BOM DIA
No WhatsApp, uma ação diferente do secretário Alex Salvaia, do
Meio Ambiente: ele dá “bom dia”
com figura do prefeito Luciano
Almeida, elegante, e uma caneca
de café, certamente com aquele
aroma que agrada a grande maioria. Diferente, simples, bacana.
FRIO
Ex-líder de governo na Câmara, agora opositor ferrenho à
Administração, o vereador Zezinho Pereira (União Brasil) subiu
o tom das críticas sobre a falta de
atuação em torno dos autistas na
cidade. Ele classificou que temos
“um governo frio” e “que nunca
passou por dificuldades, porque
sempre teve tudo de mão beijada e não consegue pensar no sofrimento do próximo”, acrescentou. Zezinho avalia que o poder
público (leia-se: prefeito Luciano Almeida) “acha normal assistir tudo da arquibancada”.
SEM PLANO
O vereador Paulo Campos (Podemos) voltou a criticar o prefeito
Luciano Almeida (União Brasil)
durante a reunião da Câmara, segunda (11). “Ele não tem um plano
estratégico para a cidade”, afirmou, ao lamentar que, “infelizmente, o prefeito não senta para conversar com o sindicato e ainda atribui a responsabilidade da greve à
entidade”. O parlamentar disse ainda que apoia o projeto de lei 80/
2022, de Ary Pedroso Jr. (Solidariedade), que trata da compensação
dos dias de greve da categoria.
CANHOTEIRO
Durante a festa da Super
Liga no Barão de Serra Negra no
domingo (10), durante o intervalo os políticos de plantão foram
convidados a bater pênaltis para
alegrar a torcida. Alex Madureira, deputado, chutou pra fora,
Gilmar Rota, vereador, bateu no
travessão e João Braga, da Selam, viu o goleiro defender seu
pênalti. Quem brilhou foi o secretário de Ação Cultural, Adolpho
Queiroz, que bateu de esquerda e
fez o único gol da performance.
FELIZ
O prefeito Luciano Almeida
está feliz com a volta da sua
Portuguesa de Desportos à Série A1 do Campeonato Paulista.
Seu pai, o Comendador Almeida, foi um dos grandes gestores do clube. E o filho, com isso,
homenageia a trajetória do pai.

FORMIGUEIRO
O dirigente sindical José Osmir Bertazzoni utilizou a Tribuna
da Câmara para falar sobre a greve dos servidores na reunião de
segunda (11). Ao final, os servidores entoaram “pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro, até a
saída ao saguão principal”. Mostra união dos servidores junto ao
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região.

Luciano afirma que faz
gestão sem dar jeitinho
Em entrevista na Rádio Educativa FM, o chefe do Executivo disse
que “foi eleito não para fazer da forma que se fazia antigamente”
Reprodução/Internet

AUSENTES
Mais uma vez, os vereadores
Fabrico Polezi, Anilton Rizzato e
Gustavo Pompeo deixaram a sessão quando o dirigente Osmir iniciou sua fala. Perderam a aula de
democracia e sabedoria do advogado e jornalista, Osmir Bertazzoni. Esses vereadores apoiam projeto de lei em favor dos servidores?
Pergunta que não quer calar.
ESCONDIDO
Por outro lado, o vereador
Laercio Trevisan Jr. (PL) chegou
no horário para a reunião da Câmara, mas até a fala de Osmir
Bertazzoni não entrou no Plenário “Francisco Antonio Coelho”.
Estaria ele escondido ou evitando apoio incondicional aos servidores? Só o edil pode explicar.
CONTRATADO
O prefeito Luciano Almeida,
durante entrevista na rádio Educadora, afirmou “para isso que fui
contratado”. Já que é um contrato, será que a população já pode
demitir Luciano por justa causa? Ou
seria melhor ele pedir a demissão?
Tem multa rescisória? O mandato
vai até dia 31 de dezembro de 2024.
RETORNO
Em função de determinação da Justiça, será retomada
hoje (13) a cobrança do estacionamento rotativo (Zona Azul) no
município. A Prefeitura informa
que tomará as medidas cabíveis
de recurso contra a decisão proferida em liminar. Faz parte.

Declarações do prefeito Luciano Almeida (União Brasil)
foram feitas em entrevista na Rádio Educativa FM

O prefeito Luciano Almeida
(União Brasil) disse, em entrevista
à Rádio Educativa FM, ontem, 12,
que desenvolve sua gestão administração “sem dar jeitinho”. Em
vídeo que circula em aplicativos de
mensagens e nas redes sociais, o
chefe do Executivo defende que “foi
eleito para ser eficiente e cumprir a
lei, e é isso que eu faço”. Sem citar
nomes, Almeida acusou que “tem
um monte de gente que estava acostumado com o modelo antigo, que
ia lá tinha um ‘favorzinho’, mas isso
acabou, agora o modelo é outro, as
coisas são feitas com eficiência”.
PROBLEMAS — A entrevista foi conduzida pelo diretor da
Rádio Educativa, Antônio Bonassi,
ao lado da jornalista Adriana Pássari, e, na ocasião, admitiu que a
administração municipal tem problemas, principalmente no asfalto

com os buracos nas ruas. “Isso aconteceu porque a qualidade dos serviços contratados era uma porcaria, por isso tem que fazer um novo
processo licitatório”, esclareceu.
SISTEMA — Ele lembra,
ainda, que o objetivo é fazer com
que o sistema de compras públicas da Prefeitura de Piracicaba
funcione de maneira adequada
“para que não continue a mesma
palhaçada” e lembrou que, por
conta de ser uma mudança drástica, deve levar um pouco mais
de tempo até a população sentir
os efeitos das mudanças. “Mas a
partir disso, vocês vão ver a qualidade que é nunca mais de ter
problema com essas coisas. É um
novo modelo, foi para isso que fui
eleito e não para fazer da forma
que se fazia antigamente, da forma errada”, concluiu o prefeito.

Thais Passos/SEMA

VAREJÃO DE
PESCADOS
Tânia Fuzato, da Fuzato Pescados, comercializará espécies de
água doce e salgada durante o
Varejão dos Pescados entre hoje,
13, até sexta-feira, 15. Tradicional
na Páscoa, o varejão ocorreu na
rua Santa Cruz, 1260, ao lado do
Terminal Central de Integração
(TCI) e o público terá à disposição pescados, como cascudo,
curimbatá, corvinas e também
pescados mais nobres, como
pintado, filhote e bacalhau fresco. Também será comercializada
a linha completa de produtos,
com bancas de frutas nacionais
e importadas, entre outros. A7
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CORAGEM
Após o discurso do sindicalista José Osmir Bertazzoni, o vereador Pedro Kawai (PSDB)
enalteceu, na segunda-feira,
11, a coragem dos servidores
públicos e voltou a criticar a intransigência do prefeito. Ele
lembrou que participou ativamente do movimento no gramado do Centro Cívico, na se-

mana passada – como exibe
nesta foto ao lado de servidoras –, e acredita que a categoria saiu fortalecida. Um leitor
assíduo da coluna também elogiou a postura de Kawai e fez a
pergunta – que nunca ofende,
é claro – “mas o vereador teria
a mesma postura se o prefeito
fosse Barjas Negri?”. Teria?
Arquivo

Em uma só foto: ex-deputado e pastor Dilmo dos Santos, pastor
Luizinho, vereador Zezinho Pereira, Gerson Marcelino, Victor
Pexe, Zé Pedro, Jairo Mattos, pastor João Batista, Maria de Jesus e Edvaldo Brito. É parte da história política de Piracicaba.

GREVE É UM
DIREITO, DIZ OSMIR
Dirigente sindical e advogado, José Osmir Bertazzoni
voltou a defender o direito à
greve pelos trabalhadores
púbicos. Ele cita a decisão
da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 4857,
proposta pela Confederação
dos Servidores Públicos do
Brasil (CSPB) em decorrência da Lei 7.777/2012, que
violava o direito de greve em
relação aos trabalhadores
públicos. Na segunda-feira
(11), Osmir usou o espaço
da tribuna popular da Câmara Municipal, onde enfatizou
o interesse do Sindicato
dos Municipais em voltar a
negociar e criticou a decisão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que
forçou o retorno da totalidade da categoria. A5 e A10
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“Prefeitos vagabundos”,
declara Luciano Almeida
em Rádio Oficial

A Paixão
Camilo Irineu
Quartarollo

N

o julgamento
de Jesus não
conseguiram
nem duas testemunhas coerentes para o
acusar, mas chamaram uma turba raivosa que o condenou.
Um “plebiscito”, no qual Pilatos
pergunta ao povo presente e solta Barrabás. É cediço que são os
partidários do templo, manietado pelos sacerdotes de Caifás.
Esse público “formou maioria” e
os seguidores de Jesus ficaram
de fora do circo de Pilatos.
A justiça não é feita simplesmente por maioria. A maioria
pode ser um atentado à justiça!
Não existe justiça sem processo
legal e ampla defesa. Jesus já desfizera a maioria dos apedrejadores contra a adúltera e outros tipos de falsos juízos que cegam as
pessoas contra os perseguidos
do Sermão da montanha, inde-

fesos, marginais da sociedade, mulher pobre,
gay, trans, suspeitos.
Muitos presos e outros
mortos, aplicando-se
linchamentos como faziam com as adúlteras,
em nome da tradição,
segurança e família.
Na noite anterior à
execução, na casa de
Anás, sogro de Caifás, João acompanhava discretamente o preso e
faz entrar Pedro no recinto, o qual
destoou mais que galo de fakenews.
Jesus se defendeu diante do assombroso Anás naquela inquirição,
noturna e irregular. O acusado alega que pregava às claras, de forma pública. Anás, sem libelo acusativo, por crime indeterminado,
permite ao guarda torturar o prisioneiro. No dia seguinte, com
Caifás o juízo é remontado mesmo sem testemunhas ou provas e,
ora, sob crime confesso do réu!
Dias antes, a gota d’água
para Caifás fora a expulsão dos
vendilhões e cambistas do tem-

O tribuno Pilatos
não viu objeto de
ação, nenhum
crime tipificado,
viu um simples
filósofo iludido
plo. A coleta de Páscoa era vultosa no maior afluxo de peregrinos
à Jerusalém, temiam que Jesus
comprometesse o “bom negócio”.
Tinham de prender o arruaceiro,
e antes da páscoa, sem tumultos,
ou melhor, às escondidas.
O tribuno Pilatos não viu objeto de ação, nenhum crime tipificado, viu um simples filósofo iludido, que nem manejava a espada.
Os evangelhos demonstram que
Jesus tinha um refinado senso da
realidade e ações de defesa, como a
preparação da ceia num estratagema de despiste a que Judas só a
soubesse mais tarde e, por fim, depois das últimas recomendações
aos discípulos Jesus se entrega à
hora fatal, e sabe, à morte cruel.
O tribuno temia César e o seu

legado na Síria, Lúcio Vitélio. Sabia que os sacerdotes podiam destruí-lo com suas querelas e o fariam, alegando amizade com César.
Os sacerdotes queriam o
prisioneiro crucificado, quebrado, morto e jogado insepulto às
feras selvagens, consumido na
infâmia e anonimato. Entretanto, Pilatos contrariou os sacerdotes saduceus com a inscrição
INRI na cruz e depois deu o corpo íntegro aos fariseus e cristãos ocultos Arimateia e Nicodemos, para o sepultarem, acendendo a ira dos saduceus.
A humanidade continua a
matar. A orbe cristã ainda não
digeriu o evento da Paixão de
quem chamou a Deus de pai. Se
tivesse digerido não teríamos as
profusões de artigos e livros sobre, inclusive esta minha singela,
pífia e passageira abordagem.
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

A defesa pessoal como instrumento de inclusão
Sidney Miguel
da Silva Nunes

A

defesa pessoal
como instrumento de valorização dos cidadãos de
nossa cidade é um novo
desafio proposto pelo
serviço de inteligência
da Guarda Civil. A ideia
é franquear a nossa academia de
treinamentos a mulheres e homens
para se precaverem de abordagens
inusitadas, suspeitas ou invasivas.
A intenção, com esta ação, não é de
torná-los agressivos, mas sim de
prepará-los tecnicamente para
procedimentos de caráter defensivo, ensinando técnicas de imobilização, torção, golpes traumáticos, onde as articulações ficam
mais doloridas. Ao terem maiores
habilidades para não serem surpreendidos por oponentes agressores e bandidos, os cidadãos devidamente orientados poderão se
livrar de surpresas, reforçando
que eles são instruídos a nunca
reagir diante de pessoas armadas.
Importante destacar que, via
de regra, as mulheres são mais
frágeis e desatentas a estes tipos

de situação e por isso
requerem cuidados e
maiores atenções. Esses
tipos de ações agressivas podem ocorrer nas
vias públicas, em locais
de trabalho, pontos de
ônibus e no ambiente
privado. Por isto, frequentar uma academia, gratuita como a
nossa, cumpre a finalidade para
ensinamentos de auto-defesa assim como aumenta a percepção
sobre disciplina e respeito.
Já iniciamos essas atividades
no mês de fevereiro e temos capacidade para atender, até 70 alunos em turnos alternados. E, para
além disso, temos também disponibilizado treinamentos para que
outras corporações da região, similares às nossas, possam frequentar nosso centro de treinamento.
Estamos capacitando igualmente nossos guardas, homens
e mulheres, para estes desafios,
com técnicas de jiu-jitsu e krav
maga (luta corpo a corpo).
O jiu jitsu é uma arte marcial japonesa e também um esporte de combate, que utiliza
técnicas de golpes de alavancas,

Estamos
capacitando
igualmente
nossos guardas,
homens e
mulheres, para
estes desafios
torções e pressões para derrubar e dominar um oponente. A
expressão jiu jitsu pode ser traduzida literalmente como “arte
da suavidade", uma referência
ao seu caráter e filosofia: o equilíbrio e o controle total do corpo
Já o krav maga, única técnica reconhecida mundialmente
como de defesa pessoal, é inspirada nos trabalhos realizados em
centros especializados de Israel.
Desenvolvido para ser utilizado em
situações de sobrevivência, todos
os golpes são treinados com o objetivo de ultrapassar todo e qualquer tipo de situação de violência,
do modo mais rápido e eficaz.
Dizem os especialistas que praticar defesa pessoal também promove saúde, força, disciplina e confiança, porque ao exercitar o corpo
e a mente, os aprendizes conseguem

obter melhores resultados na vida
pessoal, acadêmica, profissional e
em aspectos socioculturais, devolvendo à sociedade tudo o que foi
aprendido durante as aulas.
Com tais ações, creio que contribuiremos de forma pessoal com
o aperfeiçoamento dos nossos cidadãos e ampliaremos o conhecimento da nossa cidade na luta diária de combate à violência.
É nosso desejo também
orientar os jovens e estudantes por meio desta iniciativa,
visando assim evitar o envolvimento deles com drogas, estabelecendo um relacionamento fundado na aproximação maior entre Guardas Civis e estudantes.
Enfim, a perspectiva de inovações que estamos instituindo na
Guarda Civil de Piracicaba deve
ampliar o nosso relacionamento
com vários segmentos da sociedade, intensificando nossa presença e confiança perante os cidadãos, estimulando toda corporação para que prestemos serviços de
qualidade aos nossos munícipes.
———
Sidney Miguel da Silva
Nunes, comandante da
Guarda Civil de Piracicaba

Assassina e traiçoeira
José Renato Nalini

I

nstrumento que é
fabricado para matar, para acabar
com a vida, a razão de
tudo o mais, mereceria
desaparecer da face da
Terra. Armas são, além
de assassinas, traiçoeiras. Quantos relatos de
“acidentes” fatais serão necessários
para que a humanidade se conscientize de que armamento é nefasto
e precisa ser banido da civilização?
Alec Baldwin matou, sem
querer, a jovem Halyna Hutchins, diretora de fotografia
que trabalhava com ele. Não
adianta se sentir “destroçado”.
A verdade é que Halyna morreu. Não voltará nunca mais.
O que explicará, num país
que mata tantos jovens e tantas crianças, que tenha ressurgido o apelo ao armamento, sinal sintomático de um primitivismo tosco, a merecer repúdio
de uma consciência civilizada?
Só pode ser doença, a do fanatismo empedernido, cego à verdade, teimoso a proclamar imbecilidades como se fossem o suprassumo da sabedoria, tais como terraplanismo, horror à ciência, sobretudo à vacina, os nutrientes
que fazem crescer a intolerância,
o ódio e toda espécie de violência.

