira. Nas-
ceu mulher. Nasceu preta. Tor-
nou-se Chica Preta. Mulher inde-
pendente, à frente de seu tempo e
espaço, sofreu discriminação.

“A produção do desenvol-
vimento do roteiro se iniciou
com a captação de depoimen-
tos de familiares, amigos e co-
nhecidos que tiveram a opor-
tunidade de conviver com ela,
além de minhas próprias memó-
rias de criança, quando a conhe-
ci”, conta o autor Jhoão Scarpa.

Em posse desse material, foi
dado início à construção do rotei-
ro e à produção de um teaser com
os principais depoimentos colhi-
dos. A primeira versão do roteiro
foi submetida à supervisão de uma
script doctor, Thaís Dias que, além

de analisar a estrutura do roteiro,
também fez considerações acerca
dos elementos da negritude femi-
nina, abordados na história.

A proposta do projeto é
trazer questões acerca da vida
de Chica Preta dentro do con-
texto social, político e econômi-
co do período em que ela viveu.

SERVIÇO
Leitura dramática do roteiro
do longa-metragem Chica
Preta, de Jhoão Scarpa, dia
11, às 19h, no Ponto de Cul-
tura Garapa, rua Dom Pedro
II, 1.313, Centro. Gratuito.

OOOOOPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADEPORTUNIDADE

Hospital Regional recebe
currículo para administrativo

O Hospital Regional de Pi-
racicaba está selecionando cur-
rículos para o cargo de assisten-
te administrativo para o setor de
planejamento, por prazo deter-
minado. Para se candidatar à
vaga o candidato deverá conter
ensino superior completo na área
de administração ou gestão de
logística e experiência mínima de
seis meses na área de logística
ou suprimentos que deverá ser
comprovada através da cópia
do registro em carteira de tra-
balho ou declaração em papel
timbrado emitida pela empresa.

No currículo o candidato deve

obrigatoriamente informar o seu
ano de conclusão do ensino supe-
rior e o seu período de experiência.
O currículo deve ser enviado para
o e-mail processoseletivo@
fascamp.org.br dentro do prazo
estabelecido: 8/4 a 12/4. Além de
anexar o currículo o candidato
também deverá anexar uma cópia
do seu documento identidade, es-
pecificamente o RG. Reforçamos a
importância da leitura do edital
disponível no site: www.fascamp.
org.br na aba de processos seleti-
vos, para conferir todos os deta-
lhes da contratação, como salário,
beneficios, funções e requisitos. ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555
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Prefeitura oferece 240 consultas
em mutirão de especialidades
Atendimento agendado acontece hoje, 9, no Postão atrás do Mercado Municipal

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde, vai
oferecer 240 consultas em cinco
especialidades hoje, 9, das 7h às
13h. Pré-agendados pela Centrus
(Central de Relacionamento com
o Usuário SUS), os pacientes se-
rão atendidos no CEM (Centro de
Especialidades Médicas), também
conhecido como Postão, que fica
atrás do Mercado Municipal. As
consultas serão nas áreas de car-
diologia, cardiologia pré-operató-
rio, ortopedia e traumatologia,
gastroenterologia e urologia.

Conforme explica a coordena-
dora do Departamento de Aten-
ção Secundária, Rafaela Mossare-
lli Penedo, os mutirões são reali-
zados com frequência pela Secre-
taria de Saúde e têm o objetivo de
reduzir a espera por consultas.
Além disso, o atendimento aos sá-
bados é uma facilidade a mais
para o trabalhador que não tem
condições de ir às consultas e exa-
mes durante a semana. “É impor-

tante lembrar que apenas os paci-
entes agendados serão atendidos
neste mutirão”, destaca.

RENOVAÇÃO DE RE-
CEITA - Outra ação que aconte-
ce neste sábado é o mutirão de
atendimento clínico para renova-
ção de receitas de medicamentos
controlados para pacientes que
perderam sua consulta médica
agendada ao longo da última
semana em decorrência da para-
lisação dos servidores públicos
municipais, que acarretou no fe-
chamento de unidades de saúde.

A ação também será no Pos-
tão, das 7h as 13h, onde três mé-
dicos atenderão até 180 pacientes
encaminhados por meio de agen-
damento realizado nas unidades
de saúde da Atenção Básica. “De-
vido ao cancelamento de algumas
consultas e de unidades que aca-
baram ficando sem médicos du-
rante a semana, a coordenação
da Atenção Básica sugeriu e a Se-
cretaria acatou a ideia de reali-

Divulgação

Mutirão fará a renovação de receitas médicas para pacientes agendados

zar este mutirão para renovação
de receitas. Essa é uma forma
ágil de minimizar os impactos
causados pelo fechamento de uni-
dades nos últimos dias. Reforço

que este mutirão não é de livre
demanda, já que os pacientes fo-
ram agendados pelas suas respec-
tivas unidades”, completa o secre-
tário de Saúde, Filemon Silvano.
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Fabricante de equipamentos para
laboratórios recebe homenagem

A empresa Novatecnica
Equipamentos para Laboratório
recebeu do vereador Thiago Ri-
beiro (PSC) a moção de aplau-
sos 14/2022 pela participação
no projeto "Fábrica dos Sonhos
2021". Idealizado pelo gabinete
do vereador, o Fábrica dos So-
nhos sorteou 15 crianças para
receberem presentes de Natal
das empresas participantes.

A moção foi entregue no ple-
nário Câmara Municipal de Pi-
racicaba a Gustavo Berto, pro-

prietário da Novatecnica, e des-
taca em seu texto a participação
da empresa no desenvolvimento
e execução do projeto, que "con-
sistiu em presentear e realizar o
sonho de crianças que escreveram
uma cartinha ao Papai Noel".

A empresa, segundo texto
da propositura, atua desde
1989 na fabricação e desenvol-
vimento de equipamentos para
laboratórios para diversos seto-
res como pesquisa, bioquímica,
petroquímica, saúde e outros.

Divulgação

Empresa foi homenageada com moção do vereador Thiago Ribeiro
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Detran.SP destina R$ 500 mil ao programa Respeito à Vida
Em parceria com CDHU, autarquia aplicará meio bilhão de reais em todo o Estado; programa viabilizará uso de recursos de multas em intervenções viárias

O Detran.SP vai destinar R$
500 mil para intervenções viárias
no município de Rio das Pedras,
por meio do Respeito à Vida. O
valor faz parte de um montante
de meio bilhão de reais que será
distribuído em todo o território
paulista – o maior investimento
da história do programa. As obras
de melhorias serão executadas em
parceria com a Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e Ur-
bano (CDHU). A ação foi anunci-
ada pelo governador Rodrigo
Garcia, nesta sexta-feira (8), du-
rante evento em Piracicaba.

“É o segundo pacote que as-
sinamos com o dinheiro do
Detran.SP.  Não há melhor lu-
gar para colocar dinheiro de
multa do que na correção de lo-
cais de acidente. Parabéns,
Neto, pelo programa!”, ressaltou
o governador durante a agen-
da, referindo-se ao presidente do
departamento, Neto Mascella-
ni. O primeiro repasse de recur-
sos foi para região de Franca.

O valor alocado em Rio das
Pedras será empregado na insta-

lação de lombofaixas, gradis de
proteção, lombadas eletrônicas,
recapeamento e aquisição de má-
quina para demarcação viária.
Outros 25 municípios da região
de Piracicaba serão contemplados
com mais de R$ 24,1 milhões.
Para participar efetivamente da
ação é preciso se inscrever no Pro-
grama Respeito à Vida e cadas-
trar as demandas na plataforma
Sem Papel. A CDHU desenvolve o
projeto e o Detran.SP executa a
obra viária. Os montantes vari-
am de R$ 200 mil a R$ 5 mi-
lhões e serão distribuídos con-
forme a população e as ocorrên-
cias registradas em cada cidade.

O programa pretende aten-
der a todos os municípios, desti-
nando verbas específicas para as
melhorias solicitadas por cada
um. Na plataforma digital do
Respeito à Vida, as cidades esco-
lherão as intervenções que foram
desenhadas para melhorar a se-
gurança viária. São elas: recape-
amento asfáltico, sinalização ho-
rizontal e vertical, rampas de aces-
sibilidade, faixas de pedestres,

Divulgação

“A lógica da gestão do fundo de multas deve ser a mesma da
tributação”, destaca Neto Mascellani, presidente do Detran.SP

lombofaixas e lombadas, ilumina-
ção de faixas de pedestres, ciclo-
faixas e ciclovias, instalação de
conjuntos semafóricos, gradis de
proteção e cercamento, equipa-
mentos de pintura e faixa.

As medidas adotadas dentro
do programa têm reduzido efeti-
vamente a mortalidade nas rodo-
vias do Estado de São Paulo. Nos
últimos três anos, por exemplo, o
Programa Respeito à Vida contri-
buiu para a diminuição de 7,5%
no número de mortes no trânsito.
Segundo dados do Infosiga, base
de dados do programa, o total
passou de 5,2 mil em 2018 para
4,8 mil em 2021. Ou seja, 400 vi-
das foram salvas no período.

“A lógica da gestão do fun-
do de multas deve ser a mesma
da tributação. Da mesma forma
que imposto deve ser revertido
em benefícios para a população
em obras e serviços, dinheiro ar-
recadado com multas precisa
servir de combustível para a rea-
lização de campanhas educativas
e intervenções de segurança viá-
ria”, destaca Neto Mascellani.

RESPEITO À VIDA - O
programa do Governo do Esta-
do de São Paulo atua como ar-
ticulador de ações com foco na
redução de acidentes de trânsi-
to. Gerido pela Secretaria de Go-
verno por meio do Detran.SP,
envolve ainda as secretarias de
Comunicação, Educação, Segu-
rança Pública, Saúde, Logísti-
ca e Transportes, Transportes
Metropolitanos, Desenvolvi-
mento Regional, Desenvolvi-
mento Econômico e Direitos
da Pessoa com Deficiência.

O Respeito à Vida também é
responsável pela gestão do Infosi-
ga SP, sistema pioneiro no Brasil,
que publica mensalmente estatís-
ticas sobre acidentes com vítimas
de trânsito nos 645 municípios do
Estado. O programa mobiliza a
sociedade civil por meio de parce-
rias com empresas e associações
do setor privado, além de entida-
des do terceiro setor. Em outra
frente, promove convênios com
municípios para a realização de
intervenções de engenharia e
ações de educação e fiscalização.
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FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

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

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

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

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Grupo Espírita “Fora da Caridade Não Há Salvação”, repre-
sentado pelo presidente da Diretoria Executiva e de acordo com
o artigo 22º, incisos I e II do Estatuto, por meio deste Edital,
CONVOCA todos os sócios com direito a voto para a Assembleia
Geral Ordinária, que será realizada na rua Tiradentes, nº 840,
Centro, em Piracicaba - SP, sede própria da entidade, na data de
12 de maio de 2.022, às 19:30 horas com maioria absoluta ou
às 20:00 horas com qualquer número de sócios, cuja pauta
será a eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para
o triênio de 2.022 a 2.025, conforme artigos 9º e 23º do Estatuto.

AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO

Comunicamos que está reaberta a Licitação relacionada abaixo:
Pregão Presencial 07/2022 - Processo: 277/2022 - Objeto: Locação de Sof-
tware para Gestão da Secretaria de Educação. Início da Sessão Pública: 27/
04/2022, às 09h:00, na Secretaria Municipalde Turismo, sito a Rua General
Osório, n° 846, Centro, São Pedro/SP.O edital completo encontra-se à dis-
posição no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim
Amaral 748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou atra-
vés do site: www.saopedro.sp.gov.br./consultas/licitaçõespublicasSão Pedro,
08 de abril de 2022. Thiago Silvério da Silva-Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

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

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

SRA. OLANDA DUARTE TOME
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 75 anos, filha dos
finados Sr. Cristiano Duarte
Tome e da Sra. Augusta Soares,
era viúva do Sr. Manoel Tome
Filho; deixa os filhos: Jose Au-
gusto Tome, casado com a Sra.
Valeria Aparecida Antonio Tome;
Marcelo Henrique Tome, casa-
do com a Sra. Marister de Deus
Tome; Ana Paula Tome Pereira,
casada com o Sr. Davi Augusto
Pereira e Juliano Jorge Tome,
casado com a Sra. Antonia
Tome. Deixa irmãos, sobri-
nhos, netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
10h30 do Velório Municipal de
São Pedro/SP para o Cemité-
rio da Saudade de São Pedro/
SP, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA DE FATIMA DA

CONCEIÇÃO faleceu ontem,
nesta cidade, contava 67 anos,
filha dos finados Sr. Dionizio
Matias dos Santos e da Sra.
Rozita Maria da Conceição; dei-
xa os filhos: Maria Iracelha Sou-
za da Conceição; Raquel da
Conceição; Damião da Concei-
ção e Maria Roseli da Concei-
ção Souza. Deixa netos, bisne-
ta, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
13h00 da sala “02” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ANTONIO PEREIRA JUNIOR
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 59 anos, filho dos fina-
dos Sr. Antonio Pereira e da Sra.
Leonilde Alves de Almeida Pe-
reira; deixa os filhos: Cleiton
Ricardo de Paula Pereira, ca-
sado com a Sra. Jocimara de

Fatima Pereira; Cleide Ap. de
Paula Santos, casada com o
Sr. Daniel dos Santos; Everton
Ricardo de Paula Pereira; We-
lligton Carlos Pereira, já fale-
cido; Cleberton Rodrigues Pe-
reira, casado com a Sra. Ja-
queline Costa Pereira; Gleice
Karine Pereira; Cleomara Ana-
lice de Paula Pereira; Wilson
de Paula Pereira e Elton Pe-
reira, já falecido. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, às 15h30 no Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

JOVEM RODRIGO APARECI-
DO MACEDO CAMPEÃO fale-
ceu dia 03 p.p., na cidade de
Sorocaba – SP, contava 23
anos, f i lho dos Sr. Marcos
Aparec ido Campeão e  da
Sra. Renata Aparecida Gran-
da de Macedo. Deixa irmãos,

demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, às 16h30 no Cemi-
tério Municipal da Vila Rezen-
de em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. ARY DE MATOS MELEKE
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 73 anos, filho dos fi-
nados Sr. Augusto Meleke e da
Sra. Alzira de Matos Meleke, era
casado com a Sra. Niceia Ma-
ria de Almeida Meleke, deixa
os filhos: Ary Alexandre de Al-
meida Meleke, casado com a
Sra. Camila Giangrossi Me-
leke e Guilherme Augusto de
Almeida Meleke. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento será reali-
zado hoje, saindo o féretro às
17:00 da sala “01” do Velório
do Cemitério Municipal da Vila
Rezende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA DAS GRAÇAS COS-
TA DE AMORIM faleceu ontem
na cidade de Piracicaba, aos 66
anos de idade e era filha do Sr.
Oscar Gouveia de Amorim e da
Sra. Guiomar Costa Amorim,
ambos falecidos. Deixa paren-
tes e  demais amigos. O seu
féretro deu-se ontem ás 13:30
hs, no  Crematório Bom Jesus
- Unidas, onde foi realizada a
cerimonia de cremação. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARIA DE LOURDES ME-
DEIROS APOLONIO faleceu on-
tem na cidade de Piracicaba,
aos 74 anos de idade e era viú-
va do Sr. Ovidio Apolonio.  Era
filha do Sr. Antonio Medeiros e
da Sra. Otilia Medeiros, falecidos.
Deixa os filhos: Andrea Fabiana
A. dos Santos casada com Os-
mando Lopes dos Santos e Ivan
Lucio Apolonio casado com Da-
niela de O. Apolonio.  Deixa tam-
bém netos. O seu sepultamen-
to dar-se-á hoje as 13:30 hs,
saindo a urna mortuária do Ve-
lório “A” do Cemiterio Parque
da Ressurreição para a referi-
da necrópole, onde será inuma-

da em jazigo da familia. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. ANTONIA TABAI ALVES
faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 75 anos de idade
e era casada com o Sr. Walter
Delfino Alves. Era filha do Sr. Li-
dio Tabai e da Sra. Izaura Diniz
Tabai, falecidos.  Deixa os filhos:
Walter Delfino Alves Junior ca-
sado com Adriana Alves, Eliane
Cristina D. Alves casada com
Paulo Ferreira e Waltercir Delfi-
no Alves. Deixa também 04 ne-
tos. O seu sepultamento deu-
se ontem as 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Sau-
dade – Sala 07 para o Cemiterio
da Saudade,  onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. CLEUSA APARECIDA DE
OLIVEIRA DE SOUZA faleceu
ontem  na cidade de Piracica-
ba, aos 66 anos de idade. Era
filha do Sr.  Dario Pinto de Oli-
veira e Sra. Terezinha Gomes,
ambos falecidos.  Deixa filhos:
Ana Claúdia Aparecida de Sou-
za Mendes casada com Clau-

demir de Souza Mendes e El-
ton Aparecido Divino de Souza
casado com Sra. Josemaria
Silva de Souza. Deixa 03 netos,
demais parente e amigos. O
seu corpo foi transladado em
auto fúnebre para a cidade de
Santa Maria da Serra e o seu
sepultamento dar-se-à hoje às
13:00 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório Municipal de San-
ta Maria da Serra, seguindo para
Cemitério Municipal naquela lo-
calidade, onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SR. LUIZ TERTULIANO faleceu
anteontem  na cidade de Pira-
cicaba, aos 73 anos de idade e
era viúvo da Sra. Cleusa Apare-
cida de Souza Tertuliano. Era fi-
lho do Sr. Jose Tertuliano e da
Sra. Benedita Maria Tertuliano,
ambos falecidos. Deixa os fi-
lhos: Jean Michel de Souza Ter-
tuliano, Eder Natanael Tertulia-
no, Joceline Aparecida de Sou-
za Tertuliano, Alexandra Cristia-
ne Tertuliano, Cristian Benedi-
to Tertuliano, falecido, Adriana
Tertuliano, falecida, Alexandre

Luiz Tertuliano, falecido, Amaril-
do de Souza Tertuliano, faleci-
do e Mauricio de Souza Tertuli-
ano, falecido. Deixa netos e de-
mais parentes. O seu sepulta-
mento deu-se ontem  as 15:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal da Vila Rezen-
de – Sala 03, para a referida
necrópole, onde foi inumado
em jazigo da família.  (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. SUELI DA SILVA SANTOS
faleceu anteontem  na cidade
de Piracicaba, aos 47 anos de
idade e era casada com o Sr.
Reginaldo de Gouveia. Era filha
do Sr. Ambrozio Ferreira dos
Santos e da Sra. Julia Rodri-
gues da Silva, ambos falecidos.
Deixa os filhos: Rogerio dos
Santos Gouveia, Maria Isabela
dos Santos Gouveia e Gabriel
dos Santos Gouveia. O seu se-
pultamento deu-se ontem as
10:30 hs, saindo a urna mortu-
ária do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 03, para a refe-
rida necrópole, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
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Laranjal Paulista terá consultório
veterinário para atendimento
Prefeitura iniciou esta semana a preparação do terreno que irá abrigar o projeto

Mais uma novidade no setor
de proteção animal. Laranjal
Paulista terá em breve um con-
sultório veterinário para atendi-
mento gratuito à população. A ini-
ciativa é fruto de parceria entre a
Prefeitura e o Governo do Estado,
por meio do programa Meu Pet.

A estrutura funciona dentro
de um contêiner adaptado, com
600 metros quadrados e conta
com consultório de atendimento
ambulatorial e urgência e emer-
gência, de medicação, internação,
salas cirúrgicas, e equipamentos
para atendimento gratuito ofere-
cido por critério social, para cães e
gatos que pertencem a pessoas que
não têm como arcar com os custos
do atendimento veterinário.

Esta semana, o prefeito Dr.
Alcides de Moura Campos Junior
esteve visitando o terreno que re-
ceberá o projeto, na Rua Diogenes
Camilo Modanez, Jardim Panora-
ma, juntamente com o vice-prefei-
to Carlos Alberto Rugolo, com ve-
readora Sueli Aparecida da Costa
que tem a causa animal como prin-
cipal bandeira de trabalho, com o
presidente da Câmara, Antônio
Valdecir Berto Filho, com o ve-
reador e servidor municipal Nil-
so Ventris, além dos secretários
de Meio Ambiente e Agricultura,
Vicente Di Santi Filho, e de Pla-
nejamento, Matheus Ventris. Estrutura funciona dentro de um contêiner adaptado, com 600 metros quadrados

Fotos: Divulgação
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Quase 66 mil doses da vacina
foram aplicadas na cidade

Laranjal Paulista está per-
to das 66 mil doses já aplica-
das da vacina contra o coro-
navírus. A informação faz par-
te da mais recente edição do
vacinômetro, divulgado pela
Secretaria Municipal de Saúde.

O município chegou a 65.842
doses aplicadas, sendo 26.215 re-
lativas à primeira dose, 24.071 à
segunda, 647 à dose única e
14.909 à terceira dose. O total de
doses recebidas é de 66.600.

A vacinação contra o coro-
navírus continua de segunda a
sexta-feira, no Centro Adminis-
trativo, das 7h às 19h, e nos pos-
tos de saúde das 13h às 16h,
para primeiras, segundas e ter-

ceiras doses. A quarta dose já
está disponível para idosos a par-
tir dos 60 anos, que está sendo
ministrada juntamente com a
vacina contra a gripe influenza.

ATENDIMENTO - A Secre-
taria Municipal de Saúde informa
que a partir da próxima segunda-
feira (11) os casos suspeitos de
COVID-19 serão atendidos nos
próprios postos de saúde de cada
bairro, com solicitação de testes e
atendimento dos resultados posi-
tivos.  A testagem terá coleta no
Laboratório Municipal, das 7h às
10h, de segunda a sexta-feira. A
medida está sendo tomada em
virtude do baixo número de ca-
sos de coronavírus no município.

MMMMMÚSICAÚSICAÚSICAÚSICAÚSICA & A & A & A & A & ARTERTERTERTERTE

Projeto ganha nova
roupagem para 2022

O Projeto Música & Arte no
Coreto inicia uma nova fase, com
uma nova roupagem, muitas no-
vidades e atrações gratuitas para
toda família. Sempre aos sába-
dos ou em datas especiais, como
feriados e celebrações. Parceria
entre a Prefeitura de Laranjal
Paulista, por meio da Secretaria

de Cultura e Turismo, com a As-
sociação Comercial e Empresari-
al. E o primeiro encontro aconte-
ce neste sábado (9), às 10h, no
Largo São João, com Patrícia
Faccioli e o melhor da música
sertaneja. Participe. Você é nos-
so (a) convida (a) especial. Ve-
nha e traga a sua família.

Divulgação

Um reforço importante para o
esporte. Laranjal Paulista re-
cebeu esta semana um novo
kit esportivo, liberado pelo Go-
verno do Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria de Es-
portes, através de intervenção
da deputada estadual Dama-
ris Moura. O kit é composto por
uniformes de futebol, dois jo-

KIT ESPORTIVO
gos de colete para futebol de
campo e futsal, troféus, uma
mesa de tênis de mesa, além
de um tatame de 60 peças. O
secretário municipal de Juven-
tude, Esporte e Lazer, Rodrigo
Costa, e o vereador Francis-
co Ubiratan de Santana, o
Bira, estiveram em São Paulo
para a solenidade de entrega.

Divulgação

Divulgação

Agora é oficial. Laranjal Pau-
lista terá de volta a tradiciona-
líssima Festa de São João.
Na quarta-feira, o prefeito Dr.
Alcides de Moura Campos Ju-
nior recebeu o padre Áthila
Tintino e membros da comis-
são para a primeira reunião
preparatória.  Vem muita sur-
presa boa por aí! Na mesma
semana, Dr. Alcides recebeu

SÃO JOÃO BATISTA
de presente do pároco uma
imagem de São João Batista.
“Um presente que carregarei
comigo por toda a vida e esta-
rá ao meu lado, no gabinete,
para me proteger, guardar, gui-
ar e inspirar. Obrigado padre
Áthila Tintino pela imagem de
São João Batista. Que o nos-
so glorioso padroeiro continue
nos abençoando”, comentou.

O Fundo Social de Solidari-
edade de Laranjal Paulista
concluiu na semana passa-
da o curso de tapeçaria em
crochê. As aulas começa-
ram no dia 22 de fevereiro,
com dois encontros sema-

TAPEÇARIA
nais, sempre com duas ho-
ras de duração. Além dos
certificados, os alunos exi-
biram os tapetes produzidos
durante a capacitação. Em
breve, as inscrições para no-
vos cursos serão divulgadas.
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Brotas Eco tem estrutura
exclusiva para pets
“Pets são membros da família e nós os recebemos
com o mesmo carinho que recebemos os nossos
hóspedes”, comenta Marília Rabello, gerente do hotel

Divulgação

Com uma área de 1.000m2, o Dog Park conta com 2 pistas de agility para cães de todos os portes

Na hora de viajar, uma das
principais preocupações dos tu-
tores é encontrar um local que
receba os pets e, mais ainda, que
possua estrutura adequada para
eles. O Brotas Eco Hotel Fazen-
da, em Brotas, a 220 km da capi-
tal, é um dos únicos hotéis de São
Paulo com estrutura de lazer ex-
clusiva para pets. Muito além de
receber os filhos peludos, o Bro-
tas Eco faz questão de mimá-los.

“Os pets são membros da fa-
mília e nós os recebemos com o
mesmo carinho que recebemos os
nossos hóspedes”, comenta Ma-
rília Rabello, gerente do hotel.
Para dar uma ideia, durante o
check-in, o Brotas Eco oferece a
cortesia de um Kit Pet, conten-
do um confortável tapetinho
para os peludos dormirem, ta-
pete higiênico, ossinho e bifinho.

O hotel oferece ainda uma es-
trutura exclusiva para pets: o Dog
Park. Com uma área de 1.000
metros quadrados, a área conta
com 2 pistas de agility para cães
de todos os portes, 6 dog-aparta-
mentos (canis) com portões e ca-

deados, caso os hóspedes queiram
deixar o pet em segurança en-
quanto curtem o parque aquático
ou realizam alguma atividade
inapropriada para os peludos.

No caso de hóspedes e pets
mais aventureiros, existe ainda a
possibilidade de fazer rafting com
os peludos. Essa versão do esporte
é realizada em um trecho de águas
calmas do famoso Rio Jacaré Pepi-
ra. É uma atração perfeita para se
divertir e contemplar a natureza.

Qualquer cãozinho pode
participar, mas o passeio deve
ser agendado com antecedên-
cia e custa, em média, R$ 99
por pet. Por se tratar de servi-
ço opcional, o valor precisa ser
verificado antecipadamente
com a agência prestadora do
serviço. Mas o Brotas Eco pode
agendar tudo para os hóspedes.

Um ponto importante de des-
tacar é que os cães precisam ser
dóceis. Além disso, é obrigatório o
uso de coleira com guia, além da
apresentação da carteira de vaci-
nação no check-in. Para utilizar o
Dog Park não é cobrada nenhu-

ma taxa extra. Para os pets é co-
brado uma taxa de R$ 70 a diária
por pet de pequeno porte, R$ 90
médio e R$ 120 para grande porte.

De abril a junho, as tarifas
estão com valor de baixa tempora-
da. Exceto em feriados, o pacote
de fim de semana para casal tem
tarifas variando a partir de R$
1.848. Durante a semana, de do-
mingo a quinta-feira, o pacote de
duas diárias sai por R$ 1.490. Em
ambos os casos, o regime é de pen-
são completa, sendo café da ma-
nhã, almoço e jantar. Uma crian-
ça de até 9 anos, no mesmo apar-
tamento dos pais, é cortesia.

LAZER PARA TODA A
FAMÍLIA - Durante o período
de baixa temporada, os hóspedes
podem aproveitar uma progra-
mação intensa de lazer. Haverá
gincanas, concursos e oficinas,
jantares temáticos, música ao
vivo, visita a fazendinha com or-
denha das vacas, visita ao mini
zoológico e horta orgânica, onde
são produzidos os alimentos uti-
lizados das refeições do hotel,
entre várias outras atrações.

Estabelecido dentro de uma
enorme fazenda ainda em ativi-
dade, o Brotas Eco oferece ati-
vidades como arco e flecha, pis-
cina natural com tirolesa, desa-
fios no paredão de escaladas e
nos toboáguas, futebol de sabão
e discoteca. Para os adultos ha-
verá ainda um tour gratuito
para conhecer a cidade de Bro-
tas com visitas à Casa da Cacha-
ça, Parque dos Saltos, quedas
d’água do rio Jacaré Pepira.

A infraestrutura de lazer con-
ta com um verdadeiro parque aqu-
ático com cinco piscinas, dois to-
boáguas, além de cama elástica,
sauna, jacuzzi coberta, academia,
salão de jogos, quadras poliespor-
tivas, ginásio, campos de futebol,
paintball, lago com tirolesa, sala
de leitura, sala de TV, brinque-

doteca, redário, além de serviços
opcionais de babá e massagem.

LAGOA ENCANTADA -
Uma das atrações exclusivas do
Brotas Eco Hotel Fazenda é a La-
goa Encantada: a única piscina
com projeção mapeada no Brasil.
Com 600 m², ela está ambientada
em uma caverna cenográfica, te-
mática e coberta. Conta com ca-
choeiras, cascatas, além de 40 ja-
tos de jacuzzi com água aquecida.

JOGOS GIGANTES - Este
mês, o Brotas Eco Hotel Fazen-
da inaugurou três jogos gigan-
tes: Xadrez, Trilha e Jogo da
Velha. Com 3 metros quadrados
e peças com 60 cm de altura, os
tabuleiros foram construídos ao
ar livre para garantir que a di-
versão seja também segura. Além
disso, o tamanho facilita que os

jogos sejam realizados com o
devido distanciamento social.

BROTAS ECO HOTEL
FAZENDA - Localizado a apenas
1,5 km do centro de Brotas, interi-
or de São Paulo, o Brotas Eco per-
tence ao Grupo Peraltas e atua no
mercado de Turismo há 40 anos.
No que se refere à infraestrutura, o
Brotas Eco possui 45 apartamen-
tos, todos equipados com ar-con-
dicionado, TV LCD, frigobar, apar-
tamentos com ventilador de teto,
cama box, Wi-Fi e cofre. Para mais
informações e reservas, acesse
www.brotasecohotelfazenda.com.br
ou ligue (14) 3653-9998. Se preferir,
também é possível entrar em conta-
to pelo WhatsApp (14) 99181-6650.
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Luiz Carlos Motta

Quando você vai
 comprar um
carro, ele está lá

para mostrar as dife-
renças de cada mode-
lo, de cada marca. Nos
supermercados, nos
shoppings, nas lojas
grandes e pequenas e,
até nas farmácias, ele
está lá para tirar suas dúvidas,
dar orientações e ajudar na esco-
lha de produtos e serviços. Ele é o
comerciário. Aliás, a chance mai-
or é de você ser atendido por uma
comerciária, porque as mulheres
representam mais da metade
desse enorme contingente de 2
milhões e 700 mil trabalhadores,
só no Estado de São Paulo.

Neste sábado, dia 9 de abril, a
maior representação dessa catego-
ria no Estado, estará completan-
do 83 anos de fundação. É a Fede-
ração dos Comerciários do Estado
de São Paulo, Fecomerciários.

Esta é a maior categoria de
trabalhadores urbanos no Bra-
sil. São 12 milhões de profissio-
nais. Poucas instituições conse-
guem permanecer ativas por
mais de oito décadas. Para che-
gar até aqui foram anos de mui-
tas lutas, mas também de mui-
tas conquistas. Uma delas foi a
Regulamentação da Profissão de
Comerciário em 2013 por meio
de uma lei federal, que garante
um grande número de direitos
para todos, a Lei 12.790.

EXEMPLO - A Fecomerciá-
rios é um exemplo de como a prá-
tica de um sindicalismo cidadão,
consegue manter os trabalhado-
res associados e atrair novos só-
cios, diariamente. Para tanto, ao
longo das últimas décadas a ins-
tituição vem construindo uma só-
lida rede que atua como uma via
de mão dupla em termos de pro-
jetos em benefício dos trabalha-
dores. Seus 71 Sindicatos Filiados
estão distribuídos em 12 Regio-
nais. A maioria presta serviços e
benefícios voltados ao bem-estar
da família comerciária, como
atendimentos médicos e odonto-
lógicos, assistência jurídica e clu-
bes de campo, entre outros.

Já a Federação conta com a
sua sede central na Capital paulis-
ta e com duas subsedes no interi-
or, em São José do Rio Preto e
em Campinas, onde funciona o
seu Centro de Estudos Jurídicos.
O merecido descanso da catego-
ria, considerada como a que mais
trabalha no Brasil é garantido
por seus dois Centros de Lazer
localizados em Praia Grande e
em Avaré, onde recentemente foi
inaugurado o único  Parque Aqu-
ático do sindicalismo brasileiro.

Filiada à União Geral dos Tra-
balhadores (UGT) e à Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores no
Comércio (CNTC), a Federação vem
aprimorando seu modelo de ges-
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tão. Além de assinar
convenções coletivas com
ganhos econômicos e so-
ciais, implantou a sua
própria Cooperativa
Habitacional, por meio
da qual, já construiu
mais de 14 mil moradi-
as em todo o Estado.

Para facilitar o tra-
balho das mães, vem
instalando creches com

dias e horários de funcionamen-
to diferenciados, desenvolve pro-
gramas de inclusão para pessoas
com deficiência e atua fortemen-
te no combate aos trabalhos in-
fantil e escravo, além de repudiar
o subemprego. De olho nas de-
mandas do mercado, ampliou as
ofertas de cursos de qualificação
e requalificação profissional.

AGENDA - Nossa agenda de
eventos reúne os melhores profis-
sionais para workshops, seminá-
rios e capacitação. Recentemente,
realizamos com sucesso nosso
evento comemorativo ao Dia da
Mulher (8/3) o “Mulher Valoriza-
da, Comerciária Fortalecida”, com
mais de duas mil participantes, no
Centro de Lazer, em Avaré. Fazem
parte da nossa agenda fixa, o Con-
gresso dos Advogados, o Congres-
so Sindical Comerciário, a tradici-
onal e disputada Copa Estadual de
Futsal e uma extensa programa-
ção que marca duas importantes
datas: o 1º de maio e o Dia do Co-
merciário, em 30 de outubro.

POLÍTICA - Reconhecemos
a importância da participação
política de todos os trabalhado-
res. Por isso, desde 2012 criamos
com muito sucesso e adesão o
movimento político, hoje deno-
minado “Corrente Democrática”,
que tem ajudado na conscienti-
zação da categoria e gerado ex-
pressivos resultados nas urnas.

Em todo o Estado, um gran-
de número de vereadores, prefei-
tos e vices, a cada eleição, são elei-
tos e reeleitos como legítimos re-
presentantes dos comerciários.
Em 2018, fui o primeiro comerci-
ário a ser eleito deputado federal
por São Paulo. Hoje, trago comi-
go o orgulho de ser o legítimo re-
presentante dessa categoria luta-
dora, que reconhece o trabalho
que tenho desenvolvido durante
a minha jornada, inclusive à fren-
te da octagenária Federação.