Leio com prazer o
livro “Carlos Gracie – o
criador de uma dinastia”
de Reila Gracie, publicado pela Record e encontro sinais de que o Brasil
já esteve melhor do que
em 2021. Carlos Gracie
escreveu um único livro,
“Introdução ao jiu-jitsu”,
pela editora Pongetti,
com prefácio de Henrique Pongetti,
o dono da editora. Nesse prefácio, o
editor menciona “os olhos azuis de
poeta”, a “calma de jogador de xadrez” e a “máscara de contemplador” de Carlos Gracie, que “vive em
obediência aos ditames da natureza: não bebe, não fuma, segue uma
esclarecida norma alimentar”. Sua
única arma é o jiu-jitsu, estratégia
de defesa limpa, instrumento para
obtenção de saúde física e moral.
O fundador da dinastia dos
Gracie é muito explícito em suas
intenções: “Nunca tivemos em
mira acirrar ânimos, provocar rixas, excitar temperamentos e adestrar corpos humanos para finalidades que reduziriam os nossos
discípulos a lamentáveis êmulos de
galos de briga (...) Jamais o saneamento mental deixou de constituir escopo relevante em nossa escola (...) Apesar de todas as vantagens que inegavelmente o jiu-jitsu proporciona, lamentavelmente
se verifica que, por ignorarem em
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O fundador da
dinastia dos
Gracie é muito
explícito em suas
intenções
que consiste verdadeiramente essa
arte, os que mais dela necessitam
são os que se mostram refratários
a estudar e praticar os seus ensinamentos, tão úteis e necessários
a fracos e fortes (...) e, sobretudo,
aos de temperamento belicoso, os
quais, frequentemente, por falta de
uma educação conveniente, recorrem a processos intempestivos,
perigosos e tantas vezes nocivos”.
Isso foi escrito em 1948 e é
inegável reconhecer que, desde
então, nesse campo – como em
tantos outros – o Brasil regrediu.
É incrível que a pregação armamentista utiliza o medo como
argumento. É de medo dos “bandidos” que o “homem honesto”
deve se armar. Mas não é com armas que se combate o medo. Gracie já criticava a prática de incutir
medo nas crianças, espécie de traumatismo moral, principal motivo de
uma vida de fracassos que,: “forçando-nos a uma fuga, nos leva à
derrota, quando uma simples expectativa serena nos conduziria à
vitória. (...) O medo – que em tantas ocasiões nos põe estarrecidos –
nada mais é do que o estado nascido no momento em que o homem
duvida de suas forças, de seu poder. Portanto, quanto mais perfeita for a consciência de nossas possibilidades e de nossos recursos,
mais confiantes enfrentaremos as
situações. Quando temos confiança em nós mesmos e – sobretudo –
quando esse estado foi alcançado
depois de comprovarmos nossa
experiência, mais facilmente somos
senhores de nós mesmos. Com espírito superior e positivo, sem peias

convencionais ou recalques deturpantes, a tolerância, a indulgência
e a complacência serão as faces do
prisma cristalino através do qual o
nosso discernimento será cada vez
mais esclarecido pela luz da realidade. Dificilmente voltaremos a ficar à mercê de circunstâncias que
antes faziam com que perdêssemos
o sangue frio, que nos tornavam
joguetes de impulsos insensatos,
nervosismos infundados, emotividade doentia, angústia torturante
e incontinência verbal. Passando a
respeitar cada vez mais os outros e
a nós mesmos pelo hábito da honesta e justa apreciação, iremos
substituindo pela moderação a violência e as atitudes selvagens”.
Lição atualíssima, de quem
sempre foi contra o uso de armas:
“...haverá quem, de boa-fé, possa
negar o grande número de crimes
que teriam sido impossíveis se, no
mau momento, a mão executora
não tivesse ao seu alcance imediato a arma maléfica? E quantas outras vezes a vítima, se conhecesse
as defesas que o jiu-jitsu ensina,
não teria evitado a desgraça, beneficiando a si mesma, ao desvairado atacante, às respectivas famílias e à própria sociedade”.
As mentes insanas que insuflam que “os homens de bem” se
armem, deveriam adotar o jiu-jitsu para si e adotá-lo como prática
intensiva para que uma parte cada
vez mais irada de uma sociedade
em busca de um rumo perdido, se
convencesse de que a arma é um
mal em si. Assassina e traiçoeira.
———
José Renato Nalini, reitor
da Uniregistral, docente
da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia Paulista de Letras
(APL); foi presidente do
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

José Osmir
Bertazzoni

D

entre as escolas
com as quais
medi, há também a inesquecível
como o Colégio João
Conceição no Bairro da
Paulista cujo diretor era
Prof. Hélio Nehring.
Admito que usei o verbo medir
dada a dialética, por assim dizer,
ligada que configurou minha relação escolar com a escolas públicas
e o respeito e admiração que sempre tive com os professores, inspetores de aluno, servidores etc. Neste momento nasceu minha vontade de entrar para o serviço público,
com 19 anos ingressei por concurso e trabalhei com os prefeitos Adilson Maluf, João Herrmann Neto,
José Borghesi, Antônio Faganello,
Antônio Carlos de Mendes Thame,
José Machado, Humberto de Campos, Barjas Negri, Gabriel Ferrato
e, por final, um prefeito “contratado” segundo manifestação do próprio filho do Comendador (Luciano Almeida) na Rádio Educativa
FM cujo objetivo fundamental é
de cunho cultural e educacional.
Lógico, em todos esses prefeitos tivemos problemas, principalmente a partir de 1988 quando se promulgou a Constituição
Federal com autorização expressa autorizando o direito à livre
sindicalização e o direito de greve dos servidores públicos, antes
proibido pelos regimes ditatoriais.
Mas nunca tivemos um prefeito que vive do passado, quer
seja em suas atitudes, sua fraca
capacidade de diálogo e convivência humana, além da sua vaidade por ter nascido filho do Comendador. Nesta mesma entrevista na Rádio Educativa Luciano
Almeida se referiu aos prefeitos
anteriores todos como “VAGABUNDOS”, desonrando toda a história de construção da nossa cidade, hoje pujante em razão dos trabalhos pretéritos realizados por
homens e mulheres incansáveis.
Transcrevemos “ipssis verbis”
a manifestação do filho do Comendador o Lucianinho Almeida: “...As
pessoas falam bobagens demais...
Tem que ser eficiente sim. Chega
de gestores vagabundos e que não
sabem o que faz! Aqui tem que ter
gestão, e é isso que a gente faz....Foi
para isso que fui eleito... se não fosse para ser isso deixaria para gestor anterior. Eu fui eleito para ser
eficiente sim. Cumprir lei. E é isso
que eu faço. As pessoas têm que
entender isso. Tem um monte de
gente que estava acostumado
com um modelo antigo, que lá tinha favorzinho... isso acabou!
Agora o modelo é outro. As coisas são feitas com eficiência....”
O que falta ao Luciano Almeida não é somente a vontade
de aprender, falta-lhe também
a capacidade de se pronunciar
sem discriminação de pobres,
favelados, negros, sindicalistas
e agora dos ex-prefeitos que passaram por Piracicaba e deixaram marcas na nossa história.
O absenteísmo intelectual ar-

bitrário que tem assumido, denominações
provinciais e dialetais. A
Noiva da Colina, por
seus servidores, obedientemente ao respeito
com nossos cidadãos
sacrificou-se durante a
Pandemia da COVID-19
emprestando parte dos
seus salários a Prefeitura Municipal com um congelamento de reposição das perdas inflacionárias por três anos consecutivos.
Luciano Almeida quer devolver essa
dívida em três anos, o que resultariam em seis anos de perdas e, consequentemente, a decisão pela Greve.

Falta, ao pref
eit
o
prefeit
eito
Luciano, a
capacidade de
se pronunciar sem
discriminação
de pobres,
favelados, negros,
sindicalistas e
agora dos
ex-prefeitos...
Lógico, os servidores não
aceitaram e decidiram por defender seus interesses mesmo sabidos dos riscos de uma batalha tão
tenebrosa, porém não tínhamos
noção que enfrentaríamos o Senhor
Leôncio (proprietário da Escrava
Isaura), este com lamentável sangue escravocrata português.
Hoje, como efeito combinado e maldisposto da pandemia a
falta de reconhecimento do Senhor Leôncio, sentado no aconchego social da sua origem em
berço esplêndido rejeita o jogo
sublime da aprendizagem, tornarse um privilegiado “alegre”, um
apaixonado de militância rebelde
contra pobres, servidores, favelados, comunidades e sindicatos.
A greve não é rebelião, orientada pelo nosso ordenamento constitucional contra um evento cruel
da natureza humana que é a exploração da mão de obra de homens e mulheres, cujas regras inelutáveis temos que respeitar mesmo na fúria das nossas decisões.
Os servidores não: não são
culpados das imundices dos políticos despreparados, não só
para a vida civil privada (onde
amarguram dezenas de ações de
recuperação judicial), mas na
iniciativa pública onde fracassam a todos os dias investindo
dinheiro público em serviços
terceirizados ineficientes ou
fraudulentos como a OSS da
UPA do Piracicamirim em desacordo com o interesse público.
Por derradeiro vou anotar
nestes alfarrábios a minha
mais profunda tristeza pelos
rumos políticos em que está tomando nosso país, estados e
municípios com atitudes antidemocráticas e o fortalecimento do ódio em detrimento ao
respeito e ao amor fraterno
pregado por Jesus da Galiléia.
———
José Osmir Bertazzoni
(63), advogado, jornalista

A Tribuna Piracicabana
A3

Quarta-feira, 13 de abril de 2022

Santa Rita: Engenho
Central, asfalto e ciclofaixas
Barjas Negri

A

Prefeitura anunciou a implantação de 8,7 km
de ciclofaixas no Santa
Rita, uma boa notícia
para os seus moradores.
E, também, para os bairros vizinhos que, além
dos exercícios, poderão
contemplar a beleza da lagoa do
Santa Rita, hoje sendo integrado
ao Jardim Botânico de Piracicaba
e ao Viveiro Municipal de Mudas.
Mas, essa é uma boa iniciativa.
Essas ciclofaixas serão possíveis de implantação devido ao
fato de que existiam projetos
prontos na Secretaria Municipal
de Trânsito e Transportes (Semuttran). Isso mesmo. A equipe
da Semuttran da nossa gestão
deixou importantes estudos e projetos para a implantação de ciclovias e ciclofaixas na cidade para
ampliar os 11 km já existentes.
No Santa Rita, por exemplo,
foi projetada uma extensão maior,
pois o bairro está quase todo asfaltado e possui algumas avenidas
largas, que poderão ser aproveitadas sem prejudicar o trânsito para
os veículos. Mas, nem sempre foi
assim, uma vez que há alguns anos
apenas um terço das vias do bairro
era pavimentada e seus moradores, organizados numa associação,
cobraram muito as autoridades e
os responsáveis pelo loteamento.
No passado, os empreendedores assumiram o compromisso, e
não cumpriram, de executar a pavimentação. E, neste caso, nem a
Prefeitura fiscalizou corretamente
ou exigiu que as ruas e avenidas
fossem asfaltadas conforme compromisso contratual. A Associação de Moradores entrou na Justiça exigindo a pavimentação do bairro, o que era justo. Esse processo
ficou por muitos anos na Justiça.
Por outro lado, a Prefeitura
foi condenada a pagar pela desapropriação do Engenho Central,
cujos proprietários também eram
responsáveis pelo loteamento do
Santa Rita. Junto com minha equipe, tomei a decisão de incluir no
cálculo indenizatório do Engenho
a compensação no seu valor, descontando o custo para pavimentação do Santa Rita. Esse foi um

jogo de ganha-ganha,
uma vez que os proprietários do Engenho seriam pagos depois de 30
anos de luta judicial pela
desapropriação e, também, os moradores que
ficaram sem asfalto
pelo mesmo período seriam contemplados.
Com isso, a Prefeitura foi realizando a pavimentação asfáltica do Santa Rita, processo que foi praticamente concluído em 2020. Vale mencionar
que a avenida João Ferro, que
hoje tem pista dupla, e faz uma
importante ligação entre os bairros Santa Rita, Perdizes, São
Francisco e Taquaral, teve a sua
segunda pista pavimentada recentemente pela Prefeitura.

Essas ciclofaixas
serão possíveis
de implantação
devido ao fato de
que existiam
projetos prontos
na Semuttran
Com a construção e a implantação do Hospital Regional ao
lado do Santa Rita, a Prefeitura
em parceria com empreendedores
asfaltou a segunda pista da avenida Antonio Elias, melhorando
a malha viária naquela região.
Agora, com toda essa infraestrutura disponível, a Prefeitura poderá implantar 8,7 km
de ciclofaixas, beneficiando não
só a população do Santa Rita,
como de toda região, numa área
bastante arborizada, que garante sustentabilidade a todos e
que será valorizado com o núcleo do Jardim Botânico.
Pena que o bairro Santa Rosa,
loteado pelos mesmos empreendedores do Santa Rita, que tem uma
bela lagoa, não possa ter um projeto semelhante de ciclofaixas e de
lazer. Infelizmente e estranhamente, a área de sua lagoa foi apropriada por empreendedor particular,
retirando esse benefício de seus moradores, que fazia parte do projeto
original registrado em cartório.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Programa de
Locação Social
Silvia Morales

E

m 2008 foi publicada a Lei
6.246, que consolida as leis que disciplinam as atividades, os
programas e as iniciativas na área de interesse social do município de Piracicaba, dentre eles o Programa de Locação
Social, destinado a prover moradias para as famílias de baixa renda, consideradas aquelas cuja
renda mensal seja igual ou inferior a 5 (cinco) salários mínimos.
Para implementar o Programa, a Prefeitura poderá locar imóveis de particulares, assim como propor desapropriações a serem efetivadas pelo
Poder Público, sempre que situação de emergência o exigir.
Terão preferência de atendimento no Programa de Locação
Social, as famílias de baixa renda que já residam em habitação
coletiva precária de aluguel, podendo assim ser considerados os
núcleos informais de interesse
social, popularmente chamados
de comunidades ou favelas.
“Atualmente em Piracicaba
diversos destes núcleos se encontram na iminência de reintegração de posse, em cumprimento de
sentença judicial. A reintegração,
contudo, representa o desfazimento da ocupação, onde habitam de
maneira precária muitas famílias
que necessitarão de medidas
emergenciais de acolhimento. Caracteriza-se para a Locação Social, a situação emergencial que recairá sobre esta população”, explica a vereadora Silvia, que é mestre
em habitação e urbanismo.

Este Programa,
que ainda não foi regulamentado, é de extrema relevância inclusive como alternativa
de acolhimento e medida mitigadora dos
impactos sociais eventualmente ocasionados
pelo ato da reintegração
de posse. A locação social tem fundamento no direito à
moradia, disposto no Art. 6º da
Constituição Federal de 1988.