———
Luiz Carlos Motta é Pre-
sidente da Fecomerciári-
os e da CNTC. É Deputa-
do Federal (PL/SP)

Pedido sintomático
José Maria Teixeira

Na descoberta das ratazanas
que ocuparam audaciosa-
mente o Ministério da

Educação, desde agosto de 2021,
aninhando-se no FNDE (fundo
nacional de desenvolvimento da
educação órgão ligado ao Minis-
terio, o Sr. Augusto Aras, procu-
rador-geral da Republica se apres-
sou em tomar providencias. Ante
a gravidade dos fatos, pediu a aber-
tura de investigação contra o Mi-
nistro da Educação Milton Ribei-
ro mostrando ser assim um fiel
cumpridor de seu dever, embora o
dinheiro do FNDE, já vinha sen-
do consumido desde agosto de
2021. Pastores ratazanas, trata-se
de uma espécie de cupim que foge
ao conhecimento do grande públi-
co quanto ao modo de obter a sua
ração. No dia-a-dia, neste item es-
tabelecem para os seus seguidores
dia e local para a entrega da ração
e mais estabelecem o quanto deve
ser entregue e de quanto em quan-
to tempo. Há os mais avançados
com contas em banco possibilitan-
do o débito em conta. Para tan-
to, orientam seus fiéis pela mí-
dia de como agir com segurança.

Apresentam-se sobriamente
bem vestidos. Eles usam ternos
as vezes ate se perfumam. Não é
raro carregam um livro sob os
braços. Têm uma verborréia que
se convencer será pela insistên-
cia, jamais pelos argumentos in-
consistentes quando não con-
traditórios. Ultimamente vêm
convencendo até pessoas letra-
das e de posse a contribuírem
financeiramente com objetivos
políticos de que participam cri-
ando grupos e elegendo presi-
dente o que pretendem repetir.

Esse é o intento do Sr. Augus-
to Aras blindar o Sr. Jair Messias
Bolsonaro de todo e qualquer per-
calço, na senda da administração
publica. Aconteça o que acontecer,
cometa ele o crime que cometer
comuns ou de responsabilidade
como já ocorreram e continuam.
É grave a sangria financeira do
FNDE, (Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação, operada
por pastores sob o comando do
Ministro Milton Ribeiro e concor-
dancia expressa do próprio presi-
dente segundo afirma o ministro.

A Polícia Federal (PF) infor-
mou ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) que abriu inquérito
para investigar o ministro da
Educação, Milton Ribeiro. Ontem
(24), a medida foi autorizada pela
ministra Cármen Lúcia. Nesta ca-
minhada causou surpresa a in-
vestigação ter sido aberta a pedi-
do do procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, após a pu-
blicação de matérias na imprensa
sobre suposto favorecimento na
liberação de recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
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Educação (FNDE), órgão liga-
do ao Ministério da Educação.

Na segunda-feira (21), uma
reportagem do jornal Folha de
S.Paulo, divulgou um áudio em
que o ministro da Educação,
Milton Ribeiro, diz favorecer, a
pedido do presidente Jair Bol-
sonaro, prefeituras de municí-
pios ligados a dois pastores: Gil-
mar dos Santos Silva que apare-
ce como sócio de cinco empresas
na Receita Federal, entre as
quais a Editora Cristo Para To-
dos e Arilton moura Correa.

Em outro inquérito, a PF
também investiga as supostas ir-
regularidades. A polícia recebeu
ontem (24) um relatório da Con-
troladoria-Geral da União (CGU).
Segundo o órgão, os fatos são in-
vestigados desde o ano passado,
antes da divulgação da gravação.

As denúncias foram recebi-
das pela CGU no dia 27 de agosto
de 2021 e tratam de possíveis ir-
regularidades que estariam ocor-
rendo em eventos realizados pelo
MEC e sobre o oferecimento de
vantagens indevidas, por parte de
terceiros, para a liberação de ver-
bas do fundo. A apuração ocor-
reu entre os dias 29 de setembro
de 2021 e 3 de março de 2022.

O órgão concluiu que agentes
públicos não estavam envolvidos
nas supostas irregularidades e
enviou o caso ontem para a PF,
que abriu um inquérito criminal.

O caso também é investiga-
do na esfera cível pela Procura-
doria da República no Distrito
Federal. O Tribunal de Contas de
União (TCU) também vai reali-
zar uma fiscalização extraordi-
nária no Ministério da Educação.

Nesse universo de medidas
para esclarecer, apurar e punir os
autores de mais um escândalo na
administração pública envolvendo
o presidente da República que nin-
guém se iluda. O pedido de Aras
para investigar o ministro da Edu-
cação é mais uma de suas estraté-
gias para blindar o presidente Bol-
sonaro. Ele está cumprindo fiel-
mente o papel para o qual o Bolso-
naro contrariando normas demo-
craticamente estabelecidas para a
indicação do procurador da Re-
publica o indicou unicamente para
protegê-lo.. Se diz que no período
do governo de Fernando Henri-
que Cardoso, o procurador Geral
da Republica, o Sr. Geraldo Brin-
dero era engavetador. Ao Sr. Au-
gusto Aras do governo Bolsonaro
acrescenta-se sem sombra de dú-
vida a desfaçatez, o descaramen-
to. Para tanto, tomem como de-
monstração o relatório da CPI co-
missão parlamentar de inquérito
sobre a pandemia do convide 19.
Vejam, neste caso aberto, insus-
peito ele ardilosamente cria sus-
peitas, dúvidas e nada decide,
nada acolhe que possa sequer de
longe alcançar o presidente.

Aliás, a observar a seqüência
de fatos já ocorridos no âmbito
da Republica brasileira assusta
como no caso do impeachment da
presidenta Dilma Roussef legiti-
mamente eleita sobre o qual afir-
mou o ministro Alexander Lewan-
doski do STF (supremo tribunal
federal): “...a democracia foi ar-
ranhada”. Fato este que por si só
tirou a tranqüilidade da nação.
No entanto, em que pese as su-
cessiva afirmações de que as ins-
tituições brasileiras estão funcio-
nando fatos gravíssimos de ame-
aças à democracia, ao estado de-
mocrático de direito vem aberta-
mente ocorrendo. Entre outros a
parada de Sete de Setembro e a
mais recente ameaça em curso à
instituição das urnas eleitorais
eletrônicas. É de notar que o sis-
tema de urnas eletrônicas cuja in-
violabilidade foi e é técnica e cien-
tificamente comprovada, volta a
ser atacada explicita e com vee-
mência às vesperas das eleições
presidências. Fazendo eco ao
ocorrido a cincoënta anos atraz
eis o que se lê no jornal Folha de
São Paulo em 31/03/2022 : “ Bol-
sonaro faz nova ameaça ao Judi-
ciario sobre eleição”. Segundo a
Folha, o presidente afirma que os
votos serão contados e o pleito não
será decidido por dois ou três, em
indireta ao TSE (tribunal superi-
or eleitoral). Em tudo isso o mais
grave é a forma como são vistos e
tratados os agentes dos aconteci-
mentos quando questionados.
Uma simples explicação sem o
menor fundamento ou um sim-
ples pedido de desculpas e está
resolvida a questão. Caso emble-
mático foi a participação do en-
tão general da ativa do exercito
nacional Eduardo Pazuelo que
contrariando norma militar de
não participação em ato político
partidário. participou em motoci-
ata com o presidente Bolsonaro.
Ao ser chamado às falas pelo co-
mando maior do exercito nacio-
nal, alegou não ser aquele ato um
ato de caráter político partidário
o que foi aceito. As intimações
emanadas do poder judiciário tem
sido tratadas com desrespeito
para não dizer outra coisa. Só
depois sob a possibilidade de ou-
tras medidas é que são acatadas.
Isto já ocorreu com o próprio pre-
sidente da Republica e não apenas
uma vez. Isto acaba de ocorrer
com o deputado federal Daniel

Silveira , PL que se serviu da Câ-
mara Federal como refugio, escon-
derijo. Este so depois de medidas
drásticas anunciadas se propos a
acatar a intimação. Aceitou sob
pena de multa diária de R$15 mil.

Essa situação nebulosa e de
incerteza que está vivendo a na-
ção brasileira em parte alcançada
pela pandemia do corona vírus 19
é fruto da postura dúbia que não
cabe a homens no comando prin-
cipalmente em se falando de ad-
ministração publica. Aqui, pesa a
pertinência do artigo 37 da Cons-
tituição brasileira cuja observân-
cia preserva e garante o regime de
estado democrático de direito ain-
da que ameaçado por aventurei-
ros internos ou externos. Eis o que
reza o artigo 37 da Constiuição: -
“A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de lega-
lidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade e eficiência...”.

Se assim for e não só pode
como deve ser será melhor para
toda nação. Caso contrário conti-
nuará essa suposta cautela e tole-
rância na relação entre os poderes
que esquece, esconde e faz de con-
ta. Aqui no limite da tolerância
nasce a conveniência ou ainda pior
a conivência revelando a fraqueza
da personalidade de cada um con-
denando-se a mesmo pela omis-
são da função sagrada de que es-
tão constitucionalmente revesti-
dos: zelar pela nação brasileira.

Exemplificando:
O ministro Raul Araújo, do

Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), acolheu pedido do parti-
do do presidente Jair Bolsonaro,
o PL, e proibiu, em decisão limi-
nar, manifestações políticas no
festival de música Lollapalooza.
Esta é uma medida de conveni-
ência pois o mesmo TSE já havia
assentado aquele tipo de mani-
festação como liberdade de ex-
pressão que não se pode proibir.

Portanto, espera-se ainda que
os órgãos competentes quebrem o
silencio comprometedor e com a
força constitucional de suas fun-
ções, não obstante o Sr. Augusto
Aras recomponham os aconteci-
mentos nos devidos caminhos.
Então nada de garimpo em terra
indígena, nada de orçamento se-
creto, que apareça a CPI da pan-
demia, nada de contar voto a voto
pleito eleitoral, nada de arquivar
investigação do caso covaxim con-
tra Bolsonaro. Sobre tudo isso e
muito mais é preciso que os órgãos
competentes falem e ajam com efi-
ciência, sob pena de ver se assim
não for ministros com focinheira
mesmo porque a estes já se orde-
nou: “ vista sua toga e cale a boca”.

———
José Maria Teixeira,
professor

Almir Pazzianotto
Pinto

Acada momento,
mais agargalam
 os caminhos

para as eleições presi-
denciais. As distâncias
entre Jair Bolsonaro,
Lula, Ciro Gomes, João
Dória e Simone Tebet,
estão se acentuando. Tudo indica
que teremos segunda rodada de
votação e que, na reta final, pres-
tes ultrapassarem o disco de che-
gada, estarão Lula e Bolsonaro.

Isto significa que a desejada
terceira via tem pouco tempo para
ganhar terreno com chance de
sucesso. O eleitorado conhece Ciro
Gomes. Trata-se de político expe-
rimentado. Vibrante, eloquente,
bom expositor, candidato pelo Par-
tido Democrático Trabalhista
(PDT), fundado por Leonel Brizo-
la, ex-governador do Rio Grande
do Sul e do Rio de Janeiro, a quem
a Presidência da República esca-
pou em circunstâncias obscuras
quando reunia possibilidades de
ser vencedor. Por razões que não
consigo decifrar, o paulista de
Pindamonhangaba, que gover-
nou o Estado do Ceará, não con-
segue atrair a massa do eleitora-
do. Até o momento, mal conse-
gue 9% das intenções de voto.

Sérgio Moro desistiu de con-
correr. Deve ter se lembrado da
frase do Padre Antônio Vieira:
“quem quer mais do que lhe con-

O confrontoO confrontoO confrontoO confrontoO confronto
Bolsonaro versusBolsonaro versusBolsonaro versusBolsonaro versusBolsonaro versus
Lula, no segundoLula, no segundoLula, no segundoLula, no segundoLula, no segundo
turno, é péssimoturno, é péssimoturno, é péssimoturno, é péssimoturno, é péssimo
para o paíspara o paíspara o paíspara o paíspara o país

vém, perde o que quer e
perde o que tem”. Trans-
feriu o domicílio eleito-
ral para São Paulo, com
o objetivo de se candi-
datar a deputado fede-
ral. O ex-juiz da Lava
Jato e ex-Ministro da
Justiça de Jair Bolsona-
ro teve bom senso e se
deu conta das dificul-

dades que cercam a vida política,
para quem é jejuno em eleições. Na
hipótese de se eleger à Câmara dos
Deputados, com razoável número
votos, poderá aspirar a liderança
da bancada e, na hipótese de ser
bem-sucedido, talvez realize o so-
nho de alcançar a Presidência.

A posição de João Dória é
delicada. Renunciou subitamen-
te à candidatura e de imediato
voltou atrás. As pesquisas lhe
creditam menos de 5% das in-
tenções de voto. Para alguém que
se elegeu prefeito da capital e go-
vernador de São Paulo, com velo-
cidade meteórica, o desempenho
é decepcionante. A campanha pela
vacina contra a covid não lhe
rende dividendos eleitorais.
Vítima da ambição, rachou o
PSDB, debilitando a base de apoio.

O confronto Bolsonaro versus
Lula, no segundo turno, é péssi-
mo para o país. Lula é o passado
conhecido. Bolsonaro, esperanças
precipitadas e frustradas. De am-
bos, pouco se deve esperar. O Bra-
sil aspira por novos valores e pela
modernização dos quadros políti-

A terceira via

cos. Aguarda por alguém capaz
galvanizar energias e gerar entu-
siasmo para a tarefa árdua de re-
construção de país em crise.

A carreira de Lula é conheci-
da. Inicia-se em 1970 como dire-
tor do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de São Bernardo do Campo.
Presidiu a entidade com energia
e coragem no período compreen-
dido entre 1975 e 1980. Desafiou
empresas automobilísticas. Defla-
grou três grandes greves. Enfren-
tou o regime militar. Foi cassado
e acusado de violar a Lei de Segu-
rança Nacional. Disputou o go-
verno de São Paulo e a presidên-
cia da República. Participou da
Constituinte. Exerceu dois man-
datos e elegeu Dilma Roussef. Foi
preso na Operação Lava Jato.
Respondeu a várias ações penais
e, mais de uma vez, se viu conde-
nado em três instâncias. O habe-
as corpus deferido pelo ministro
Edson Fachin, quando se encon-
trava em liberdade e não era ame-
açado de prisão, lhe abriu cami-
nho para se beneficiar com a
prescrição. Nesse terreno, nada
está bem explicado, salvo a aver-
são do ministro Gilmar Mendes
pelo ex-juiz Sérgio Moro, da qual
foi Lula o grande beneficiado.

Jair Bolsonaro, capitão do
Exército, ao ser reformado e se ver
livre dos princípios de disciplina e
hierarquia, tratou de explorar os
caminhos lodosos da política. Foi
vereador no Rio de Janeiro e vári-
as vezes deputado federal. Trocou
repetidas vezes de partido e, já na
Presidência da República, tentou
organizar legenda que pudesse di-
zer ser sua. É rude a ponto de ser
grosseiro e mal-educado. Admi-
nistrou a pandemia de forma ines-
crupulosa e oportunista. Ignorou
as medidas determinadas pela ci-
ência, combateu o isolamento so-
cial, a máscara e a vacina, para
prescrever a cloroquina com a
cumplicidade de reduzido círculo
de bajuladores. Teve como braço
direito o fracassado general Eduar-
do Pazzuello, substituído pelo
inexpressivo Marcelo Queiroga.

Com os demais candidatos
exibindo baixa porcentagem de
intenções de voto, a terceira via
passa a depender de Simone Te-
bet, senadora pelo Mato Grosso do
Sul, ex-vice-governadora, ex-pre-
feita de Três Lagoas, candidata do
MDB. O partido não exibe a força
do passado. mas Simone Tebet
leva a vantagem de ser honesta,
inatacável, combativa e mulher.

———
Almir Pazzianotto Pinto,
advogado, foi ministro do
Trabalho e presidente do
Tribunal Superior do Tra-
balho. Correio Brazilien-
se, 8/4/2022, pág. 11

A força da representação
comerciária
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VERSO

A PAZ PERFEITA
Ivana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de Negri

Pedi ao Pai a Paz perfeita,
perdida...

E Ele prontamente perguntou:

“ Já procuraste primeiro
nas profundezas de ti?...”

PROSA

“Par“Par“Par“Par“Para não ena não ena não ena não ena não envvvvvelhecerelhecerelhecerelhecerelhecer, é preciso morrer jo, é preciso morrer jo, é preciso morrer jo, é preciso morrer jo, é preciso morrer jovvvvvem.”em.”em.”em.”em.”
LLLLLyyyyygia Fgia Fgia Fgia Fgia Fagundes Tagundes Tagundes Tagundes Tagundes Telleselleselleselleselles

LLLLLyyyyygiaFgiaFgiaFgiaFgiaFagundesTagundesTagundesTagundesTagundesTelles nasceu em 19 de abril de 1923,elles nasceu em 19 de abril de 1923,elles nasceu em 19 de abril de 1923,elles nasceu em 19 de abril de 1923,elles nasceu em 19 de abril de 1923,
em São Paulo. Estudou na EscolaSuperior deem São Paulo. Estudou na EscolaSuperior deem São Paulo. Estudou na EscolaSuperior deem São Paulo. Estudou na EscolaSuperior deem São Paulo. Estudou na EscolaSuperior de

Educação Física, da Universidade de São PauloEducação Física, da Universidade de São PauloEducação Física, da Universidade de São PauloEducação Física, da Universidade de São PauloEducação Física, da Universidade de São Paulo
(USP), e também na Faculdade de Direito do Largo(USP), e também na Faculdade de Direito do Largo(USP), e também na Faculdade de Direito do Largo(USP), e também na Faculdade de Direito do Largo(USP), e também na Faculdade de Direito do Largo
de São Francisco. Casou-se com seu professor dede São Francisco. Casou-se com seu professor dede São Francisco. Casou-se com seu professor dede São Francisco. Casou-se com seu professor dede São Francisco. Casou-se com seu professor de
direitdireitdireitdireitdireito into into into into internacional, em 19ernacional, em 19ernacional, em 19ernacional, em 19ernacional, em 19444447, Gofredo da Silv7, Gofredo da Silv7, Gofredo da Silv7, Gofredo da Silv7, Gofredo da Silvaaaaa

TTTTTelles Júnior  de quem adoelles Júnior  de quem adoelles Júnior  de quem adoelles Júnior  de quem adoelles Júnior  de quem adotttttou o sobrenome Tou o sobrenome Tou o sobrenome Tou o sobrenome Tou o sobrenome Telles.elles.elles.elles.elles.
TTTTTeeeeevvvvve um único fe um único fe um único fe um único fe um único filho, duas neilho, duas neilho, duas neilho, duas neilho, duas netas e uma bisnetas e uma bisnetas e uma bisnetas e uma bisnetas e uma bisneta.ta.ta.ta.ta.
Seu primeiro romance - Ciranda de pedra - foiSeu primeiro romance - Ciranda de pedra - foiSeu primeiro romance - Ciranda de pedra - foiSeu primeiro romance - Ciranda de pedra - foiSeu primeiro romance - Ciranda de pedra - foi
publicado em 1954 e celebrado pela crítica.publicado em 1954 e celebrado pela crítica.publicado em 1954 e celebrado pela crítica.publicado em 1954 e celebrado pela crítica.publicado em 1954 e celebrado pela crítica.

Uma das mais famosas autoras brasileiras, escreveuUma das mais famosas autoras brasileiras, escreveuUma das mais famosas autoras brasileiras, escreveuUma das mais famosas autoras brasileiras, escreveuUma das mais famosas autoras brasileiras, escreveu
centenas de obras e obteve inúmeras premiaçõescentenas de obras e obteve inúmeras premiaçõescentenas de obras e obteve inúmeras premiaçõescentenas de obras e obteve inúmeras premiaçõescentenas de obras e obteve inúmeras premiações

importantes como Prêmio Jabuti e Camões de Literatura.importantes como Prêmio Jabuti e Camões de Literatura.importantes como Prêmio Jabuti e Camões de Literatura.importantes como Prêmio Jabuti e Camões de Literatura.importantes como Prêmio Jabuti e Camões de Literatura.
 Pertencia à Academia Paulista e também à Pertencia à Academia Paulista e também à Pertencia à Academia Paulista e também à Pertencia à Academia Paulista e também à Pertencia à Academia Paulista e também à

Academia Brasileira de Letras. Faleceu nestaAcademia Brasileira de Letras. Faleceu nestaAcademia Brasileira de Letras. Faleceu nestaAcademia Brasileira de Letras. Faleceu nestaAcademia Brasileira de Letras. Faleceu nesta
semana aos 98 anos, a poucos dias de completar 99.semana aos 98 anos, a poucos dias de completar 99.semana aos 98 anos, a poucos dias de completar 99.semana aos 98 anos, a poucos dias de completar 99.semana aos 98 anos, a poucos dias de completar 99.

PALAVRA DO ESCRITOR:

SOBRE LYGIA
Lídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia SendinLídia Sendin

LFT é atemporal. O saborear se sobrepõe ao saber quando o assunto
é a leitura. Qualquer outro ganho é puro efeito colateral.

Assim, me vi saboreando a densidade e a leveza, paradoxalmente
juntas na qualidade e na beleza da obra de Lygia Fagundes Telles, que
chamava de “os camaradas das letras” a Carlos Drummond de Andrade,
Clarice Lispector e Manuel Bandeira.

Visitava Monteiro Lobato na prisão, compartilhava o jantar com Jorge
Luis Borges e convivia com Jorge Amado e Zélia Gatai nas visitas à Bahia.
Nos intervalos de tantos amigos ainda tinha tempo de tomar chá com
Mario de Andrade, um encontro que ela descreve no livro “Durante aquele
estranho chá”(Rocco,RJ-2002), onde também faz considerações sobre
Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que conheceu quando o casal
visitou o Brasil e para quem deu a primeira cópia em francês do livro
“Ciranda de Pedra.” (Rocco,Rj).(Considerado o marco da maturidade in-
telectual de LFT). Nele é possível mergulhar em metáforas como “...olhos
brilhantes e remotos como duas estrelas”, observação que faz sobre Virgi-
nia, ou perceber a pouca importância que dá às coisas práticas quando
põe na boca de Conrado, o amor impossível de Virginia, “...é preciso amar
o inútil, porque  no inútil está a beleza”  e voar nas palavras “...criar rosas
sem colher, escrever sem publicar...”

 E a grande dama da literatura ainda se perguntava: “Por que escrevo?”
Sorte dos seus leitores. Enquanto ela pensava na resposta, nos brin-

dou com vários romances e muitos contos.

“EDUCAÇÃO É VIDA”
(Campanha da Fraternidade 2022)

Leda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda Coletti

“Fala com Sabedoria.
Ensina com amor”

Educação deve ser prioridade
de nações e instituições,

ser o leme que conduz as atividades,
ser alicerce de valores humanos e cristãos,

ser sinônimo de promoção dos cidadãos
que conhecem seus direitos e deveres.