A Prefeitura poderá
locar imóveis de
particulares (...)
sempre que
situação de
emergência
o exigir
É nesse sentido que o Mandato Coletivo A Cidade é Sua (PV)
protocolou uma indicação ao Poder Executivo, para a regulamentação e implementação deste programa, instituído desde 2008,
para atendimento da população
de baixa renda que se encontra
em situações emergenciais de moradia, como aquelas que se encontram nas comunidades em
vias de reintegração posse por ordem judicial. Trata-se de um direito das famílias de baixa renda
e um dever do Poder Público prover alternativas de acolhimento
e moradia para a população.
———
Silvia Morales, vereadora pelo mandato coletivo “A Cidade É Sua”,
também integrado pelos covereadores Pablo
Carajol e Jhoão Scarpa

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555

Medidas Provisórias e abuso de autoridade
Almir Pazzianotto
Pinto

M

eia-irmã do
Decreto-lei, a
Medida Provisória traz nas veias o
sangue do autoritarismo. O Decreto-lei surgiu na Carta Constitucional de 10/11/1937,
para deferir a Getúlio Vargas a prerrogativa de legislar enquanto o
Poder Legislativo permanecesse em
recesso, situação que perdurou até
a queda da ditadura (1937-1945).
Foi suprimido pela Constituição de
1946. para ressuscitar no Regime
Militar, no artigo 30 do Ato Institucional nº 2, de 27/10/1965.
Desprovida de coragem para
incorporá-lo ao Processo Legislativo, a Assembleia Nacional
Constituinte recorreu à imaginação e adotou a Medida Provisória, disciplinada no artigo 62 da
Constituição de 1988, para ser
utilizada pelo presidente da República nas situações em que
houvesse urgência e relevância.
Desde outubro de 1988 não
tivemos Presidente da República
que resistisse à tentação de recorrer à legislação de caráter autoritário. Alguns mais, outros menos,
todos se valeram de Medida Provisória, muitas vezes para assuntos desprovidos de urgência e relevância. Se relevantes, não eram
urgentes. Se eram urgentes, não
eram relevantes. O uso da MP foi
de tal modo banalizado, que o Poder Legislativo se sentiu na obri-

gação de aprovar a
Emenda nº 32/2001,
com o objetivo de botar
alguma ordem no circo.
Nos últimos dias,
porém, o país foi colhido
de surpresa, não por
uma, mas por duas Medidas Provisórias. Refiro-me às MPs nºs 1.108
e 1.109, ambas baixadas
no dia 25 de março. A primeira dispõe sobre o pagamento do auxílioalimentação, teletrabalho e trabalho remoto. A segunda, composta
por 47 artigos, trata, entre outras
coisas, de teletrabalho, de antecipação de férias individuais, da concessão de férias coletivas, do aproveitamento e da antecipação de feriados, do banco de horas, da suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, da instituição, dos objetivos e das medidas
do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
Para editar ambas as MPs o
Presidente Jair Bolsonaro, coadjuvado pelo Ministro do Trabalho,
Onix Lorenzoni, violou a Lei Complementar (LC) nº 95, de 26/4/
1998, alterada pela LC nº 107, de
26/4/2001. Com efeito, em nome
da boa técnica legislativa o Art. 7º
referida LC ordena, no inciso I, que
“excetuadas as codificações, cada
lei tratará de um único assunto”.
O inciso II completa: “a lei não conterá matéria estranha a seu objeto,
ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão”.
A leitura de ambas MPs re-

Nos últimos dias,
porém, o país
foi colhido de
surpresa, não
por uma, mas
por duas Medidas
Provisórias
vela, de pronto, que a primeira
cuida, simultaneamente, do pagamento do auxílio-alimentação
e do teletrabalho ou trabalho remoto. A segunda disciplina assuntos dos mais diversos.
O Poder Legislativo, afrontado pelo uso abusivo de Medidas Provisórias por parte do Presidente da República, não pode
admitir a brutal violação da Lei
Complementar nº 95/1998, que
“Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina
o art. 59 da Constituição Federal,
e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que
menciona”. Lei Complementar,
como se sabe, é o apêndice que regula norma constitucional.
“Se a lei não for certa não
pode ser justa. (....) Para ser certa, porém, cumpre que seja precisa, nítida, clara”, ensinou Rui
Barbosa na Réplica (vol. II, pág.
304). As duas MPs são prolixas,
confusas, precipitadas. O Estado
autoritário é incapaz de aguardar
que usos e costumes iluminem determinados assuntos, como no
caso do teletrabalho ou trabalho
remoto. Acredita na eficácia má-

gica das palavras. Estrangula a liberdade que deve prevalecer nas
relações individuais e coletivas de
trabalho, com o uso inadequado
de legislação intervencionista.
Não bastasse, considere-se a
inexistência dos requisitos relevância e especialmente urgência.
Estamos diante de tentativa de
reforma da Consolidação das Leis
do Trabalho e da Lei do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, mediante Medidas Provisórias, cuja aprovação exige do Poder Legislativo celeridade incompatível com o período pré-eleitoral e os assuntos de que tratam.
As academias de direito do
trabalho, entidades sindicais representativas de trabalhadores e
de empresas, advogados, devem
se mobilizar para exigir da Câmara dos Deputados a devolução
das MPs ao Poder Executivo. A
banalização do uso de ferramenta de caráter excepcional, pelo presidente da República, atenta contra o Estado Democrático de Direito e avilta o Poder Legislativo.
Gostaria de ouvir de algum
candidato à presidência da República o compromisso de emendar
a Constituição para extinguir a
medida provisória, acabar com a
reeleição, o Fundo Partidário e o
Fundo de Financiamento Eleitoral. Será o bastante para ser recebido de braços abertos pelo povo.
———
Almir Pazzianotto Pinto, jurista, foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho

Repúdio ao autoritarismo municipal
Lilian Lacerda

Q

ue esse é um governo regido
pela ótica neoliberal não é novidade,
mas o que temos presenciado nos últimos
dias foi uma verdadeira aula de autoritarismo. Causa espanto e
indignação a forma perversa dessa gestão. O prefeito encarna a
figura neoliberal do homo autoritário e descaradamente desrespeitado a democracia para atacar o funcionalismo público.
Ademais, o prefeito e seus representantes têm utilizado a imprensa para difamar os servidores.
Atravessamos o período pandêmico cujos profissionais da saúde estiveram na linha de frente e – muitos pagaram com a própria vida.
Trabalharam sem condições sanitárias, sem material, enfrentaram
a desinformação e o medo. Profissionais da educação tiveram que
se reinventar: sem domínio ou formação das TICs (tecnologia da informação), sem equipamentos, sem
uma banda larga suficiente, se viraram nos trinta para atender as
demandas e não deixar as crianças no abandono. Foram vídeos,
kits de material, busca ativa, o número do celular que era pessoal virando público para responder os
questionamentos e tirar dúvidas
das famílias 24 horas.... Trabalhou-

CHARGE

se e muito em home-office! E nesse período, a
prefeitura nunca demonstrou interesse menos ainda investiu na
implementação de medidas sanitárias que fossem capazes de resguardar a saúde e de preservar a vida dos profissionais e dos alunos!
Nesse sentido, é urgente descontruir os discursos comumente noticiados como o mal serviço prestado,
a baixa qualidade, a morosidade
dentre outros, quando na verdade,
há falta de iniciativa e investimentos por parte do poder executivo.
Estamos vivenciando um governo sem compromisso com a população que para favorecer os mais
abastados, se coloca a favor iniciativa privada em detrimento dos
serviços públicos. Para tanto, o que
essa gestão tem feito não é nada
novo: sucatear para privatizar.
Pouco mais de um ano de governo, o que se verifica é um conjunto de retrocessos desemantaladores
da cidade, uma sequência de medidas impopulares, de caráter ultraconservador e avesso ao diálogo elementos sintomáticos dessa gestão.
Basta investigar que facilmente se encontra indicadores que
dão conta da deterioração das
condições de trabalho, da desestruturação do patrimônio e equipamentos público à serviço da população como espaços promotores

O prefeito e seus
representantes
têm utilizado a
imprensa para
difamar os
servidores
de cultura, projetos de política e
promoção de saúde, falta de investimento na educação e meio
ambiente com clara intenção de
priorizar à iniciativa privada.
Em meio a uma crise no setor
público escândalos são desnudados: a contratação da OSS para a
gestão da UPA do Piracicamirim,
contratação sem licitação de empresa de ônibus para transporte
público, irregularidades na merenda, problemas com a terceirizada de zeladores dentre tantas
outras o prefeito elege atacar os
servidores, numa perspectiva
ideológica fechando o diálogo.
Nas últimas semanas, os servidores se viram diante de uma batalha que – para além de lutar por
seus direitos – agora se estende ao
combate da campanha difamatória
e autoritária do prefeito e de sua
equipe. Vivemos numa democracia
e não podemos aceitar intimidação
e de silenciamento dos servidores.
Injustamente, o procurador
cede uma liminar com manobras
jurídicas para qualificar a greve dos
servidores como abusiva, frente a
diversas tentativas do sindicato, de
parlamentares e da comissão em

negociar rebatidos pelo desrespeito e descaso com as demandas dos
trabalhadores que são essenciais na
prestação de serviços a população.
O que vivenciamos foi um duelo entre uma manifestação legitima e a aberração por parte do executivo e seus representantes com
um verdadeiro espetáculo de desrespeito e autoritarismo e do judiciário que deveria ser imparcial e se ater ao que lhe compete.
No pacote de perversidades,
na audiência de conciliação na última sexta-feira (08), não foi aceita nenhuma forma de negociação,
nem sobre os dias parados. É incoerente e irresponsável a postura do
prefeito e de seus representantes.
Reforçamos que nos manteremos firmes e tomaremos medidas
para fortalecer sindicato entidade
democrática legítima, bem como na
defesa da manutenção dos serviços
prestados a população inclusive com
denúncias acerca das irregularidades por parte dessa administração.
No campo político, enfrentamos uma crise de representação. Mas, apesar de estamos
num processo de emancipação e
de maioridade no uso da razão,
não deveríamos evocar valores
contrários aos democráticos.
A luta nos afeta, nos modifica, nos fortalece!
———
Lilian Lacerda, doutora pela PUC-SP, psicanalista e pesquisadora
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PL garante a servidores direito
de compensar dias em greve

Vereador conhece projeto
da Sema, Esalq e Fatec
Assessoria Parlamentar

O projeto de lei 80/2022, de autoria do vereador Ary Pedroso
Jr (Solidariedade), já foi subscrito por 11 vereadores
O movimento do funcionalismo público do município por reajuste salarial continua em pauta na
Câmara Municipal de Piracicaba.
Além das declarações de apoio de
vários parlamentares à reivindicação dos servidores, o tema voltará
à discussão através da análise do
projeto de lei 80/2022, de autoria
do vereador Ary Pedroso Jr (Solidariedade), que deu entrada nesta
segunda-feira (11) na Casa e recebeu a adesão de 11 vereadores.
A matéria estabelece diretrizes
para compensação dos dias parados para os servidores estatutários e celetistas do município, resultantes de movimentos reivindicatórios, greve ou decisão judicial. A
greve foi deflagrada em 1º de abril
e os servidores retornaram ao trabalho no dia 7 por força de decisão
judicial pleiteada pela Prefeitura de
Piracicaba. Em audiência de conciliação na sexta-feira passada (8),
não houve acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores Municipais
de Piracicaba e o Poder Executivo,
que também citou em nota que haverá descontos de dias parados e a
perda de benefícios na folha de pagamento dos servidores em greve.
Pelo projeto, o servidor poderá repor as faltas ao trabalho através de reposição diária mínima de
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30 minutos e máxima de duas horas; desconto dos dias em férias
vencidas ou a vencer; desconto dos
dias em férias-prêmio vencidas ou
a vencer; desconto de faltas abonadas; desconto dos dias trabalhados extraordinariamente em campanhas institucionais; em atividades posteriores como a realização
de cursos, substituições e outros;
ou por outra modalidade de desconto que seja favorável à administração pública e ao servidor.
O desconto pecuniário dos
dias parados, a pedido do servidor, não será em valor superior
a 10% da remuneração mensal e
serão mantidos todos os demais
benefícios. O projeto ainda permite aos chefes dos Poderes Executivo e Legislativo concederem
anistia aos servidores grevistas.
Além da reposição dos dias
parados, o PL 80/2022 garante
que a participação de funcionários em greve não será critério para
avaliação de desempenho, assiduidade, produtividade ou aferimento das atividades do cargo, emprego ou função, não gerando prejuízos futuros para a categoria.
Na justificativa da matéria, o
autor afirma que a greve é um direito constitucional dos trabalhadores. Além disso, ele argumenta

Fabrice Desmonts

Josef Borges prestigiou a abertura do evento que reuniu
produtores e instituições no Varejão da Paulista

Autor do projeto, vereador Ary Pedroso Jr (Solidariedade), justificou
que a greve é um direito constitucional dos trabalhadores

que, quanto à compensação dos
dias não trabalhados, face ao movimento paredista, tanto o STF (Supremo Tribunal Federal) como STJ
(Superior Tribunal de Justiça) admitem a possibilidade. “Negar o
parcelamento dos dias não trabalhados ao servidor é incoerência e
insensibilidade sem tamanho.
Oras, se ao contribuinte do IPTU
que deixa de pagar o tributo é concedido o parcelamento da dívida
em diversas vezes, por meio de Refis, por qual motivo não se permiti-

ria o parcelamento de alguma ‘dívida’ ao servidor público?”, questionou o vereador, na justificativa.
Além do autor, assinaram a
propositura os vereadores Paulo
Camolesi (PDT), Pedro Kawai
(PSDB), Paulo Campos (Podemos),
Paulo Henrique Paranhos (Republicanos), Sílvia Morales (PV), do mandato coletivo "A cidade é sua", Acácio Godoy (PP), André Bandeira
(PSDB), Rai de Almeida (PT), Thiago Ribeiro (PSC), Zezinho Pereira
(União Brasil) e Ana Pavão (PL).

A NGELINA B ASÍLIO

COLETIV
O
COLETIVO

Piracicaba terá Semana da Presidente da Rosas de Ouro
Criatividade e Inovação receberá “Título de Cidadã”
O calendário oficial de eventos de Piracicaba deverá contar com
a Semana Municipal da Criatividade e Inovação, a ser promovida
anualmente na semana do dia 21
de abril, data em que se comemora
o Dia Mundial da Criatividade e
Inovação celebrado pela Organização das Nações Unidas (ONU). A
iniciativa foi aprovada em primeira discussão pela Câmara Municipal de Piracicaba, através do
projeto de lei 40/22, de autoria
da vereadora Sílvia Morales (PV),
do mandato coletivo “A cidade é
sua”. A matéria foi apreciada pelos vereadores na 10ª sessão ordinária desta segunda-feira (11).
As comemorações previstas
no projeto serão realizadas através de reuniões, palestras, seminários, ou outros eventos, tendo
como objetivo destacar, valorizar,
incentivar e celebrar a criatividade e a inovação para a solução de
problemas e no avanço das metas
de desenvolvimento sustentável.
A vereadora justificou, no projeto, que o objetivo é promover a
economia criativa no município,

além de reunir empreendedores
sociais, líderes empresariais, tecnólogos, formuladores de políticas,
pesquisadores, educadores e outros
agentes de mudança para promover e conectar iniciativas a desafios específicos e acionais em torno
de habilidades criativas, desenvolvimento de inovação, sustentabilidade e aspetos econômicos e sociais, para fomentar a criatividade
em âmbito municipal através de
atividades integradas entre as esferas pública, civil e privada.
Ela destacou que o plano econômico e social de muitas cidades
foi agravado pela pandemia da
Covid-19, e que por isso agora são
impostos vários desafios da reestruturação. “O momento nos coloca um grande desafio, o de adotarmos o desenvolvimento de práticas criativas e de inovação, temos
a oportunidade de conectar o nosso município às demais cidades e
iniciativas que estimulem a colaboração e nos auxiliem na geração de oportunidades através de
intercâmbio de ideias e ações, no
Brasil e no mundo”, defendeu.

M OÇÃO

O projeto de decreto legislativo 11/2020, do vereador Gilmar
Rotta (PP), foi aprovado, em discussão única, na sessão ordinária
desta segunda-feira (11). A propositura concede Título de “Cidadã Piracicabana” à Angelina Basílio, atual presidente da agremiação Sociedade Rosas de Ouro.
Filha de Eduardo Basílio e
Maria Antonioli Basílio, Angelina Basílio nasceu em 22 de abril
de 1957, no bairro da Brasilândia, em São Paulo (SP). Pertence
à agremiação Sociedade Rosas de
Ouro, desde sua fundação em
1971, já teve várias funções como
porta bandeira, diretora de ala,
destaque, coordenadora da comissão de frente, diretora de carnaval, colaboradora do departamento de eventos e vice-presidente. Assumiu a presidência em 2003,
após o falecimento de seu pai, onde
permanece até os dias atuais.
Gilmar Rotta destaca que em
tempos de pandemia, as ações
sociais nas agremiações têm sido
intensas e na Rosas de Ouro não
poderia ser diferente, já que tem
em sua marca, o DNA de assistencialismo vindo do seu funda-

dor, desde os tempos em que ele
fazia parte da Sociedade Amigos
do Bairro, da Brasilândia.
“Em Piracicaba os membros
da Torcida Furação Azul e Rosa
(Torcida organizada da Sociedade
Rosas de Ouro), fazem arrecadação
de alimentos, fraldas entre outros
itens para projeto desde 2019, como
forma de auxiliar famílias de Piracicaba que vivem em situação de
vulnerabilidade social”, destaca o
vereador, que declarou que “é justa
e merecida a homenagem a essa Cidadã prestante, que muito contribuiu com a cidade de Piracicaba.”
“Uma mulher forte, guerreira, periférica, voltada à defesa da
cultura e das artes”, afirmou o vereador Acácio Godoy (PP) na justificativa de voto. Ele frisou que a
homenagem reside principalmente
nos trabalhos sociais prestados
pela escola. “Tivemos cessão de alimentos durante toda a pandemia,
entrega de brinquedos para as crianças no final do ano, entrega de
ovos de páscoa. Além da atividade
em si, a escola é uma atividade
empreendedora e empregadora,
não só no carnaval, mas em todo
ano para toda a cidade”, destacou.

TUIT
O
RATUIT
TUITO
IHGP receberá homenagem G RA
pelos 55 anos de fundação Mutirão oftalmológico atende
Fundado com a atribuição cumentos, fotos e publicações de crianças e adolescentes

de preservar e disponibilizar documentos oficiais do Município,
o IHGP (Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba) será homenageado pela Câmara pelos 55
anos de instituição. A iniciativa
partiu do vereador Pedro Kawai (PSDB), autor da moção de
aplausos 48/2022, aprovada na
10º reunião ordinária, na noite desta segunda-feira (11).
O IHGP começou durante as
atividades do “Simpósio de Estudos Piracicabanos” realizado no 2º
centenário da fundação da cidade.
Inicialmente, as reuniões aconteciam no Ipasp (Instituto de Previdência e Assistência Social dos Funcionários Municipais de Piracicaba),
posteriormente passou a ocupar o
prédio da FOP (Faculdade de
Odontologia de Piracicaba) da Unicamp e atualmente está localizado
na Rua do Rosário, 781, Centro.
Ao longo de mais de cinco
décadas, o instituto acumulou
um considerável acervo de do-

Piracicaba e do Brasil, tornando-se o principal centro de preservação da memória da cidade
e importante fonte de pesquisa
para estudantes, acadêmicos,
jornalistas e historiadores.
“O IHGP é uma ativa instituição cultural, responsável pela edição de livros e uma revista anual,
organização de cursos, palestras,
apoio didático para escolas e professores”, aponta o vereador Pedro Kawai, no texto da moção de aplausos.
Sociedade civil de caráter científico e cultural, o IHGP tem a
finalidade de promover pesquisas,
cursos e certames culturais, excursões científicas, comemorações cívicas e outras iniciativas dentro
destes objetivos sociais. Conforme
a lei municipal 2.122 de 10 de julho
de 1974, todos os anos o IHGP agracia com a medalha Prudente de
Moraes personalidades de destaque na área cultural ou econômica, seguindo seu patrono e primeiro presidente civil brasileiro.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou nesta segunda-feira (11), durante a 10ª reunião ordinária de 2022, a moção
49/2022, de autoria do vereador
Ary Pedroso Jr. (Solidariedade),
que aplaude o mutirão oftalmológico gratuito realizado no sábado, 26 de março, no salão da
Paróquia Sagrada Família, no
Mario Dedini, que atendeu 293
crianças e adolescentes de 5 a 15
anos moradoras do local e dos
bairros Bosques do Lenheiro,
Jardim Gilda e Industrial e das
comunidades Frederico e União.
"Foram atendidos 293 pacientes, sendo 115 dispensados por
boa acuidade visual. Os outros
foram dilatados e examinados,
sendo 78 prescritos óculos gratuitamente e 22 casos encaminhados ao Hospital dos Olhos de Piracicaba por serem casos complicados (catarata, ceratocone,
etc)", traz o texto da propositura.

O mutirão, ainda de acordo com
o texto, é "fruto de uma parceria
entre Projeto Olhar Sempre, Hospital de Olhos de Piracicaba, Exército de Formiguinhas, Diocese de
Piracicaba e Ótica do Flavinho".
"Os atendimentos foram realizados por médicos especialistas do
Hospital dos Olhos de Piracicaba,
totalmente gratuitos, com o único
objetivo de atender a população
mais carente, sobretudo as crianças, sem nenhum vínculo com
venda de produtos ou com questões políticas", destaca a moção.
A honraria será entregue
aos médicos Carolina Weiss
Aloisi e Rafael Guena Jardim de
Camargo, do Hospital dos Olhos
de Piracicaba, com cópias à "Diocese de Piracicaba, na pessoa
do Bispo Dom Devair Araújo da
Fonseca, à coordenadora do
Exército de Formiguinhas Srª
Débora Ferraz e a Flávio Luiz
Copoli, da Ótica do Flavinho".

O vereador Josef Borges (Solidariedade) acompanhou na manhã desta segunda-feira (11) a
abertura do 2º Encontro Conecta Rural, no Varejão da Paulista.
A iniciativa é da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema) e reuniu 24 instituições, entre empresas, universidades, cooperativas de agricultores, produtores locais e profissionais de segurança alimentar.
Josef Borges conheceu projetos e ações expostas pelos participantes que podem ser integradas
às políticas públicas desenvolvidas
no distrito de Artemis. Ele acompanhou a abertura do evento que
contou com a presença do prefeito
Luciano Almeida (União Brasil),
da secretária de Agricultura e
Abastecimento, Nancy Thame, do
presidente da Câmara, Gilmar
Rotta (PP), o diretor Técnico de
Divisão do Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI),
Maurício Perissinoto, da secretária de Mobilidade, Trânsito e
Transportes Jane Franco Oliveira, entre outras autoridades.
Máquinas adquiridas para o
programa Patrulha Rural - de
apoio ao produtor - foram expostas no varejão e, de acordo com
Nancy, serão importantes para
o desenvolvimento da produção de alimentos e produção
rural sustentável no município.
ATUAÇÃO E PESQUISAS - Cada um dos participan-

tes demonstrou as ações voltadas
àprodução e a tecnologia no setor de agronegócio. O vereador
conversou com o professor Marcos Kamogawa, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) e ex-secretário
do Meio Ambiente de Piracicaba,
sobre o projeto de agricultura familiar que está desenvolvendo no
distrito de Artemis. “Nossa proposta envolve a comunidade e os
estudantes que residem na área
rural”, explicou o parlamentar.
Josef Borges também conheceu o programa Hortas Infantis,
que está sendo realizado por professores e doutorandos da Esalq
para incentivar as creches do município a terem uma horta comunitária. Eles oferecem kits e suporte técnico sobre o preparo do
solo e o cultivo das hortaliças.
A recuperação de nascentes
foi um dos temas discutidos por
Josef Borges com integrante do
projeto Corredor Caipira que está
promovendo ações de reflorestamento na região de Piracicaba. O
vereador conheceu também as
pesquisas desenvolvidas sobre
biodiesel da Faculdade de Tecnologia de Piracicaba (Fatec).
“Esse evento é uma oportunidade para a integração entre produtores rurais e instituições e
para mostrar o trabalho desenvolvido em prol do setor do agronegócio para toda a sociedade piracicabana”, afirmou Josef Borges.

E DUCANDO P ELO ESPORTE

AAEPE será contemplada
com moção de aplausos
Com 25 anos de atuação, a
AAEPE (Associação Atlética Educando Pelo Esporte) receberá moção de aplausos da Câmara Municipal de Piracicaba em função da
história do projeto desenvolvido na
cidade. A moção 53/22, de autoria
do vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL), foi aprovada na 10ª sessão
ordinária desta segunda-feira (11).
O projeto começou com duas
associações de moradores, dos bairros Caxambu e Paulicéia, preocupadas com a situação de vulnerabilidade social da comunidade. O
público alvo são as crianças e adolescentes, de seis a 17 anos, matriculados e frequentando o ensino regular, que recebem aprendizados gratuitos da prática de esportes, informática e música.

Através da associação, também são promovidas intervenções
pautadas em experiências lúdicas,
culturais e esportivas, como formas de expressão, interação,
aprendizagem e sociabilidade. O
projeto também atua na área pedagógica, com o acompanhamento do desempenho educacional dos
alunos, oferecendo aulas de reforço para o ensino fundamental,
como forma de preparação para
as provas de cursos e concursos
de escolas técnicas da cidade.
"A associação tem um trabalho muito importante, tive a honra
de participar da fundação e assinar o primeiro estatuto dessa associação", lembrou o autor do projeto. Ele ainda parabenizou a atual
diretoria pelo trabalho voluntário.

“C IDADÃO P IRACICABANO”

Legislativo aprova título ao
cartunista Erasmo Spadotto
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 10ª sessão
ordinária realizada nesta segunda-feira (11), o Título de Cidadão Piracicabano ao cartunista
Erasmo Carlos Spadotto. A homenagem foi proposta através do
projeto de decreto legislativo 4/
2022, de autoria do vereador
Zezinho Pereira (União Brasil).
Erasmo Carlos Spadotto
tem 53 anos de idade e trabalhou por 25 anos na imprensa
piracicabana. Foi chargista fixo
no Jornal de Piracicaba, onde
fazia, diariamente, charges,
cartuns, tirinhas, caricaturas e
infográficos para o impresso.
Em 2003, criou o personagem “Capivara”, publicado no
Jornal de Piracicaba e que, du-

rante mais de 10 anos, estampou
mais de seis mil tirinhas no periódico. Em 2014, o cartunista lançou o livro desse personagem,
com uma coletânea de 300 tirinhas. No mesmo ano, passou a
trabalhar no CEDHU (Centro de
Documentação e Pesquisa do Humor Gráfico do Salão Internacional de Humor de Piracicaba) e foi
diretor do órgão de 2017 a 2020.
O cartunista acumula ainda cinco prêmios em concursos
de humor gráfico no Brasil e no
mundo. Hoje, trabalha como
freelancer, dando palestras,
aulas e oficinas de desenhos de
humor nas escolas de Piracicaba. A entrega do título acontecerá em solenidade a ser agendada pelo gabinete do vereador.
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P AINEIRAS

Vereador aciona o MP para
garantir limpeza de terreno
Assessoria Parlamentar

S ERVIDORES

Dirigente sindical critica decisão
judicial que forçou fim de greve
Vereadores manifestaram apoio ao movimento deflagrado
pelo funcionalismo público de Piracicaba por reajuste salarial

Moradores do Residencial Paineiras reclamam de lixão a céu aberto

O vereador André Bandeira (PSDB), em acolhimento às
lamentações de moradores do
Residencial Paineiras, está acionando o Ministério Público,
por meio do ofício 55/2022, de
4 de abril, onde pede providências à Promotoria de Justiça
Cível, em denúncia da população
sobre terreno localizado na rua
Candido de Faria Alvim, 310,
bairro da região do São Jorge.
No documento o parlamentar
reitera que foi procurado por moradores, que relataram os diversos
problemas decorrentes do descarte de todo tipo de material, o que se
transformou num lixão a céu aberto, em local próximo a residências.
Segundo os relatos, no início, os
moradores foram informados que
seria um depósito de materiais recicláveis, porém, todo tipo de lixo
está sendo descartado no local, o
que pode ser conferido por fotos e
vídeo anexo, sendo que este acúmulo está gerando uma proliferação de animais peçonhentos,
como ratos, baratas, moscas e até
escorpiões, além do cheiro fortíssimo, ficando uma situação impossível para quem mora ao lado.
André Bandeira também esclarece no ofício que foi até o local
verificar a veracidade da denúncia, sendo que devido a isso, em
27 de janeiro de 2022, solicitou ao
Executivo, através do 156 - Protocolo: 2022-1218 (em anexo), a urgência na fiscalização, para resolver a situação. O Executivo respondeu alegando que: "em atenção da solicitação, temos a informar que o fiscal Edson, da Divisão de Controle e Fiscalização esteve no local, constatando a veracidade da denúncia, elaborando a
Notificação Preliminar 18.755
para o proprietário executar a limpeza. Caso não cumprida, a NP
será lavrado Auto de Infração até
a reincidência, após, encaminha-

remos ao Departamento de Ecossistemas para efetuar a limpeza".
André Bandeira também reitera no documento que, como nenhuma atitude foi tomada, em 10
de março de 2022 solicitou novamente informações através do requerimento 191/2022 à Prefeitura de
Piracicaba, conforme segue matéria
disponibilizada no site da Câmara,
que pode ser conferida abaixo.
Sobre este requerimento, a resposta dada pela Prefeitura foi que:
"Após o não cumprimento da NP
48063, foi elaborado um auto de
infração 101428, pelo Pelotão Ambiental e que seria realizada uma
nova vistoria na mesma semana e
no caso de não cumprimento, seria
agendada a retirada do material,
em conjunto com a Divisão de Resíduos Sólidos". A resposta é assinada pelo secretário municipal de
Defesa do Meio Ambiente, Alex
Salvaia, em 22 de março de 2022 e,
também pelo prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida (União Brasil), em 23 de março de 2022.
Ocorre que, até o momento,
nada foi realizado e inclusive, na
data de 3 de abril desde ano, "tivemos informações dos vizinhos,
conforme fotos em anexo, que o
local pegou fogo, sendo que havia um caminhão no local, que
teve que ser retirado às pressas
para evitar o risco de uma explosão", relata André Bandeira.
O parlamentar também avalia
que os vizinhos não querem ser citados, por medo de represálias do
proprietário, bem como da Prefeitura, sendo que estão vivendo uma
situação insustentável, tendo suas
casas invadidas pelos animais que
saem do lixo. "Sendo assim, para o
momento, solicito uma avaliação do
Ministério Público no que tange a
situação exposta, tendo em vista
que o local se tornou inabitável pelos moradores vizinhos, sendo que
a situação fica pior a cada dia.

I NICIAÇÃO C IENTÍFICA

Câmara homenageia 30 anos
de programa de da Unimep
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite desta segunda-feira (11), a moção 56/2022,
proposta pelo vereador Pedro Kawai (PSDB), que aplaude o Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC) da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) pelos seus 30 anos de existência.
O texto da propositura, aprovado durante a 10ª reunião ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Piracicaba, destaca que o
programa foi iniciado em 1992
"como parte da política institucional de apoio e incentivo à formação científica do discente, reforçando a relação entre ensino, pesquisa e extensão", e que seu surgimento "foi fortemente estimulado
por uma política de incentivo à
pesquisa, sob a responsabilidade
do então Ministério da Ciência e

Tecnologia, para áreas com ênfase no desenvolvimento científico e
tecnológico de interesse nacional".
A moção reforça a "forte aproximação" entre a Universidade e o
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), "por meio da qual foram
viabilizadas bolsas de estudo para o
desenvolvimento de trabalhos científicos, muitos dos quais, mais tarde, tornaram-se ponto de partida
para dissertações de mestrado e teses de doutorado, contribuindo para
o aperfeiçoamento da sociedade".
A honraria será entregue
nas pessoas do professor doutor
Ismael Forte Valentin, reitor interino da Unimep, e da Diretora
de Graduação e Diretora de PósGraduação e Pesquisa da instituição, a professora doutora
Marlene Aparecida Moreno.