Escolas equipadas para todas as idades,
valorização digna aos professores,

famílias estruturadas com sabedoria,
oferecendo segurança e harmonia,

verdadeiras escolas de acolhida e amor.
Educação com instrução e formação

serão celeiros de profícua realização,
prenúncios de alvissareiro e feliz amanhã.

O menino que quase virou ca-
chorro, da escritora Ruth Rocha,
conta a história de Miguel. Miguel
se sentia invisível para os pais,
achava que eles o ignoravam e não
se importavam com ele. Era um
tal de: “Vem, fica quieto, anda, va-
mos”, que qualquer um poderia
achar que se tratava de um ca-
chorro. Pensando nisso, Miguel
resolveu se rebelar e começou a
latir, tentando chamar a atenção
da família. Até que um dia... Re-
comendamos! Faixa etária: 03 a
05 anos Você pode encontrar essa
história contada em: https://
youtu.be/sqWkssKIHx4

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis

CANTINHO INFANTIL

NOTÍCIAS:
E no próximo dia 18 de Abril o contador de Histórias Evair Souza lança seu
primeiro livro infantil,  O Castelo de Sorvetes, que acontecerá na Biblioteca
Pública Municipal de Piracicaba "Ricardo Ferraz de Arruda Pinto"  às 19h30.
Confirmar presença até o dia 13/04 pelo whatsapp (19) 9 9558-8147.

FAREI O POEMA QUE DESEJAS
Marcel Ducatti ColpasMarcel Ducatti ColpasMarcel Ducatti ColpasMarcel Ducatti ColpasMarcel Ducatti Colpas

Alma poeta, seu pedido incendeia.
Assim desperta, vagueia

Grata pela gentileza
Conhecer a sua, anseia.

Para compor sorrisos
Serei simples,

Para que permaneçam.

Honesto,
Para serem autênticos.

Verdadeiro,
Para que os olhos brilhem

Profundos e intensos.

Serás então mais que musa
Eu mais que poeta

Transmutados construiremos
Nosso poema.

De nossos corpos faremos lauda.
As linhas do contorno, pautas...

Mão e língua... a pena...
Do suor e da saliva, a tinta.

Nossos suspiros, as palavras...
Gemidos, rimas...

O terno carinho, a métrica...
O bem estar como tema.

Somados prazeres, gozaremos
nosso poema.

O ENIGMA DO POETA
João Baptista de Souza Negreiros AthaydeJoão Baptista de Souza Negreiros AthaydeJoão Baptista de Souza Negreiros AthaydeJoão Baptista de Souza Negreiros AthaydeJoão Baptista de Souza Negreiros Athayde

I
O mesmo assombro que assolara o poeta
 Há mais de século –inda perpassa agora

Inda o espírito em dúvidas navega
 e a razão a responder

se nega na agonia mesma de outrora

E o poeta de hoje ainda medita
naquele verso do poeta antigo

A dúvida é a mesma,
que persiste como estilete atroz

- ainda insiste a infligir na alma esse castigo

Há mais de século a pergunta ecoa
e a resposta é só o silêncio mudo!

 Enquanto a alma, na agonia lenta em dores
se revira e se atormenta

buscando uma razão que explique tudo

 Também agora as horas vão passando!
 Resposta alguma a confortar o poeta!
Qual peregrino sem sua estrela-guia

na sua frente a folha tão vazia
 zomba tão fria de sua dor secreta

 O tempo dissolveu tantos castelos!
 As ilusões perderam toda a essência!
Pelo caminho os sonhos vão rasgados

 em meio aos ideais esfarrapados
 no trágico naufrágio da inocência

 II
Por isso é que até hoje essa pergunta

que nem o antigo poeta respondeu
inda percute como frio estigma

deixando ao poeta de hoje o mesmo enigma:
“Mudaria o Natal, ou mudei eu?”

VIAJANTE
 Carla Ceres Carla Ceres Carla Ceres Carla Ceres Carla Ceres

Viagens muitas fiz cruzando os mares.
Por sorte, encontrei sempre um porto amigo

E muitas amizades invulgares,
Tornando-se saudade, vêm comigo.

Também serei teu porto se chegares
A procurar, em mim, seguro abrigo.
 Serei presente enquanto desejares,
 Depois, saudade sendo, irei contigo.

 Prefiro viajar constantemente.
Aceito, em minha vida, quem souber

 Partir e, mesmo assim, estar presente.
Não temo tempestade ou dor qualquer.

 Fui náufrago.
Hoje sou sobrevivente.

Destino?
Aceito o vento que vier.

ooOoo

ooOooooOoo
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DIRETOR DE FUTEBOL: MONARCA OU GESTOR?
Dr. Jonas TadeuParisotto

Jonas Tadeu Parisotto é
advogado, já atuou em

Tribunais Desportivos e
ocupou os cargos de: diretor

jurídico, secretário, vice-
presidente, presidente do

Conselho Deliberativo por dez
anos e presidente da diretoria

executiva do E.C.XV de
Novembro de Piracicaba, onde

é conselheiro vitalício e
presidiu a Comissão de

Direito Desportivo da OAB de
Piracicaba nas gestões de

2007/2009 e 2019/2021

cessos, contamos com a sorte e
competência e fomos acumulando
experiências que, somadas à de-
terminação e dedicação, consegui-
mos recuperar a credibilidade do
nosso Nhô Quim, perante credo-
res, atletas, Poder Judiciário e de-
mais segmentos. Não foi fácil, foi
um caminho árduo e cansativo,
mas chegamos lá e, em 2016, o XV
voltou à elite do futebol paulista.
Uma das chaves para o sucesso e
um dos cargos mais importantes
na diretoria executiva de um clu-
be de futebol é o de diretor de fu-
tebol. Diretor de futebol é um dos
cargos mais importantes, pois tem
ligação direta no sucesso esporti-
vo ou não do clube de futebol e
quem assumi tal encargo tem que
saber o “caminho das pedras” e
não dá para contar com abnega-
dos e curiosos que teimam em
aprender na prática pois tem mui-
to dinheiro envolvido e uma con-
tratação de atleta equivocada pode
custar muito ao clube dentro e fora
de campo. O presidente de um clu-
be, em síntese, é aquele que tem o
condão de unir os mais diversos
elos que forma a corrente chama-
da diretoria e escolher pessoas que
tenham a expertise para os cargos
que a compõem, de nada adianta,
a meu ver, você nomear um dire-
tor jurídico que não tenha a for-
mação condizente para o cargo.
Voltando à diretoria de futebol, é
óbvio que o diretor, cargo não re-
munerado e exercido de forma
voluntária, formará a sua equipe
de trabalho e nos dias atuais o fu-

tebol “exige” os cargos remunera-
dos de “gerente de futebol”, “exe-
cutivo de futebol”, “analista de
desempenho técnico/tático”, “ana-
lista de scouting”, “analista de
mercado”, enfim, profissionais
contratados a peso de ouro e que
oneram e muito os parcos cofres
dos clubes de futebol, sobretudo
os do interior. Resolvem? Sim e
não, depende. Para contar com
toda esta estrutura, o clube tem
que ter um olhar efetivamente pro-
fissional, inovador e não contar
com os abnegados, com os amigos
dos amigos, com os queridinhos
de meia dúzia de “torcedores”, que
só aparecem na foto em vitórias
ou no dia da eleição, o amadoris-
mo e a falta de preparo custam
caro aos clubes de futebol, os diri-
gentes folclóricos de outrora, os
que proferiam bravatas, arruma-
vam confusão em jogos, hoje, são
coisas do passado até porque a
própria entidade de administração
do futebol, aos trancos e barran-
cos, também profissionaliza-se
cada vez mais e conta com profis-
sionais altamente preparados. As-
sim, como os antigos faraós do
Egito que permaneciam com mão
de ferro no poder por anos a fio e
os monarcas que se sucediam atra-
vés de dinastias, certos cargos do
âmbito do futebol tem que ter uma
visão profissional, de gestão e ino-
vação modernas e combinar a ex-
periência em campo, o convívio
com atletas de futebol e a forma-
ção acadêmica para complemen-
tar o viés empírico e enxugar o clu-

Que o futebol está cada vez
mais profissional, moderno e di-
nâmico, isto é inegável, essa evo-
lução tenho acompanhado desde
quando passei a assumir o cargo
de diretor jurídico do Esporte Clu-
be XV de Novembro de Piracicaba
de forma voluntária e não remu-
nerada, após receber o convite do
amigo e irmão João Paulo Araújo
que assumiu a presidência do Nhô
Quim quando estava para fechar
as portas em julho de 2001. Desde
então, assumi vários cargos e dei
a minha contribuição, como tan-
tos outros fizeram, à época, para
que o nosso XV não sofresse solu-
ção de continuidade. De lá para
cá, experimentamos reveses e su-

be de futebol com um sem núme-
ro de cargos disto e daquilo que
do ponto de vista prático não sur-
tem o efeito algum. Não é fácil
promover mudanças de paradig-
mas, haverá sempre empecilhos,
pedras a remover do caminho,
mas com bons nomes e com pes-
soas preparadas e que guardem
relação orgânica com a cidade
sede da agremiação já é um bom
começo. Saudações XVzistas e Jus
Desportivas e até a próxima!

RECONSTRUIR

Douglas Pimenta é ex-jogador
de futebol, ex-técnico de

futebol e superintendente de
futebol do Rio Branco do

Espírito Santo

Douglas Pimenta

Bom dia caríssimos e fiéis lei-
tores deste espaço! Aqui temos li-
berdade e esperamos ter continui-
dade deste exercício de cidadania,
a liberdade de expressão é garan-
tida pela Constituição de 1988,
principalmente nos incisos IV e IX
do artigo 5º. Enquanto o inciso IV
é mais amplo e trata da livre ma-
nifestação do pensamento, o inci-
so IX foca na liberdade de expres-
são da atividade intelectual, artís-
tica, científica e de comunicação.
A liberdade de expressão também
encontra limite quando se trata de
discursos de ódio, que incitam a
violência ou a agressão. Qualquer
cidadão pode expressar suas idei-
as, por mais absurdas e estapafúr-
dias que sejam, desde que não
ameace terceiros. E todos estes es-
clarecimentos para você, leitor, nos
dão a oportunidade de expressar-
mos nossos pensamentos e ideias,

vivemos em tempos difíceis, mas
contribuindo e enriquecendo este
espaço, com os agradecimentos ao
Diretor da Tribuna Evaldo Vicen-
te e Luiz Tarantini. Vamos ao que
interessa: futebol. Tive o prazer de
ser convidado no ano passado
para fazer parte da diretoria de
futebol do Rio Branco Atlético Clu-
be, equipe da minha cidade natal,
Vitória. Pois, o clube é centenário
(21/06/1913) e se encontra com
seríssimas dificuldades financeiras
devido ao seu passado ingerente.
Mas não estou aqui para criticar e
sim criar soluções e falar um pou-
co das diferenças que existem de
clube para clube. Fizemos um pla-
nejamento em novembro de 2021,
com situações realistas e não po-
díamos brincar de faz de conta,
pensando em todas as possibilida-
des que poderiam acontecer (não
sou vidente, apenas conhecimen-
to da profissão), inclusive rebai-
xamento. Tivemos austeridade fi-
nanceira, orçamento baixíssimo,
reestruturamos o espaço físico de
nossas instalações de treinamen-
to (com parcerias), buscamos um
perfil de atletas que se encaixavam
dentro da nossa estratégia, valo-
rizamos o bem maior que o clube
tem, as “Categorias de Base” e an-
tecipamos as contratações (reco-
meçar do zero) para sair à frente e
não ficar dependente do mercado.
Oferecemos segurança ao atleta e