U NILESTE

Câmara aprova denominação
de prolongamento de trecho
Com o objetivo de atender
solicitação do Setor de Cadastro Técnico da Secretaria Municipal de Finanças, a Câmara
Municipal de Piracicaba aprovou o projeto de lei 51/2022,
em segunda discussão durante na 10ª reunião ordinária de
2022, que denomina de “Rua

Capitão José Pinto Siqueira”
trecho de via pública com início na via de mesmo nome no
loteamento Unileste, seguindo
pelo loteamento Nupeme - Núcleo de Pequenas e Médias Empresas, até encontrar a rua
Antônio Borja Medina. A votação ocorreu na segunda, 11.

Na 10ª reunião ordinária, primeira realizada em formato presencial este ano, a greve do funcionalismo público de Piracicaba em busca de reposição salarial foi destaque na tribuna popular, que também foi retomada nesta segundafeira (11). O espaço foi utilizado
por José Osmir Bertazzoni, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba.
O sindicalista lembrou que a
maioria dos vereadores já manifestou apoio ao movimento do
funcionalismo. Ele também criticou a recente decisão do Tribunal
de Justiça de São Paulo, que determinou o retorno de 100% dos
funcionários que atuam em serviços essenciais, saúde, educação e
segurança, além de 70% dos servidores que trabalham em atividades não essenciais, medida que culminou com o fim da paralisação.
Ele lembrou que, durante o
movimento paredista, os serviços
essenciais foram mantidos e que
não havia motivos para que a Justiça entendesse a greve como abusiva. O sindicalista ainda argumentou que são três anos sem
qualquer correção inflacionária
dos salários do funcionalismo e
que, apesar disso, o Poder Executivo insiste em pagar a reposição
de forma parcelada até 2024. Ele
lembrou que vários vereadores tentaram intermediar uma negociação
com o prefeito Luciano Almeida
(União) para que se chegasse a um
consenso, mas não houve avanços.
APOIO - Vários vereadores
usaram a palavra para ratificar o

discurso do dirigente do sindicato. O vereador Cássio Luiz, o
“Fala Pira” (PL), criticou a citação do prefeito, em entrevista à
imprensa, ao dizer que os professores não trabalharam durante
a pandemia. “A fala do sr. prefeito foi deselegante, ele foi despreparado, insano e realmente mostra que não sabe a que veio”, colocou. “Como se os professores
gostassem de estar em casa trabalhando de seus próprios telefones, gastando sua internet. Foram cinco vereadores, dois deputados e ele não ouviu os representantes legais da população,
quatro vezes que estivemos com
ele. Imagine se ele vai ouvir esses
servidores. O prefeito não respeita
o Legislativo e nem os servidores”.
A vereadora Rai de Almeida
(PT) disse que o prefeito atribui o
movimento à questão política.
“Ano político são todos os anos,
todos os dias, todos os meses. A
greve dos servidores foi por reposição salarial e não ganho real.
Essa perda já se deu e ele não observou isso. Infelizmente, ele tem
um posicionamento autoritário e
o não atendimento é revanche, o
que nós lamentamos”, afirmou.
A vereadora Sílvia Morales
(PV), do mandato coletivo “A cidade é sua”, lembrou que esteve
presente nas assembleias. “O movimento estava lindo de ver, vocês são vitoriosos. Estivemos
também nas comissões de negociações e é lamentável essa postura (do Poder Executivo)”, disse.
“A cidade começa a perder o

Fabrice Desmonts

Osmir Bertazzoni usou a tribuna popular da Câmara na segunda (11)

brilho com essa conduta de autoridade que está acima do bem e
do mal”, afirmou o vereador Zezinho Pereira (União Brasil).
“Precisamos fazer um combate a
isso com toda força, toda garra e
toda experiência que nós temos”.
Para o vereador Pedro Kawai
(PSDB), o servidor sai fortalecido
do movimento. “Para quem duvidava da união e da coragem do
servidor público, aí está a prova.
Eles tiveram coragem de enfrentar
o sistema. O prefeito não sabe o que
é sentir o choro dos servidores aqui
no nosso ombro no dia em que saiu
a liminar (determinando o fim da
greve)”, lembrou. Para o vereador
Thiago Ribeiro (PSC), houve uma
união entre os vereadores em torno da causa, independentemente

de legenda partidária. “Estamos
aqui para fazer política pública,
naquilo que impacta a qualidade
de vida do cidadão”, colocou.
Os vereadores também manifestaram apoio ao projeto de lei
80/2022, de autoria do vereador
Ary Pedroso Jr (Solidariedade),
que garante aos servidores o direito de compensação dos dias em
greve. A matéria recebeu 11 assinaturas, dos vereadores Paulo
Camolesi (PDT), Pedro Kawai
(PSDB), Paulo Campos (Podemos),
Paulo Henrique (Republicanos),
Sílvia Morales (PV), do mandato
coletivo "A cidade é sua", Acácio
Godoy (PP), André Bandeira
(PSDB), Rai de Almeida (PT), Thiago Ribeiro (PSC), Zezinho Pereira (União) e Ana Pavão (PL).

SP 304

Trecho de serra terá Pare e Siga nesta quarta
A Eixo SP Concessionária
de Rodovias realizará serviços
de roçada nesta quarta-feira
(13) do km 232 ao km 238 da SP
304 - Rodovia Geraldo de Barros, no trecho de serra entre Torrinha e Santa Maria da Serra.
Em razão dos trabalhos, a
faixa de rolamento no sentido Capital/Interior será interditada
das 7h às 17h. Durante esse período, o trânsito no local seguirá
com a operação Pare e Siga. Nesse sistema, apenas uma faixa da
via fica liberada para o trânsito e
os veículos passam, alternadamente, em um sentido de cada vez.
A concessionária pede cautela e atenção redobrada aos
motoristas que precisarem utilizar o trecho de serra nesta
quarta. Em caso de chuva, os
serviços serão reagendados.

F RANCISCO

DE

Divulgação

Trânsito entre Torrinha e Santa Maria da Serra será em apenas uma pista em razão de serviços no local

F USSP

S OUZA

Previsão de obras na avenida
é assunto de requerimento
Informações acerca da previsão de obras na Avenida Francisco de Souza, que constam nas demandas selecionadas no Orçamento Participativo de 2021 são
solicitadas através do requerimento 247/2022, de autoria da vereadora Rai de Almeida (PT). A propositura foi aprovada durante a
10ª reunião ordinária de 2022, na
noite desta segunda-feira (11).
De acordo com Rai de Almeida, em 2021 ocorreram diversas
reuniões do Orçamento Participativo das quais resultou uma seleção de demandas que a prefeitura informou que teriam prioridade para execução. A vereadora
informou que umas das demandas para o bairro Vila Rezende é
a canalização do córrego e iluminação da avenida Francisco de
Souza e construção de pista de
caminhada e implantação de ciclovias até o final do Algodoal.
Rai de Almeida afirma que
seu gabinete esteve no local no
início de 2021 e constatou o
enorme potencial da área verde,
ao longo da avenida, para se tor-

nar um parque linear, visto que
sua topografia facilita sobremaneira essa intervenção urbanística.
“No local já existe uma pista de
caminhada, bastante usada pelos
moradores e que, com sua extensão, proporcionará maior estímulo aos moradores de utilizarem e
zelarem pelo espaço”, afirmou.
A vereadora também destaca
que a melhoria na iluminação “garantirá maior segurança” aos frequentadores e transeuntes, ampliando o horário em que os moradores poderão circular pela avenida e
área verde com maior tranquilidade. Ela ainda destaca que a canalização do córrego que se encontra
na área verde aumentará não apenas o espaço útil disponível, mas
também diminuirá o aparecimento de animais peçonhentos, que
sazonalmente aparecem no local.
No requerimento, são solicitadas informações sobre a
previsão do início das obras
mencionadas; uma vez iniciada, a previsão de finalização das
obras; e se existe alguma ordem
de execução das demandas.

Homenagem enaltece a
plataforma PiraSolidária
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na noite desta segunda-feira (11), a moção de aplausos 55/2022 que enaltece o Fundo
Social de Solidariedade (Fussp)
pelo lançamento da plataforma PiraSolidária, que une iniciativas sociais a voluntários. A propositura é
de autoria do vereador Paulo Camolesi (PDT) e a votação aconteceu na 10º reunião ordinária.
No texto da moção, o parlamentar ressalta que o Fussp lançou, no último dia 24, a PiraSolidária, “uma plataforma que
consiste na união de entidades
filantrópicas ou coletivos do município a pessoas com interesse
em ajudar por meio do trabalho
voluntário ou de doações e empresas”, ressalta Camolesi.
Ele também explica que a
plataforma será um instrumento para atender famílias em vulnerabilidade social, “visando melhor aproveitamento dos recursos
arrecadados”, pontuar, e que, desta forma, “esses agentes pode-

rão se cadastrar na plataforma
e receber informações sobre as
iniciativas realizadas”, detalha.
A plataforma contemplará
todas as ações do Fussp ou das
entidades cadastradas, gerando mais visibilidade, podendo
atrair também mais pessoas dispostas a ajudar. Nesta ferramenta haverá espaço para que
interessados em doar seu tempo como voluntários encontrem
as entidades e ações que mais
se identifiquem. Será possível,
por exemplo, que o voluntário
filtre as iniciativas disponíveis
pela localização ou pelo tipo de
causa. Além disso, haverá um
mapa com pontos em destaque
elencando os locais atendidos.
“Por meio da PiraSolidária,
o Fundo Social pretende criar e
coordenar projetos e campanhas para garantir melhor aproveitamento de recursos por meio
da arrecadação de alimentos,
agasalhos, itens de saúde e higiene”, conclui o vereador.
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Casos de doença podem dobrar
até 2040, afirma palestrante
Dia Internacional da Doença de Parkinson e a importância sobre a
conscientização foram temas de palestra na reunião ordinária do dia 11

O expediente da reunião ordinária da noite desta segunda-feira
(11), foi suspenso por 30 minutos
para discussão sobre o Dia Internacional da Doença de Parkinson
e a importância sobre a conscientização. Silvia Rigoldi Simões e
Maria Lúcia Pianelli Sant’Anna,
da Colibri - Associação Brasil Parkinson Núcleo Piracicaba, falaram sobre os sintomas da doença e as atividades da Colibri.
Silvia Rigoldi Simões, presidente da associação, elogiou a Câmara Municipal de Piracicaba por
ter mostrado “sensibilidade social”
ao aprovar em 2019, a pedido da
Associação Colibri, a “Campanha
Tulipa Vermelha", que tem abril
como o mês de conscientização sobre a Doença de Parkinson.
“É fundamental que continue
existindo por parte das autoridades eleitas a preocupação com
uma política de saúde pública inclusiva. Nesse sentido, lutem para
que principalmente não aconteça
tantos atrasos na distribuição dos
remédios de uso continuo. É desesperador ter a tecnologia para
aliviar os sintomas, mas não ter
acesso a ela”, afirmou Silvia Simões.
A presidente da Colibri também pediu que os vereadores
apoiem e aprovem leis de inclusão e de isenção de alguns impos-

tos, como IPTU, para uma população que já é “maltratada pela
moléstia” que ainda exige gastos
enormes. “É fundamental a parceria dessa Casa de Leis para
maior qualidade de vida para
quem sofre da doença de Parkinson como também para tantas
outras doenças difíceis”, disse.
Silvia Simões informou que
Parkinson é a segunda doença
neurológica mais comum e, de
acordo com a Organização Mundial da Saúde, atinge na melhor
estimativa, cerca de 4 milhões de
pessoas no mundo todo. “Como
não é doença de comunicação obrigatória aos órgãos de saúde, temse apenas estimativas das pessoas
acometidas pela doença, e a estimativa é de 100 a 200 casos por
100 mil habitantes”, afirmou.
A palestrante frisou que é mito
falar que Parkinson é uma doença
de pessoas mais velhas porque apesar de ser apontado que 1% da população acima de 65 anos é acometida pela doença, muitos jovens são
diagnosticados com Parkinson.
“Acresce-se a isso o aumento de
expectativa de vida e o consequente envelhecimento, que já é uma
faixa na qual há uma perda natural de neurônios, isso pressupõe que o número de casos possa dobrar até 2040”, alertou.

Fabrice Desmonts

Silvia Simões e Maria Sant’Anna, da Colibri, apresentaram a
situação da doença na suspensão de expediente da Câmara

Ela explicou que Parkinson
ainda não tem cura e as dificuldade neurológicas que a doença
cria tendem a ser progressivas,
pois são ocasionadas pela morte
de neurônios responsáveis pela
produção de dopamina, uma substancia necessária à coordenação
dos movimentos de uma pessoa.
ASSOCIAÇÃO COLIBRI Maria Lúcia Pianelli Sant’Anna,
vice-presidente da associação,
falou sobre as atividades que a
Colibri tem desenvolvido atualmente. “O trabalho de toda equipe Colibri significa metade do tra-

tamento, além dos medicamentos. Piracicaba tem assim, uma
associação que presta um serviço social que poucas cidades propiciam com o compromisso integral a pessoa diagnosticada com
a doença de Parkinson”, disse.
A vice-presidente informou
que a Colibri está com uma
nova sede, na rua Visconde do
Rio Branco, número 1400, ao
lado da creche São Vicente de
Paulo. A sessão foi suspensa
por 30 minutos em atendimento ao requerimento 207/22, do
vereador Pedro Kawai (PSDB).

“A NT
ONIO D IAS ”
NTONIO

Vereadora apresenta demandas para estrada no Campestre
Nesta segunda-feira (11), a
vereadora Ana Pavão (PL) esteve
na Estrada Antônio Dias Rodrigues, localizada no bairro do
Campestre, acompanhada pelas
moradoras Ivani Sândalo e Roseli Torrezan para verificar pontos críticos de conservação da via.
Na visita, as moradoras mostraram suas preocupações com o
início da safra de cana-de-açúcar, que se aproxima, e com o consequente aumento do trânsito de
veículos pesados que utilizam a
via para recolher a produção.
Uma das solicitações dos moradores é o aumento da largura da
via. Ivani, moradora da região, utiliza muito a estrada e comenta: “Em
épocas de safra é um perigo quando estamos na via e avistamos um
caminhão vindo em nossa direção.
Com isso, tomando todo espaço da
estrada, a única opção é avançar o

carro dentro de algum terreno para
que o caminhão possa passar”, diz.
A conservação da estrada preocupa a parlamentar, já que em
meses anteriores, a empresa Eco
verde Ambiental, localizada nas
proximidades, depositou resíduos
triturados na via, alguns deles contento resíduos de pisos, azulejos e
até mesmo de pregos. De acordo
com os moradores, isso acabou
prejudicando ainda mais os seus
veículos, como por exemplo com a
perfuração frequente de pneus.
“Até hoje, quando faço caminhada encontro pregos. Uma vez meu
pneu estava murcho e fui na borracharia. Lá, o borracheiro me mostrou que havia pregos nos três pneus
do meu carro”, ressalta Ivani.
Percorrendo na estrada, a vereadora também avistou uma desestrutura do escoamento de água,
que resultou na formação de um

VEM VIVER

Assessoria Parlamentar

que se a residência possuir uma
caixa d’água compatível com o número de moradores, a eventual intermitência seria imperceptível.
Através da indicação 2455/21,
o vereador explicou que a situação
da caixa d´água estava de acordo
e solicitou providências urgentes.
A resposta do Semae foi apenas o
envio do número do processo da
ocorrência. No entanto, segundo o parlamentar, ao pesquisar
o processo, não há informação
sobre as providências adotadas.
Desta forma, no requerimento, o vereador questiona se
o Semae recebeu reclamações
dos moradores, qual o motivo
da constante falta d´água,
quais providências foram tomadas, qual a previsão para a solução e por que não há detalhes
sobre o assunto no processo informado pela própria autarquia.

J ARDIM T AIGUARA

Moradores pedem manutenção
em centro de lazer do bairro
Reclamações de moradores
sobre a falta de poda de árvores e
sobre o mato alto no Centro de Lazer do Jardim Taiguara, localizado na rua das Jazidas, motivaram
o requerimento 250/2022, aprovado em plenário na noite desta
segunda-feira (11) durante a 10ª
reunião ordinária de 2022 da
Câmara Municipal de Piracicaba.
De autoria do vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), o "Cássio
Fala Pira", a propositura destaca, ainda, que além da poda das
árvores e do mato, os moradores também reclamam da falta
de iluminação no local, da ausência de pintura do corrimão da
escada do centro de lazer e da
falta de um relógio de energia.
O vereador lembra que o assunto já foi tema da indicação 3727/
2021, de 18 de outubro de 2021 e

que, em resposta, a Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio
Ambiente) afirmou que "ficou pendente o serviço de poda de árvores", e que o mesmo "seria inserido
na programação com prazo de execução de até 90 (noventa) dias". O
vereador ainda diz que, na resposta,
a pasta citou a indicação 3859/2021
ao invés propositura em questão.
Assim, Cássio Luiz questiona "por quais motivos até a presente data não foi realizado o
serviço", se "existe uma previsão/data para a execução da demanda" e "por qual motivo a indicação 3859/2021 foi mencionada na resposta, sendo que não
se trata do mesmo endereço".
O Executivo tem 15 dias, a contar do recebimento do protocolo da
propositura, para responder aos
questionamentos do parlamentar.

"Antonia Benato Moretti" dará
nome a praça no Nova Iguaçu

Uma das solicitações dos moradores é o aumento da largura da via

buraco. Além disso, a parlamentar
observou que a estrada precisa de
mais aterramento na parte central,
para que em épocas de chuvas a
água possa escorrer pelas laterais.

“A estrada precisa de atenção
e vamos estudar formas de melhorias, para que o Executivo possa
atender a população que reside nesta região”, afirma a vereadora.

T AP
A - BURA
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Pelo menos mais uma região será
contemplada com o projeto.
"Nós queremos oferecer a
oportunidade da prática físicoesportiva para a população e necessitamos de parcerias consistentes, que tenham as estruturas
adequadas. A implementação da
Areninha é uma excelente notícia
e vai contribuir para o fortalecimento de uma cultura esportiva
na cidade. A nossa proposta é
valorizar muito a participação do
cidadão, engajar mais as pessoas", disse o secretário de Esportes, Lazer e Atividades Motoras,
Hermes Balbino. "Entre os pilares que temos, constam as atividades de lazer que abriguem a ideia
de bairros e comunidades atuando em conjunto", completou.
Iniciado em 2020 pela Secretaria de Esportes do Estado
de São Paulo, o projeto Areninha é de rápida implantação e
deve ser concluído em aproximadamente 30 dias. O espaço
será administrado pela Selam e
poderá ser utilizado pela população em geral, além de ser um
possível núcleo para o desenvolvimento de ações da Pasta,
como o Programa Desporto de
Base (PDB) ou o Programa de
Atividades Motoras (PAM).

Os constantes problemas de
desabastecimento de água no bairro Nova América foram abordados no requerimento 256/22, do
vereador André Bandeira (PSDB),
aprovado na 10ª sessão ordinária, nesta segunda-feira (11). O
gabinete do parlamentar foi procurado por moradores para reivindicar melhorias no serviço de
abastecimento de água no bairro.
De acordo com o morador
Sandro Jorge Pascoal, a falta
d’água no bairro é constante e
acontece todos os dias das 20h às
6h da manhã. Através de ofício
enviado pelo parlamentar, o Semae
(Serviço Municipal de Água e Esgoto) respondeu que instalou um
registrador pelo período de sete dias
para verificar a variação de pressão na residência. A informação é
que pode ocorrer intermitência no
abastecimento nesse horário, mas

C ÂMARA

Prefeitura inicia obras Solicitação de operação é
do projeto Areninha atendida no Jardim Brasília
O loteamento Vem Viver, no
bairro Vila Sônia, será contemplado com a Areninha, projeto
realizado por meio de um convênio com a Secretaria de Esportes
do Estado de São Paulo e que
consiste na implementação de
campo de futebol society, uma
quadra de basquete 3x3, arquibancadas com capacidade para
100 pessoas sentadas e iluminação de LED. O novo centro esportivo terá uma área de 1.025 m² e
será instalado na rua Aparecida
Augusto. A gestão do convênio é
da Secretaria de Esportes, Lazer e
Atividades Motoras (Selam).
A obra foi iniciada na manhã de hoje, terça-feira, 12/04,
com equipes da Secretaria de
Defesa do Meio Ambiente (Sedema) e Secretaria Municipal de
Obras (Semob). O investimento
é R$ 350 mil, destinados via
emenda parlamentar do deputado estadual Sebastião Santos.
Em contrapartida, a Prefeitura
de Piracicaba será responsável
pelos serviços de preparação
para a execução da base, como
a terraplenagem e a instalação
de canaletas para fiação. A Prefeitura também será encarregada pelo abastecimento de água
e por fornecer energia elétrica.

Falta d´água volta a gerar
reclamação de moradores

Recentemente, a vereadora
Ana Pavão (PL) recebeu em seu
gabinete demandas de moradores do Jardim Brasília para a realização de operação tapa-buracos na rua Francisco José Machado. De acordo com os munícipes, a via estava com um buraco profundo e muitos carros que
passavam por ali eram prejudicados. "Teve um veículo que passou pelo buraco e entalou. Foram
necessárias cinco pessoas para
erguer", relatou uma moradora.
A parlamentar solicitou o

PROJETO

atendimento da demanda ao Semae (Serviço Municipal de Água
e Esgoto) e também formalizou,
por meio de indicação, para que
o Executivo tomasse providências sobre o caso. A rua foi contemplada com a operação tapaburacos na última semana de
março. "Há muitos buracos na
cidade e estamos cobrando o
Executivo por melhorias, pois
são inúmeras demandas para a
mesma operação. Agradeço ao
Semae, que sempre tem nos atendido", comentou a vereadora.

DE LEI

Via pública no Morumbi
é denominada de Europa
O projeto de lei 24/22, de
autoria do presidente da Câmara, vereador Gilmar Rotta (PP), que denomina de Europa via pública no bairro
Morumbi, foi aprovado durante a 10ª reunião ordinária, realizada nesta segundafeira (11). O local que será

denominado tem início na
avenida Dois Córregos, no
setor 16, quadra 117. A escolha do nome ocorreu pelo
fato da Europa ser um dos seis
continentes, ser considerada o
berço da civilização ocidental
e, ainda, deter um grande poderio político e econômico.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou durante a 10ª
reunião ordinária de 2022, realizada na noite desta segundafeira (11), o projeto de lei 221/
2021, que denomina de “Antonia Benato Moretti”, Cidadã
Prestante, a praça na rua Felisberto Pinto Monteiro, próxima à
esquina com a Rua Walter Ramos
Jardim, no Jardim Nova Iguaçu.
De autoria do vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro
(Republicanos), a propositura
"tem por objetivo homenagear e
imortalizar a memória da Sra.
Antonia Benato Moretti, cidadã
prestante, exemplo de mãe e esposa, em praça pública no Jardim
Nova Iguaçu, a pedido da família",
traz o texto do projeto aprovado.
Nascida em 1932 na atual cidade de Saltinho - outrora um
distrito de Piracicaba - "mudou-

se para Piracicaba em meados de
1950 e residiu no bairro Dois Córregos, até o fim da vida, em local
próximo à praça a ser denominada em sua homenagem".
Casada com Ângelo Moretti, com quem teve os filhos Antônio Celso, Eliseu, José Dirceu,
Rosa, Márcia e Isabel Cristina,
"trabalhou com cultivo de cana
de açúcar e lutou junto com o
marido para trazer melhorias
para o bairro Dois Córregos".
Antonia Benato Moretti faleceu em 8 de dezembro de 2019
e deixou, além dos 6 filhos, 13
netos e 12 bisnetos. "Era evangélica, perseverou na fé, combateu
o bom combate, cumpriu com
maestria a função de filha, mãe,
nora, esposa e avó, sempre cuidando de todos e administrando tudo o que Deus colocou em
suas mãos", conclui o texto.

E ST
A CIONAMENT
O
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“Fala Pira” questiona utilidade dos
parquímetros e valores arrecadados
O vereador Cassio Luiz Barbosa, o Cassio Fala Pira (PL), solicita informações da Prefeitura em
relação ao serviço de zona azul. Ele
questiona "qual a utilidade dos
parquímetros e qual benefício eles
fornecem ao município quanto ao
repasse dos valores arrecadados".
Cassio cita reclamações de
cidadãos sobre, entre outros
problemas, equipamentos que
não leem o cartão dos usuários,
não fornecimento do tíquete
que comprova a validação do
cartão, tempo de uso das vagas
e período para regularização.
No último dia 1º, o vereador
protocolou o requerimento 262/
2022, que solicita informações ao
Executivo sobre o contrato firmado com a empresa Estapar e que
deve dar entrada na reunião ordinária desta segunda-feira (11).

"Como é de conhecimento, a
partir de hoje, 11 de abril, devido
ao fim da vigência do contrato anual, a cobrança do estacionamento
rotativo foi suspensa até a finalização do processo licitatório para o
novo contrato de concessão. O atual contrato está em vigor desde 11
de outubro de 2021, com duração
de seis meses", observa Cassio.
"Como parlamentar, meu
dever é fiscalizar para onde é
destinado o dinheiro arrecadado. São inúmeras cobranças,
mas não vemos avanço da cidade em nenhuma área. Mantemos
nossas contas em dia, impostos,
IPTU, IPVA, e, mesmo assim, as
cobranças continuam sendo feitas. Precisamos parar de ser penalizados por esse sistema e prestar um esclarecimento para a
população", disse o vereador.
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Rotary Club Engenho receberá
moção de aplausos pelos 55 anos
Aprovada na reunião ordinária desta segunda-feira (11), a moção de aplausos 54/2022 irá homenagear o Rotary Club Engenho pelos 55 anos de atividades em Piracicaba. A autoria da propositura é
do vereador Pedro Kawai (PSDB).
“Considerando que o Rotary
Club de Piracicaba - Engenho está
comemorando neste mês seus 55
anos de atividades, marcados por
importantes projetos desenvolvidos
em prol da sociedade, beneficiando
crianças, adultos e idosos. Um dos
grandes trabalhos realizados foi a
união das famílias que participaram
ativamente das ações”, destacou o
vereador no texto da propositura.
Kawai também frisou que o
Rotary desenvolve e apoia projetos sociais importantes em Piracicaba, como o "Sementes do
Amanhã", de responsabilidade do

Panorama Futebol Clube, doando equipamentos eletrônicos para
serem utilizados em oficinas, nas
quais as crianças e adolescentes
aprendem a "desmontar e a montar, bem como a utilizá-los.
De acordo com o vereador, o
Rotary Club Piracicaba-Engenho
também apoia aulas de informática e todas as atividades têm
acompanhamento de profissionais das parceiras Hyundai e Escola de Engenharia de Piracicaba.
“Outra instituição que tem apoio
dos rotarianos é a Associação Caminhos do Bem, entidade de caráter assistencial e socioeducativa
que oferece assistência gratuita na
área de fisioterapia”, afirmou.
A moção de aplausos ao
Rotary Club Engenho será entregue na pessoa da presidente
Alessandra Moraes Bargiela.

H OMENAGEM

Prisão de agressor rende moção
de aplausos à Polícia Militar
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 10ª sessão ordinária desta segunda-feira (11), a
moção de aplausos 60/22 à 1ª CIA
do 10°BPM/I, em nome do capitão
Daniel Munhoz de Oliveira, pela prisão em flagrante do agressor F.L.G,
que tentou matar a ex-mulher na
madrugada do dia 30/03/2022.
Na ocasião, uma mulher foi
socorrida e internada em estado
gravíssimo após ser esfaqueada pelo
companheiro, na avenida Dona
Jane Conceição, bairro Paulista, em
Piracicaba. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência
de violência doméstica e, no local,
populares estavam tentando conter o indivíduo que havia desferido pelo menos quatro facadas

nas costas da mulher. De acordo com o autor da homenagem,
vereador Fabrício Polezi (Patriota),
graças ao trabalho e a velocidade
no atendimento da ocorrência, o
criminoso foi preso em flagrante
por tentativa de feminicídio.
"É uma companhia engajada
com a comunidade, está presente
nas escolas, levando orientação aos
alunos, uma equipe fantástica, que
se doa de verdade pela comunidade", disse o autor da moção, ao justificar o voto. "Não foi um pedaço
de papel que salvou a vida dessa
mulher, foi a ação de pessoas corajosas que intervieram e salvaram a
vida dessa mulher. Quero dedicar
essa moção de aplausos a esses
guerreiros, cidadãos comuns".

I NSTRUÇÃO

Militar será homenageado po
assumir chefia do TG 02-028
Felipe Silva de Carvalho, 1º
Sargento do Exército, receberá voto
de congratulações da Câmara por
assumir o cargo de chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02-028
de Piracicaba e pelos relevantes serviços prestados ao Exército Brasileiro. De autoria do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL), o requerimento 257/2022 foi aprovado na reunião desta segunda-feira, 11.
Trevisan Jr. destaca que o homenageado assumiu oficialmente
o cargo de Chefe de Instrução do
Tiro de Guerra 02-028 de Piracicaba no dia 17 de dezembro de 2021.

O 1º Sargento exerceu nos
últimos quatro anos as seguintes funções: adjunto da Seção
de Inteligência da Prefeitura
Militar de Brasília; monitor do
Núcleo de Formação de Oficiais
da Reserva da Companhia de
Comando e Controle NPOR/Cia
C2 (2017-2020); e Sargento Ajudante da Companhia de Comando e Controle. O homenageado
também serviu nas seguintes
organizações militares: CIA
CMDO 11ª RM; Prefeitura Militar de Brasília; Companhia de
Comando e Controle (CIA C2).

U NILESTE

Vereador pede banheiro público em
área para instrução de motoristas
Protocolado pelo vereador
Cássio Luiz Barbosa, o “Fala
Pira” (PL), o requerimento 249/
2022 solicita estudo para construção de banheiros públicos na
rua Ademar Pereira de Barros
no Bairro Unileste, na região aos
fundos da empresa Júlio Simões,
onde alunos e instrutores utilizam a via para prática de direção em caminhões e ônibus.
A propositura, aprovada na
10º reunião ordinária nesta segunda-feira (11), reforça a solicitação que já foi encaminhada pelo

mesmo parlamentar na indicação
3280/2021, no dia 23 de agosto
do ano passado, “quando solicitamos estudo para a construção dos
banheiros públicos no endereço
mencionado e até hoje não tivemos um parecer”, diz o vereador.
No requerimento, “Fala
Pira” questiona se foi realizado algum planejamento para a
construção dos banheiros e, se
em caso positivo, qual a programação prevista para a realização do serviço e, em caso negativo, quais os empecilhos.