hoje temos uma equipe prontinha
para dar prosseguimento ao calen-
dário anual, sem onerar o depar-
tamento de futebol profissional,
além de conseguir manter o nível
do grupo para a próxima competi-
ção. Com estas metas alcançadas
até o momento, já temos uma es-
trutura de atletas para a próxima
temporada de 2023. Quando tra-
balhamos com futebol é necessá-
rio ter formação acadêmica, qua-
lificação, experiência “in loco” e
principalmente o “filling” para to-
mar decisões. Em qualquer ativi-
dade profissional estes ingredien-
tes são importantíssimos. Porque
falo abertamente “trabalhamos no
ou com futebol”? Porque depen-
demos de resultado, envolve o fa-
tor emocional do ser humano, de-
sempenho físico, fatores externos
que influenciam diretamente em
rendimento de atletas (resultados,
vitórias), pressão de torcedor, im-
prensa, pressão do próprio ambi-
ente de trabalho, orçamentos...
(que as vezes não tem), uma ativi-
dade em que todo brasileiro diz
que entende, mas não vive o dia a
dia. É simples falar que acompa-
nha o esporte desde os tempos
antigos, ou gosta do seu clube, ama
como torcedor.  É louvável que o
torcedor possa chegar ao clube
para ajudar, que possa fazer parte
de diretoria, até reconheço que
deve sim, porque não? Mas tem

que se preparar e aprender muito
para exercer a função corretamen-
te! Temos hoje escolas oferecendo
cursos de especialização no espor-
te. Mas a realidade do nosso fute-
bol é outra. Todos os clubes quan-
do entram em uma competição
querem ser campeões. Será que se
preparam com estes objetivos?
Será que sabem de suas limitações,
encaram a realidade, ou fazem
castelos de areia e na primeira
onda, tudo se desmancha? Esta-
mos na era do “ctrl+c, ctrl+v”.
Tudo se copía e nada se cria. Colo-
car o modelo que se faz lá, quase
sempre não dá certo cá! Cada um
no seu quadrado, pois, é preciso
muito conhecimento para aplicar
a dose do diagnóstico correta-
mente. A certeza e a convicção de
mudanças não representam su-
cesso garantido, mas está na co-
ragem de ousar e não ter medo
de tomar decisões. Se ficar inerte,
passivo e copiando modelos e for-
mulas mirabolante, vai ficar su-
jeito ao fator sorte. Mas, sorte, é
a capacidade dos competentes. E
finalizando, não podemos esque-
cer que esta vida é um eterno
aprendizado. Se errar, tente no-
vamente, não é proibido perder!
Perder faz parte do aprendizado.
Mas tenta  diferente, porque per-
sistir no erro é tolice...  e o Rio
Branco,  já atingiu metas este ano!!!
Bom fim de semana a todos...

ALTITUDE

JUSTIFICADA?

Pablo Oliveira Franco é
formado em Psicologia,

com especialidade no trabalho
com os esportes

Pablo Franco

Esse nome deve estranhar
muita gente que leu, mas obser-
vando o que aconteceu com nos-
sos dois alvinegros mostram que
altitude e atitude andam lado a
lado.  Semana passada, tivemos
uma das piores atuações do nos-
so querido XV, escancarando
mais uma vez como uma falta de
planejamento de temporada faz
diferença e acaba cobrando um
preço muito alto, custando inclu-
sive uma das obsessões do clube.

Fazendo uma linha do tem-
po, tivemos o começo de um tra-
balho com Luciano Dias e que
foi interrompido para um novo
momento para o trabalho de Ro-
berto Cavalo. O time mudou de
postura, ganhou alguns jogos e
não chegou a convencer. Alguns
dos torcedores mais empolgados
já viam o Nhô Quim como um
candidato forte a subir de divi-
são, colocando com um dos fi-
nalistas. Até que chegou o der-
radeiro jogo contra a equipe do
São Bento que tinha sido derro-
tada na fase classificatória.

Talvez pela lembrança do
jogo da fase anterior, o alvinegro
considerava que poderia fazer
frente ao rival de Sorocaba, mas
perdeu na ida e na volta. Jogan-
do em casa ele fez mais do que o
inimaginável, perdeu com quatro
gols no segundo tempo e jogador
batendo recorde de tempo em

campo, exatamente 49 segundos
e depois um cartão vermelho.

Talvez muitos tenham olha-
do o resultado como apenas um
jogo, mas eu observo como o final
de um ciclo que já havia começado
errado. Treinador com jogadores
que não foram escolhidos por ele,
trabalho iniciado na metade de um
campeonato, displicência em mo-
mentos do campeonato (jogos sem
vontade que favoreceram alguns
clubes a não caírem e alguns a clas-
sificarem) e um teto de desempe-
nho técnico. E mais uma vez esta-
mos nós falando da sina do XV e
não de mais uma vez o planejamen-
to ter sido mal feito e mais uma vez
uma oportunidade de chegar à elite
do futebol paulista desperdiçada.

Passando para o outro alvi-
negro temos o papelão desempe-
nhado no jogo em La Paz, na fa-
mosa altitude. Eu não penso que é
uma derrota, mas uma fato de
mais uma vez o planejamento mal
feito. O time está mal fisicamente
(algo que já foi constatado pela
equipe técnica do português Vitor
Pereira) e isso se reflete na queda
de desempenho do time, tudo isso
um legado deixado pelo antigo trei-
nador Sylvinho que fazia alguns
treinos minimamente estranhos e
que hoje tem surtido maus efeitos.

O time cansa muito mais que
os outros e isso se reflete numa fal-
ta de obediência tática por parte dos
atletas, porque sempre parece estar
em desvantagem numérica. Mais
uma vez a necessidade do planeja-
mento fala mais alto e para melho-
rar o português, assim como “Ro-
bert Horse” como diria nosso que-
rido Tarantini, teve que trocar o
pneu com o carro andando.

Vamos ver se vai ser uma
boa viagem ou teremos um
fim trágico para ambos.

cou-se de advogados, forasteiros
e torcedores interesseiros, e ai
deu no que deu...... “fiasco”.

Agora iniciamos uma nova
jornada, e para essa ser completa
o novo diretor deve ter a coragem
e a inteligência de saber que se não
“limpar” todo o departamento seu
trabalho não vai evoluir e seu pla-
nejamento não caminhará. Preci-
sa limpar com tudo, executivo de
futebol, gerente de futebol, super-
visor de futebol, analista de fute-
bol e todos que estava com seu
antecessor, “NADA” e “NIN-
GUÉM” deve permanecer, e vou
ainda mais longe, se não mo-
dificar na base também todo
seu comando a porcentagem de
fracassar ainda continuará.

O XV precisa de uma refor-
mulação total para “ontem”, os
nomes de todos os cargos volta-
dos ao futebol de base e profissi-
onal precisam ser modificados,
ninguém obteve sucesso e as
“muletas” se acumulam ao pas-
sar dos anos e o XV que era para
ser uma potência do interior está
sendo conduzido por estrangei-
ros. Que voltem para suas cida-
des e seus estados de origem e que
o XV seja dirigido por quem ama
o clube e não somente o retorno
financeiro que este pode dar!

HORA DA LIMPEZA GERAL

Renato Bonfiglio é Advogado,
ex-presidente, ex-diretor de

futebol  e conselheiro vitalício
do XV de Piracicaba

Renato Bonfiglio

Olá amigos leitores e torce-
dores do alvinegro mais impor-
tante do planeta, que honra e
orgulho poder estar mais uma
vez com todos vocês opinando e
discutindo sobre o nosso queri-
do Nhô-Quim. O XV de Piraci-
caba é o centro das atenções de
todos nós, e sobre esse centená-
rio clube que falaremos hoje.

Após mais um fiasco, o presi-
dente Rodolfo Geraldi e seu vice
Arnaldo Bortoleto chegaram final-
mente a conclusão que o núcleo
do futebol profissional do XV pre-
cisava de mudanças. Não se pode
dizer que os comandantes maio-
res do clube não deram oportuni-

dades. Acumulamos em seis anos
fiascos em cima de fiascos, derro-
tas e mais derrotas humilhantes
finalizando com “chave de ouro”
nos 1x5 frente ao São Bento no Ba-
rão e com o pior elenco formado no
clube dos últimos dez anos, e a ima-
gem de todo esse tempo é a expul-
são do “salvador da pátria” o “bola
de ouro” PACA, expulso com me-
nos de um minuto em campo. Que
estreia sensacional, será que ele
abriu mão dos três meses de salá-
rio após tamanha vergonha?

Sim, não vamos agora “dei-
xar pra lá”, o ex-diretor não en-
tendia “nada” do mundo do fute-
bol, não tinha nenhum tipo de re-
lacionamento com pessoas real-
mente interessadas no bem do clu-
be, a não ser em seu próprio ego e
vaidade, e o mais intrigante é sa-
ber que esse mesmo diretor que
perpetuou no cargo sendo agraci-
ado com muitas “novas chances”,
veio a público em redes sociais ser
contrário a atitude do então pre-
sidente da época Arnaldo Bortole-
to na demissão do treinador Tar-
cisio Pugliese que não quis bai-
xar seu salário para se adequar
ao momento delicado no auge
da pandemia. Isso sim é um belo
exemplo de que a hierarquia
não existia para esse senhor.

Agora o cargo esta vago “gra-
ças a Deus”, e nomes são cogita-
dos para ocupar a segunda cadei-
ra mais importante do clube, o di-
retor de futebol que é o coração do
organismo XV de Piracicaba e de
qualquer outro clube do mundo, o
presidente e seu vice é o cérebro,
mas o que faz o time “pulsar” de
verdade é o comandante do fute-
bol. Nomes como os de “Celinho”,
“Douglas Pimenta”, “Marlon Ta-
deu Ferreira”, “Dimas”, são sinô-
nimos de amor ao manto zebrado,
estes nomes tem “identificação”
com o time e torcida, não é o cami-
nho inverso que funciona sair da
torcida para desempenhar papel
de comando no clube, e sim sair
de dentro do campo, da beirada
do gramado, falar a linguagem
do futebol e ter elo com o verda-
deiro torcedor na arquibancada,
pois o torcedor profissional não
conta. Esse é o melhor caminho!

Quando o então diretor de
futebol não é do “mundo” do fu-
tebol, apesar de viver uma vida
quase que toda voltada ao espor-
te, mas não tem o ambiente de
vestiário e seu linguajar, este deve
como por obrigação ter alguém
que já viveu tudo isso na carreira
e é então seu braço direito, mas
não foi o caso do ex-diretor,  cer-

ESPORT’S
Ronan Pinheiro da Costa

Ronan Pinheiro da Costa
é advogado e apaixonado

por games

E ae Galera!!!! Após um perí-
odo ausente desse maravilhoso
jornal e das colunas, retorno tra-
zendo o nosso tema favorito, jo-
gos grátis, aproveitem a vasta lis-
ta de jogos gratuitos. O site da Epic
Games Store atualizou os jogos
grátis da semana e dessa vez tere-
mos os jogos Rogue Legacy e The
Vanishing of Ethan Carter, os jo-
gos poderão ser baixados de for-
ma gratuita até o dia 14/04/2022,
além de serem gratuitos, o resgate
dos jogos é de caráter definitivo,
ou seja, uma vez resgatado para
sua conta, ele é seu para sempre,
sem qualquer custo extra. Todos
os assinantes do Amazon Prime,
também possuem direito a algo si-
milar, porém de forma mensal,
através do Prime Gaming, todo
mês é liberado uma lista de jogos
com resgate gratuito e de forma
definitiva, para esse mês teremos
os seguintes jogos: Plants vs Zom-
bies: Battle for Neighborville, The
Elder Scrolls IV: Oblivion — Game

of the Year Edition Deluxe,
Monkey Island™ 2 Special Editi-
on: LeChuck’s Revenge™, Nano-
tale — Typing Chronicles, Guild of
Ascension, Turnip Boy Commits
Tax Evasion, Galaxy of Pen and
Paper e House of 1000 Doors: Fa-
mily Secrets. É uma oferta e tanto,
você paga o valor de R$9,90 na
assinatura mensal e terá direito
além dos benefícios da Amazon
Prime, resgatará jogos que se so-
mados totalizam o valor de
R$128,91 (valores atualizados
para essa semana). Além dos oito
novos jogos grátis disponíveis para
os assinantes, a Amazon também
entregará recompensas de jogos
como Ovewatch e Hearthstone até
o dia 14 de setembro, além de
conteúdos extras para jogos
como os grátis Lost Ark, League
of Legends, Apex Legends e ou-
tros como Battlefield 2042,
Doom Eternal, Fall Guys e FIFA
22. No site da Steam o grande
destaque dessa semana é o jogo
Stumble Guys, ele é similar ao
Fall Guys, jogo que foi febre en-
tre os jogos no final de 2020 até
a metade do ano passado, Stum-
ble Guys, virou um jogo “free to
play” e agora pode ser baixado e
jogado de graça por qualquer pes-
soa no PC de forma gratuita e de-
finitiva. Por hoje é só, fiquem liga-
dos nas próximas colunas!! Win-
ner, winner, chicken dinner!!!
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Semana Santa e Páscoa
de Nosso Senhor

A Igreja Católica inicia neste
domingo (10) as celebrações da
Semana Santa e da Páscoa de
Nosso Senhor Jesus Cristo. Após
dois anos de limitações impos-
tas em razão da pandemia de
covid-19, neste ano, o período
será marcado pelo retorno dos
cultos sem restrições ao público.