Varejão de Pescados acontece
entre os dias 13 a 15 de abril
População pode economizar até 25% na compra de pescados e outros itens, como
frutas e legumes, no Varejão Municipal do Centro, na rua Santa Cruz, 1.260

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento), promove, a partir de
amanhã, quarta-feira, 13/04, o
24º Varejão dos Pescados, tradicional iniciativa da época de Páscoa, no Varejão Municipal do
Centro, localizado na rua Santa
Cruz, 1.260, ao lado do Terminal
Central de Integração (TCI).
Durante os dias 13, 14 e 15/
04, o público terá à disposição
pescados de água doce e salgada
congelados, como cascudo, curimbatá, corvinas e também pescados mais nobres, como pintado, filhote e bacalhau fresco.
Para complementar as compras, também será comercializada a linha completa de produtos, com bancas de frutas nacionais e importadas, cereais e tubérculos, citros, bananas, verduras, legumes, utilidades domésticas, temperos e condimentos, ovos, frios, laticínios e aves,
pães e doces e a tradicional pra-

ça de alimentação, com pastel,
milho verde e caldo de cana.
De acordo com a secretária de
Agricultura e Abastecimento,
Nancy Thame, os varejões municipais são uma alternativa para
economizar até 25% na compra
de pescados, frutas, legumes,
verduras, tubérculos e cereais.
“A Sema coordena e faz cotação semanal de valores nos
atacados (Entreposto Ceasa de
São Paulo, Campinas e Piracicaba), em alguns produtores
rurais e em supermercados e
varejões privados, para acompanhamento da sazonalidade
dos produtos e garantir que os
alimentos fiquem mais baratos
em relação aos preços da iniciativa privada”, explica Nancy.
HORÁRIOS ESPECIAIS Nos dias 13 e 14 de abril (quarta e
quinta-feira), o Varejão de Pescados funcionará das 14h às 19h; no
dia 15 (sexta-feira), das 6h às 12h.
Os demais varejões do município funcionarão normal-

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou o projeto de
lei 220/2021, do vereador Ary
de Camargo Pedroso Jr. (Solidariedade) e também subscrito
pelo vereador Thiago Ribeiro
(PSC), que denomina de “José
Sabadin - Zecão” a rotatória nas
confluências entre as ruas Cardeal Arcoverde, Luther King e
Guerino Schievano, no bairro
Nova Piracicaba. A votação

aconteceu, na segunda-feira
(11), na 10º reunião ordinária.
Mais conhecido como “Zecão”
do Auto Posto São Jorge, José Sabadin contribuiu com a comunidade e deixou o exemplo de amor aos
amigos e à família, “que agora pretendem homenagear o ente querido com seu nome em uma rotatória próxima à residência onde morou por várias décadas até a sua
morte”, justifica o Ary Pedroso Jr.

Tânia Fuzato e Lucas Reame, da Fuzato Pescados

mente nesta semana, com exceção de sexta-feira, 15/04, em
que os varejões do período da
tarde serão alterados para a manhã. São eles: Varejão do Alvora-

da (6h às 13h) e Varejão da Vila
Sônia (6h às 12h). A lista completa dos varejões, horários e locais
pode ser conferida nas redes sociais da Sema: @sema.piracicaba.

F UTSAL

Festival reúne mais de 60 crianças no miniginásio
As duas quadras do miniginásio José de Oliveira Garcia Neto,
anexas ao Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas, foram palco
no último fim de semana para o
Festival de Integração de Futsal
realizado pela Prefeitura de Piracicaba. A iniciativa faz parte do
Programa Desporto de Base
(PDB), que é oferecido gratuitamente pela Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Selam). A atividade teve duração de
aproximadamente quatro horas,
reunindo mais de 60 crianças na
faixa etária dos 7 aos 13 anos de
idade, e foi conduzida pelos professores Abílio Cesar Bortoleto, Flávio Tiveron e Gustavo Cerqueira.
"A cada encontro e festival
que realizamos, estamos fortalecendo os nossos vínculos juntos
aos núcleos. A participação tem

B OLSA
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se tornando algo esperado pelos
alunos. É importante ressaltar
que essas ações têm trazido muita satisfação e o sucesso só é garantido graças à confiança e à
colaboração de todos os envolvidos", afirmou o professor Ronaldo José Lucentini, coordenador
do PDB. Além dos alunos do miniginásio Garcia Neto, o primeiro festival do mês de abril contou com a participação de representantes dos núcleos Parque
Prezotto e Unimep Taquaral.
O próximo evento agendado
pelo PDB será no dia 23/04, com
a realização de um treino especial de ginástica acrobática no Centro Multiesportivo do Engenho
Central (Barracão 14C). No último dia do mês, os alunos de futsal do programa participam de
um novo festival de integração no

Divulgação

Os jogos de futsal no PDB promovem integração e espírito de equipe

miniginásio Garcia Neto, enquanto os participantes das aulas de
basquete viajam até a cidade de
Itupeva para atuar no Festival de
Basquetebol de Itupeva. Ainda no

dia 30/04, a programação será
encerrada com o treinamento de
ginástica acrobática sob o comando da professora Maria Dilailça,
novamente no Engenho Central.

POVO EDUCAÇÃO

Ação Responsáveis prorroga prazo de inscrições até dia 24
A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo prorrogou
até 24 de abril o prazo para novas inscrições do programa Bolsa do Povo Educação - Ação Responsáveis. No total, são 2,5 mil
escolas com vagas para responsáveis por estudantes da rede estadual que desejam atuar nas escolas realizando ações de busca
ativa de alunos, bem como prestar apoio geral às atividades, auxiliando a unidade escolar.
Podem participar representantes do núcleo familiar de es-

tudante que se encontra matriculado na rede pública estadual de ensino que: 1. tenham idade entre 18 e 59 anos; 2. residam, preferencialmente, em local próximo à unidade escolar;
3. esteja desempregado há, pelo
menos, 3 (três) meses; e 4. Não
esteja com cadastro ativo na
Ação Bolsa do Povo, ou seja, que
não esteja atuando em alguma
unidade escolar ou não esteja
como potencial beneficiário.
No total, são 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais
Assessoria parlamentar

de atividades, que podem ser desempenhadas aos finais de semana. O valor mensal do benefício é
de R$ 500. O programa, criado
em 2021, tem como objetivo
aproximar a família e a escola,
promovendo um melhor acolhimento dos estudantes, além de
garantir renda para pessoas em
situação de vulnerabilidade.
A inscrição pode ser feita pelo
site www.bolsadopovo.sp.gov.br.
Em seguida, os candidatos passarão pelo processo de ranqueamento pelos critérios de prioridade e de

validação da documentação. Ainda, é prevista uma formação, com
previsão de início em 09 de maio,
antes do início das atividades.
Serão contempladas para as
novas inscrições as unidades escolares que possuem, da primeira inscrição, menos candidatos do que
vagas, bem como as escolas que possuem poucos candidatos elegíveis a
serem chamados para as atividades.
Nesses casos, as unidades deverão
finalizar a análise dos candidatos
da primeira inscrição para conseguir convocar os novos inscritos.

A PELO

Moção faz apelo por mais
magistrados para Fórum
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Rotatória é denominada
“José Sabadin - Zecão”

Thais Passos/SEMA

ESTRADA PIRES
Após intervenção do vereador
Gilmar Rotta (PP), uma erosão
foi tapada na estrada Pires, no
bairro Ibitiruna. Segundo os
moradores, a manutenção da
via era necessária pois o trecho estava intransitável, trazendo insegurança e preocupação aos motoristas que
transitam pelo bairro. Além
disso, a estrada é frequentada por ônibus escolares, que

estavam impedidos de passar
pelo trajeto por conta da erosão na estrada, prejudicando
os estudantes do bairro que
estavam impossibilitados de
frequentar a escola. Com a
conclusão da obra, a passagem dos ônibus escolares foi
liberada, possibilitando que
os estudantes possam voltar
a frequentar a escola, com segurança e sem preocupações.

Moção aprovada pela Câmara faz um apelo ao presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo para que
reforce o número de magistrados com atuação no Fórum de
Piracicaba: hoje são 24 juízes
(18 titulares e seis auxiliares) e
o cálculo é de que seriam necessários mais dez para atender à
atual demanda de trabalho.
De acordo com o juiz
Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva, diretor do Fórum, dois cargos de juiz auxiliar (magistrado que responde por parte do expediente do juiz titular e assume seu
lugar em caso de ausência)

estão vagos e outro está na iminência de vagar, sem perspectiva de reposição pelo TJ-SP.
Autor da moção de apelo
52/2022, aprovada nesta segunda-feira (11), na 10ª reunião ordinária, o vereador Zezinho Pereira (União Brasil)
reproduz o panorama atual do
Fórum de Piracicaba ao desembargador Ricardo Mair
Anafe, presidente do Tribunal,
com o argumento do juiz Marcos Douglas de que o número
insuficiente de magistrados
reflete na demora para o andamento dos processos —são
200 novos que dão entrada no
Fórum a cada mês, em média.
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Prefeitura segue com campanha
contra vandalismo em terminais
Semuttran registrou queda nos atos de vandalismo; ajuda da população é importante
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semuttran), segue com a campanha para
combater atos de vandalismo nos
terminais de ônibus do município
(Central, Paulicéia, Piracicamirim,
São Jorge, Cecap e Sônia) e conta
com o apoio da população, por
meio de denúncias, para combater este tipo de crime. A campanha, que completa um mês, tem
apoio da Guarda Civil (GC), em
parceria com a empresa TUPi.
Em 2021, foram registradas oito ocorrências de vandalismo nos terminais, sendo o
mais visado o Terminal Central, que também é o que recebe
mais pessoas, em seguida aparece o Terminal São Jorge. As
ocorrências mais comuns foram
pichações e furtos de torneiras.
De acordo com o Departamento
de Transportes Públicos da Semuttran, após o início da campanha, houve uma pequena queda nos atos de vandalismo, que

têm como alvo, principalmente, os banheiros e bebedouros.
A titular da Semuttran, Jane
Franco de Oliveira, ressalta que a
Guarda Civil intensificou a fiscalização, mas a denúncia por parte
dos usuários continua sendo primordial para a redução desses crimes. “Os espaços públicos são de
todos e atos de uma minoria não
podem prejudicar grande parcela
da população que utiliza corretamente estes locais”, ressalta.
A campanha conta com cartazes afixados nos ônibus e nos terminais, alertando para as ações criminosas. Além disso, há ônibus com a
traseira envelopada (backbus) circulando pela cidade, com informações da campanha e divulgação
ainda por meios digitais, como os
wi-fis dos ônibus e mídias sociais.
RONDAS - O comandante
da GC, Sidney Nunes, diz que a
campanha contribui para a redução dos atos de vandalismo e que
as rondas pelos terminais são constantes. “Nossa equipe está atenta a

Justino Lucente

Ações de combate ao vandalismo incluem os ônibus

tudo que ocorre dentro dos terminais. Já intensificamos a fiscalização e a ajuda da população também é muito importante para que
possamos agir mais prontamente em
determinadas situações”, afirma.
Denúncias à GC podem ser feitas
diretamente aos guardas presentes
nos terminais ou pelo telefone 153.
É CRIME – Os atos de van-

dalismo que ocorrem nos terminais
vão desde pichações nas paredes,
passando por furto de lâmpadas,
torneiras e até parafusos e treliças,
causando prejuízos aos cofres
públicos. Vale ressaltar que ações
de vandalismo e depredação de
prédios públicos são crimes e estão sujeitos à pena de detenção
de seis meses a três anos e multa.

PRIMEIRA
Pelo jeito, a polêmica greve dos servidores municipais de Piracicaba só terminará com a palavra decisiva da justiça. Quando, ainda
não se sabe. Enquanto isso, nas muitas entrevistas (de ambos os
lados), sobram revelações e controvérsias. Sindicalistas dizem que
recebem muitas denúncias que mostram um governo sem liderança,
com inúmeros problemas, principalmente no setor da educação;
enquanto o chefe do poder executivo municipal garante que o movimento é político e que serão descontados os dias parados. Explica
ser injusto para com aqueles que trabalharam ou estão trabalhando. Nem a Câmara de Vereadores está conseguindo mediar um possível entendimento. Costuma-se dizer que, quando uma negociação
entre patrão e empregado é judicializada, os dois perdem.
MUITOS APLAUSOS
Quando do evento sobre autismo, sábado (9), no anfiteatro
lotado da ACIPI, a palestrante
Michelly Basso iniciou a sua conversação dizendo: “Confesso estar emocionada. Piracicaba está
de parabéns, pois vejo a casa
cheia com jovens e adultos, para
debatermos um tema importante.
Aplausos para vocês por essa demonstração de interesse e maturidade”. Realmente as duas palestras promovidas pelo gabinete
do deputado estadual Roberto
Morais (Cidadania) superou todas
as expectativas e teve momentos
distintos, onde se misturaram esclarecimentos, ensinamentos e
emoção. A parte final, com o público interagindo com os dois ótimos conferencistas (Michelly
Basso e Luiz Antonio Porto), foi
marcante. Nota máxima para a
iniciativa e organização.
ABRE E FECHA
Comércio piracicabano vai
abrir nesta Sexta-Feira Santa
(15) e também na quinta-feira
da próxima semana, dia 21, feriado nacional, segundo as autoridades. Bancos fecham nesta sexta (15) e também no Dia
de Tiradentes. Cá entre nós: nada
deveria funcionar na sexta-feira
da Paixão. Religiosidade.
MUD
ANDO MENT
ALID
ADE
MUDANDO
MENTALID
ALIDADE
O XV já tem a certeza de que
precisa mudar o seu comportamento administrativo rumo a um
sonhado objetivo. A receita caseira está superada no futebol cada
vez mais empresarial. A responsabilidade no vestiário e campo
precisa de um profissional reconhecidamente competente, experiente e vencedor. Fim da estrada
para o idealismo e amadorismo.
GRANDE PERIGO
Nunca a intolerância se fez
tão presente no nosso futebol e
na política brasileira. Movido
pela paixão, discussões não estão mais respeitando limites e
discordâncias acabam se transformando em ódio. As redes sociais viraram um trampolim onde
muitos se julgam no direito de se
posicionar independentemente
do grau de cultura e educação.
Existem leis para disciplinar, mas
as mesmas ainda são desconhecidas ou ignoradas, talvez até mesmo por pura ignorância. Então,
sobra inveja, maldade e rancor.
CONTROVERSO DEMAIS
Quando ninguém sabe, mas

o XV de Piracicaba um dia deve
através do seu Conselho Deliberativo discutir a Sociedade
Anônima no Futebol. A princípio, os quinzistas enxergam o
tema por demais confuso. O estatuto seria bastante alterado.
JEITO DE SER
Pessoas próximas do Luciano Almeida, que o conhecem bem,
dizem que ele é assim mesmo:
tem suas ideias, dificilmente
muda, e estando em paz com sua
consciência, não dá a mínima
para críticas, desde que não maldosas ou encomendadas. Garantem que os resultados da sua administração aparecerão a partir
do próximo segundo semestre e
principalmente em 2023.
VALE A PENA
Paixão de Cristo, linda encenação de responsabilidade da
Associação Cultural e Teatral
Guarantã, mais uma vez está em
cartaz (até domingo, dia 17), no
Engenho Central. Momentos de
emoção e Fé. Imperdível.
ESPERANDO QUALIDADE
Piracicaba está sem a Zona
Azul (ou parquímetro) nos corredores comerciais. Aguarda-se pelo
novo processo licitatório. Quando vier, que seja bom. Chega da
rotina irritante atrás dos aparelhos por causa dos avariados.
FOI ASSIM
Jorge Manoel, presidente da
Portuguesa de Desportos, chamou
Toninho Cecílio (já trabalhou no
XV) e disse: “Vou cuidar do clube
e você do futebol. Monte sua equipe e busque um técnico experiente. Garanto salários em dia e que
nada vai faltar. Só vou cobrar você
e você cobra todos”. Definida a
Comissão Técnica, inclusive o técnico, Cecílio e Sérgio Soares montaram uma lista com 50 (cinquenta nomes) para selecionar os preferidos. Com um público de treze
mil pessoas no jogo decisivo no
Canindé, depois de sete anos, a
lusa comemorou sua volta a elite
do futebol paulista. Deu certo do
começo ao fim. Sem susto.
SOBRA DIFICULDADE
Incrível como o piracicabano sofre com a internet. Seria
exclusividade de uma determinada operadora? Vamos lembrar que estamos com o 5G
está batendo na porta. E, quando aparece o técnico é bom
torcer e rezar para que um problema não vire dois ou mais.