Na Diocese de Piracicaba,
como de costume, cada paró-
quia define, de acordo com suas
próprias realidades comunitá-
rias, a programação da Sema-
na Santa, que é vivenciada en-
tre o Domingo de Ramos (nes-
te final de semana) até o Do-
mingo de Páscoa (dia 17).

A orientação do bispo dio-
cesano de Piracicaba, Dom De-
vair Araújo da Fonseca, aos pa-
dres e diáconos foi para que or-
ganizem celebrações com mui-
to amor e fidelidade a Deus,
para que os fiéis possam viver
este momento de retomada nas
igrejas com muita alegria e fé.

Dom Devair também esta-
rá presente nas celebrações pas-
cais, concentrando suas ativi-
dades na Paróquia Santo An-
tônio, em Piracicaba, por ela ser
também a Sé Catedral de toda
Diocese. As missas presididas
pelo bispo serão transmitidas, ao
vivo, pelo YouTube da TV Ora-
ção e Facebook da Diocese.

Neste Domingo de Ramos,
portanto, Dom Devair presidi-
rá cerimônia que começa às 9
horas. Uma procissão com os
ramos sairá da Igreja São
Benedito (Rua do Rosário,
801) e seguirá até a Catedral,
onde haverá a Santa Missa.

Depois, na Quinta-feira
Santa (dia 14), às 9h30, ocor-
re a chamada Missa dos San-
tos Óleos, na qual o bispo di-
ocesano, com todo o clero,
faz a consagração dos óleos
que serão usados ao longo
do ano seguinte nos sacra-
mentos do Batismo, Crisma,
Unção dos Enfermos e Orde-
nações.  No mesmo dia, às
19h30, na Catedral, Dom De-
vair preside a Missa de Lava-
pés e Instituição da Eucaristia.

Já a Sexta-feira Santa (15)
será aberta na Catedral de Pira-
cicaba com Adoração Eucarísti-
ca, das 8 às 12 horas. Em segui-
da, às 14 horas, será rezado o
Terço dos Homens e, às 15 ho-
ras, Dom Devair preside a Cele-
bração da Paixão do Senhor. A
Catedral realiza, na noite da Sex-
ta-feira Santa, a partir das 19h30,
a Procissão do Senhor Morto.

O Sábado Santo (16) terá
duas celebrações na Catedral: as
Sete Dores de Nossa Senhora, às
8 horas, e a Santa Missa da Vigí-
lia Pascal, às 19h30, que será pre-
sidida pelo bispo diocesano.

Por fim, no Domingo de
Páscoa, a Catedral terá soleni-
dades às 8 horas, às 10h30,
com Dom Devair, e às 18h30.
Como as demais paróquias da
Diocese têm suas próprias pro-
gramações e diferentes horários
para as celebrações, a recomen-
dação é para que os fiéis procu-
rem essas informações nas igre-
jas católicas mais próximas.

PREPARAÇÃO – Os pa-
dres e diáconos da Diocese se
reuniram na última quinta-feira
(7) para vivenciar um Dia de Es-
piritualidade. O encontro, con-
duzido por Dom Devair foi rea-
lizado na Paróquia São José de
Tupi, em Piracicaba, e foi mar-
cado por momentos de celebra-
ção, reflexão e confissões entre
os membros do clero, que tam-
bém se preparam para celebrar a
Semana Santa e a Páscoa de
Nosso Senhor Jesus Cristo.

O padre Luís Carlos de Si-
queira Martins, da Pastoral Pres-
biteral, destacou que o encontro
contou com a participação de
quase todo o clero e foi "um mo-
mento muito importante e de
renovação para todos nós".

"Dom Devair falou de for-
ma muito interessante sobre a
Parábola do Filho Pródigo, re-
fletindo sobre a importância do
arrependimento e do retorno à
casa do Pai. Depois, todos nós
ali presentes também nos confes-
samos. Certamente saímos de lá
renovados e isso é muito impor-
tante para esse período", relatou.

IGREJA EM NOTÍCIAS
MUTIRÃO I – Após bons re-
sultados em Piracicaba, o muti-
rão para oferecer exames de vis-
ta e acompanhamento oftalmo-
lógico gratuitos a crianças e ado-
lescentes de 6 a 15 anos será re-
alizada também em Capivari, no
dia 22 de abril, no salão da Pa-
róquia São Benedito (Rua Co-
ronel Delfino, 869 - Centro).

MUTIRÃO II – Em março, o
mutirão atendeu cerca de 300
crianças em Piracicaba, sendo
que 102 delas tiveram problemas
de visão constatados e irão rece-
ber óculos ou acompanhamento
médico especializado gratuita-
mente. Em Capivari, a ação é
uma parceria entre Projeto Olhar
Sempre, Hospital de Olhos de Pi-
racicaba, Exército de Formigui-
nhas, Diocese e Prefeitura.

PARÓQUIA I – Na sexta-fei-

ra (8), o bispo Dom Devair Ara-
újo da Fonseca presidiu celebra-
ção eucarística de apresentação
do padre Ronaldo Francisco
Aguarelli como administrador
paroquial da Paróquia São Pe-
dro, em Piracicaba. Mesmo as-
sumindo o novo ofício, padre
Ronaldo continua como pároco
Catedral de Piracicaba. A Paró-
quia São Pedro fica na Avenida
Francisco de Souza, número
607, na região da Vila Rezende.

PARÓQUIA II – A Diocese de
Piracicaba divulgou na sexta-fei-
ra (8) comunicado oficial da re-
núncia de ofício do pároco da
Paróquia São Pedro, em Piraci-
caba. A renúncia foi apresenta-
da por escrito na última terça-
feira (5) ao bispo Dom Devair
Araújo da Fonseca. Por isso, foi
nomeado o novo administrador
paroquial para a comunidade.

PPPPPAREDÕES DE ITAREDÕES DE ITAREDÕES DE ITAREDÕES DE ITAREDÕES DE ITAPEVAPEVAPEVAPEVAPEVA (SP)A (SP)A (SP)A (SP)A (SP)

Entre outros atrativos de Itapeva, hoje destacamos o seu
Canyon, localizado numa área de transição entre o Cerrado e
a Mata Atlântica. Uma de suas extremidades se estende até o
Estado do Paraná. Do centro de Itapeva o Canyon está a 40
km. É uma formação de arenito que constitui em um raro sítio
Geomorfológico no Brasil. Também é um depósito glacial mari-
nho que se fundiu ao longo de milhares de anos. Quando passear
ali você poderá contemplar os mirantes com seus paredões de
até 120 metros de altura. Poderá ainda banhar-se numa de suas
cachoeiras e piscinas naturais de águas cristalinas. A Itapeva
Viagens & Ecoturismo é uma das boas agências locais especi-
alizadas para os seus passeios naquela belíssima região.

HAPPY HOUR NA PRAÇAHAPPY HOUR NA PRAÇAHAPPY HOUR NA PRAÇAHAPPY HOUR NA PRAÇAHAPPY HOUR NA PRAÇA

Todas as sextas feiras, a partir do dia 22 de abril, das 17h às
23h, a Prefeitura de Nazaré Paulista (SP) vai promover espe-
ciais Happy Hour, na praça da Matriz, bem no centro da cida-
de. Como principais expositores teremos os produtores ru-
rais tanto quanto os artesãos de Nazaré de Paulista. Nas
barras de bebidas e alimentação as comidinhas de boteco
estão entre as opções. Música por conta de um trio de chori-
nhos. Parabéns para aquela Prefeitura buscando a retomada.

MIRA ESTRELA (SP)MIRA ESTRELA (SP)MIRA ESTRELA (SP)MIRA ESTRELA (SP)MIRA ESTRELA (SP)
Uma das cidades da nossa região noroeste que sempre se
apresentou muito bem no Salão São Paulo de Turismo é Mira
Estrela. É o tipo de cidade aprazível que a maioria dos turis-
tas da capital sempre desconheceu por falta de divulgação e
pela distância. Um dos seus principais atrativos turísticos é
sua ‘Prainha’ e os esportes náuticos que ali são propiciados.

Prefeita Priscilla, de Mira Estrela (SP)

Parque Rupestre, em Itupeva (AP).  Foto Aniello de Vita

 Em Nazaré Paulista, bela iluminação em sua praça central

Parque Ecológico de Boituva

Há a trilha ecológica na Mata dos Macacos, bem como um
destaque para a sua potencialidade na pesca de tucunarés,
mandis, barbados e pintados. Lá conhecemos o ‘projeto tan-
que de rede’, e há muitas festas e eventos o ano todo. Mira
Estrela é um bom exemplo de como se pode ingressar no
mundo do turismo através de um bom trabalho da sua Pre-
feitura. A boa Prefeita Priscilla garante um lugar seguro e
um povo hospitaleiro. Visite em sua próxima oportunidade.

PPPPPARQUE ECOLÓGICO DE BOITUVARQUE ECOLÓGICO DE BOITUVARQUE ECOLÓGICO DE BOITUVARQUE ECOLÓGICO DE BOITUVARQUE ECOLÓGICO DE BOITUVA (SP)A (SP)A (SP)A (SP)A (SP)

Já reaberto, e após passar por reformas de acessibilidade,
com calçadas e rampas de acesso e, ainda, a inclusão da
atividade de arvorismo, eis que está à sua disposição o Par-
que Ecológico de Boituva. O Parque dispõe de uma ampla
área de lazer em um cenário arborizado, excelente para ca-
minhadas, práticas de esportes, piqueniques entre outros. O
atrativo funciona como um centro natural de reprodução de
aves, já que são as aves que migram especialmente até o par-
que para reproduzir. Mais de 100 espécies já foram cataloga-
das. Enfim, são perto de 136 mil m2 esperando a sua visita.

SSSSSALÃO SÃO PALÃO SÃO PALÃO SÃO PALÃO SÃO PALÃO SÃO PAAAAAULULULULULO DE TURISMOO DE TURISMOO DE TURISMOO DE TURISMOO DE TURISMO
Certifique-se já ter espaço reservado para a sua cidade em
nosso maior evento do turismo paulista. O Salão São Paulo
de Turismo 2022 vem para matar saudade, mas, também,
para mostrar os nossos novos destinos turísticos aos profissi-
onais do setor, bem como ao público desejoso de novos luga-
res para visitar. É a hora certa para mostrar o seu potencial.
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USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

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

Vários outros cofres novos e usados.

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

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

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

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

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

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