FOCO
Edson Rontani Junior. Pense
em alguém educado, inteligente e capaz. Filho do inesquecível Edson Rontani que
imortalizou o Nhô Quim, conhecemos o Edson Rontani
Juinior começando sua carreira de jornalista na antiga
rádio Alvorada. Mas, o seu
destino não foi microfone e
nem redação, embora goste
de escrever, mas sim a conceituada Uniodonto, e de lá
não nunca saiu, pois, o competente presidente dr. Cláudio Zambello jamais aceitou
abrir mão do seu passe. Muitos desafios e feitos ao longo dos tempos. Agora, Edson Rontani
Junior também assume a presidência do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), e eleito por aclamação, lá fica até 2024.
Ao seu lado, ótimos nomes para uma diretoria de fazer inveja, com
Valdiza Maria Capranico, Sylvana Zein, Waldemar Romano, Noedi
Monteiro, Armando Alexandre dos Santos, Leandro Antonio Pavan,
João Umberto Nassif entre outros. Certeza de um trabalho marcado
pela eficiência. Boa sorte ao Edson, um grande e leal amigo.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Nos bons tempos de repórter da rádio Difusora, colecionamos inúmeros e memoráveis momentos. Dá para escrever um bom livro.
Quando chega a sexta-feira Santa, lembramos do ex-prefeito José
Machado. As grandes redes de supermercados estavam chegando
em Piracicaba, e não se conseguia o consenso sobre abrir ou não as
lojas na importante data religiosa. Naquela época, final dos anos
80, ainda existia o tabu sobre o trabalho nessa data. Sem acordo, o
debate foi parar no décimo andar do Centro Cívico (Prefeitura Municipal), para o prefeito mediar um entendimento. Com todos na
sala, entrou José Machado que cumprimentou os presentes e abriu
a reunião: “Boa noite a todos. Os senhores têm mais de 360 dias
para ganhar dinheiro, e dizem não ser possível dedicar um dia só,
apenas 24 horas? Impossível respeitar uma data consagrada? Vale
a pena desafiar, colocar o dinheiro na frente da Fé? Afinal, não é a
justamente a Deus que pedimos diariamente paz na vida e saúde
para trabalhar?” Ali terminou uma rápida reunião com desfecho
surpreendente. Decisão unânime: fecha tudo. Foi possível ver no
semblante de cada um certo alívio com o fim de uma polêmica
resolvida com facilidade e graças ao bom senso. Outros tempos.
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“O direito à greve assegurado
por lei”, reafirma Bertazzoni
Com julgamento dia 15 de março e publicado o seu acórdão no dia 8 de
abril e encontra-se disponível do site do STF (Supremo Tribunal Federal)

A decisão da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) nº
4857 foi proposta pela Confederação dos Servidores Públicos do
Brasil (CSPB) em decorrência a Lei
7.777/2012 que violava o direito
de greve em relação aos trabalhadores no serviço público, garantido pela Constituição Federal de
1988. A decisão foi gerada pelo
diretor e advogado do Sindicato
dos Trabalhadores Municipais de
Piracicaba e Região, José Osmir
Bertazzoni, e pelo advogado Rodney Torralbo, com julgamento dia
15 de março e publicado o seu
acórdão no dia 08 de abril e encontra-se disponível do site do STF.
“Os próprios princípios estruturantes do sistema constitucional reconhecem a existência de

cláusula implícita que justifique
exceções ao direito de greve, diante da inviabilidade de paralisação das categorias ligadas à segurança pública”, explica Osmir
Bertazzoni, para quem, “no caso
dos presentes autos, discute-se a
constitucionalidade da previsão
normativa contida no Decreto
impugnado que trata adoção de
procedimentos para a manutenção da atividade ou serviço público nos casos de greves, paralisações ou retardamento de atividades por movimento grevista”.
E Bertazzoni detalha: “Tendo em vista que a aplicação dessa
previsão a qualquer serviço ou atividade pública poderia frustrar a
força reivindicatória dos servidores públicos, devendo ser conferi-

da, interpretada conforme à Constituição para restringir sua aplicação aos serviços públicos denominados essenciais, ou àqueles
considerados análogos aos essenciais, mediante análise do caso
concreto, pelo juízo competente”.
Há ressalvas do Ministro
Roberto Barroso, no sentido de
se conferir à Administração Pública tratamento equivalente
àquele conferido à iniciativa privada, no tocante à possibilidade
de aplicação do Decreto às hipóteses previstas no art. 7º, parágrafo único, da Lei 7.783/89.
“Isso porque, no âmbito das atividades próprias do Estado, é
necessário assegurar a coerência
entre o exercício do direito de
greve pelos servidores públicos e

a prestação continuada dos serviços públicos, necessária ao
atendimento do interesse público coletivo”, detalha Osmir.
“Logo — conclui Bertazzoni
—, o princípio constitucional da
razoabilidade implica em compreender as dimensões e parâmetros
do direito a greve constitucionalmente garantido. No caso em tela,
em Piracicaba verifica-se que todas as atividades consideradas
essenciais ou análogas a essências foram mantidas. Posto isso,
nada mais ocorreu neste desfecho liminar de determinação ao
retorno ao trabalho pelos grevistas do que descumprimento esdrúxulo dos preceitos constitucionais de liberdade e direitos a manifestação e ao exercício da greve”.

E ST
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Educação promove formação de combate à violência contra mulher
Durante toda a semana passada, a Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo (SeducSP), promoveu formação presencial com servidores e educadores
sobre o combate à violência contra a mulher. A programação foi
comandada pela organização suprapartidária Serenas, que luta
por direitos para meninas e mulheres, e contou com a presença
da Secretária Estadual da Educação Renilda Peres e da promotora
do Ministério Público do Estado
de São Paulo, Silvia Chakian.
Foram abordados temas,
questões e situações do cotidiano
vivenciadas por mulheres e meninas de diferentes gerações, ao qual
sofrem com atos de violências físicas e psicológicas por conta de seu
gênero. “O feminismo luta pela
igualdade e respeito, a mulher ter
a oportunidade ser quem ela quiser, estar onde quer e sonhar com

o futuro que quiser, convivendo
com as mesmas oportunidades dos
homens”, destacou Renilda Peres.
Um dos principais alertas na
discussão do tema foi quanto às
relações de gênero enviesadas por
preconceito, agressividade e afirmação de superioridade que afeta
não só diversos grupos de mulheres, mas também os homens.
“Discutir esse tema é muito
importante para sabermos como
em diferentes situações a mulher
sofre essas dores em seu dia a
dia. Mas devemos saber que isto
tem afetado também aos homens, principalmente, aos jovens
que são cobrados por ter atitudes machistas, mas não aceitam
mais essas situações na sua casa
e na escola. E a educação é umas
das melhores maneiras destes
estudantes se informarem, refletirem sobre o assunto e crescerem como adultos com uma
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cultura de respeito à diversidade
e de respeito e igualdade entre as
pessoas ao seu redor”, explica
Amanda Sadalla, Co Fundadora
e Diretora Executiva da Serenas.
A Promotora de Justiça, Silvia Chakian, que atua no Núcleo
de Atendimento à Vítima de Violência do MPSP. Chankian lembrou
que uma vítima de violência precisa sentir a confiança de todas as
partes, pois ela é afetada em várias camadas da sua vida, após atos
de violência psicológica ou física.
“Isso tudo faz parte de uma
rede de acolhimento, lembrando
que a pessoa que sofre de violência não precisa de atenção da escola, mas as áreas de saúde, segurança, e justiça tem que participar conjuntamente no auxílio
à vítima. É muito importante
que se sinta confortável para se
recuperar de qualquer trauma
que tenha sofrida”, ressaltou.

MATERIAL DE APOIO Na ocasião, também foram distribuídos os primeiros exemplares físicos da cartilha do Programa de Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres. No total serão três exemplares produzidos em distribuídos para a rede estadual, cada
um com foco em um público:
crianças, adolescentes e profissionais da educação. A primeira cartilha com público-alvo de
adolescentes, já foi produzida e
compartilhada com os profissionais da educação em versão
digital e a física para os que participaram da formação. Todas
as DEs serão contempladas com
a versão impressa em breve.
A cartilha tem o objetivo de
orientar os leitores sobre como
identificar casos de violência e
sobre quais são os principais caminhos para encaminhá-los.
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Equipe discute assistência Moção enaltece os
paliativa ao paciente grave 25 anos da Credsaúde
Divulgação

Equipe da UCO acompanhou atenta a explanação
sobre aspectos dos cuidados paliativos

A convite do cardiologista
Humberto Passos, a médica Mariana Kairalla, da equipe de cuidados
paliativos da Santa Casa de Piracicaba, esteve na Unidade Coronariana da Instituição na manhã do
último dia 06 de abril, para falar à
equipe sobre cuidados paliativos. “É
essencial dispor de uma equipe de
cuidados paliativos para ampliar a
capacidade de atendimento, a exemplo do que faz a Santa Casa de Piracicaba, que direciona equipe multiprofissional específica para mais
este cuidado”, justificou Passos.
Ele revela que a proposta foi
refletir junto à equipe assistencial
da UCO quais são os anseios e possibilidades para enfrentar esta
fase da vida do paciente. “Nossa
maior missão com relação ao cuidado é dar existência à vida, em
todas as suas fases e momentos”,
considerou o cardiologista.
Ele explica que uma das maiores dificuldades da equipe médica
e demais especialidades dentro do
ambiente de saúde, em especial em
UTIs, é lidar com a vulnerabilidade dos pacientes críticos e com quadros limitantes. “Neste cenário,
um olhar mais sensível é necessário e faz toda diferença para o paciente e sua família”, disse Passos.

A médica Maria Kairalla complementa, lembrando que a atenção específica ao paciente em cuidados paliativos permite que o portador de uma doença grave com
ameaça à continuidade de sua vida,
possa utilizar de todos os recursos
diagnósticos e terapêuticos disponíveis. “Com amplo suporte à qualidade de vida deste paciente, é possível aos familiares vivenciar aquele momento com sentido, conforto, valor e significado”, disse.
Kairalla falou sobre a importância da iniciativa como troca
de experiências que, segundo ela,
enriquece o conhecimento e amplia a visão sobre todas as dimensões e necessidades do paciente,
não limitando o foco da assistência para a doença. “Trata-se de
um olhar diferenciado, um cuidado multidimensional que engloba
a parte física, emocional, familiar, social e espiritual”, disse.
Ao parafrasear a médica, enfermeira, assistente social e escritora inglesa Cicely Saunder, Mariana Kairalla lembrou que “você é
importante por quem você é até o
último dia da sua vida e faremos
tudo o que pudermos, não só para
ajudá-lo morrer em paz, mas
também para viver até morrer”.

Proposta pelo vereador André
Bandeira (PSDB) e aprovada nesta
segunda-feira (11), na 10ª reunião
ordinária, a moção de aplausos 59/
2022 enaltece os 25 anos da Credsaúde (Cooperativa de Crédito
Mútuo dos Profissionais da Área
de Saúde de Piracicaba e Região).
A homenagem é dirigida ao
presidente da cooperativa, Cláudio
Roberto Zambello, e estendida aos
membros do conselho de administração Armando de Barros (diretor
administrativo), César Roberto Schmidt (diretor operacional), Danilo
Siqueira Pino (diretor conselheiro)
e Meire Cristina Braga Casarin (diretora conselheira) e aos membros
do conselho fiscal Ana Luiza Bueno

Barrichello Tosello, Arliane Fontanello, Eliana Maria Ferraz Bellucco
(efetivos), Waldemar Romano,
Marcelo Couto Ducatti e Marcos
dos Santos Cury (suplentes).
Fundada em 1º de abril de
1997, a Credsaúde (inicialmente
chamada Crediodonto, por atender
exclusivamente cirurgiões-dentistas e profissionais da odontologia)
é, desde 2020, uma cooperativa de
livre admissão, aberta para pessoas de qualquer área social, e hoje
conta com cerca de 640 cooperados. Os serviços que oferece incluem crédito pessoal, financiamento
de cursos de extensão universitária, seguros e financiamento de
material para uso profissional.

Após dois anos, Paixão de Cristo
volta a ser encenada no Engenho
Após dois anos de adiamentos e apresentações online, o espetáculo Paixão de Cristo de Piracicaba volta ao formato presencial em 2022, na sua 32ª edição.
A estreia da montagem acontece
amanhã, 14, e as apresentações
seguem nos dias 15, 16 e 17, sempre às 20h, no Parque Engenho
Central. Na Sexta-feira Santa (15)
haverá uma sessão extra, às 17h.
A encenação é realizada pela
Associação Cultural e Teatral Guarantã e os ingressos já estão disponíveis para a compra no site
guaranta.org.br. O valor é de R$
10 (preço único e meia entrada para
arquibancada), R$ 20 (inteira para
arquibancada), R$ 25 (preço único
para cadeiras numeradas) e R$ 35
(inteira para cadeiras numeradas).
A bilheteria do local estará aberta
todos os dias da programação, a partir das 18h; com exceção da sextafeira, que funciona a partir das 15h.
O acesso ao local da encenação
será pela Ponte Pênsil (av. Beira Rio)
e Mirante (av. Maurice Allain). Não
será permitido entrar pelo acesso
da Ponte do Morato (estaiada).
O diretor da 32ª Paixão de
Cristo de Piracicaba, Marcos
Thadeus, relatou sobre o retorno
ao modelo tradicional, ao vivo.
“Em 2020, devido a pandemia da
Covid-19, as apresentações foram
adiadas faltando apenas 15 dias
para a encenação. Naquela época

tínhamos a expectativa de que a
encenação seria realizada alguns
meses após a Semana Santa. Mas
isso não foi possível. Somente em
2021 conseguimos fazer uma gravação para o YouTube. Neste ano,
enchemos o peito de coragem e
firmamos a importância da realização da Paixão de Cristo”.
Para o diretor, a montagem
tem uma grande importância cultural, artística, mas também na
geração de empregos na cidade. “A
Paixão de Cristo injeta em Piracicaba um montante capaz de gerar
muitos empregos diretos e indiretos. Além do núcleo artístico e
técnico, são contemplados seguranças, serralheiro, carpinteiro,
entre muitos outros profissionais. A montagem também movimenta outros comércios, como
hotéis, restaurantes e padarias,
além de fomentar o turismo”.
Já sobre as novidades desse
ano, Thadeus contou que a arquibancada estará mais próxima da
encenação, aumentando a proximidade entre público e elenco.
Outra novidade é a interpretação
de Jesus Cristo, que será feita por
quatro atores. “Para esta montagem trabalharemos com Jesus
menino, adolescente e adulto. Nesta última etapa, será vivido por
dois atores diferentes. Além das
diferentes fases da vida, mostraremos os muitos rostos de Jesus”.

SIRGAS 2000

Projeto altera coordenadas
de praças centrais
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, na 10ª sessão
ordinária, nesta segunda-feira
(11), o projeto de lei 49/22, da
Comissão de Legislação, Justiça
e Redação, que inclui a numeração das coordenadas da praça
José Bonifácio e da praça da Catedral Dom Ernesto de Paula,
conforme o novo sistema Sirgas
2000, para a localização exata e
atualizada das praças. A aprovação da matéria foi uma demanda apresentada pelo Setor de Cadastro Técnico da Secretaria Municipal de Finanças, com o objetivo de regularizar a legislação.
A primeira praça está situada entre a rua Boa Morte, a praça da Catedral Dom Ernesto de
Paula, rua Moraes Barros e a rua

praça José Bonifácio, no centro.
A segunda está situada entre a
rua Boa Morte, a rua praça da
Catedral Dom Ernesto de Paula,
rua Moraes Barros e a praça José
Bonifácio, também no centro.
Os integrantes da comissão,
vereador Laércio Trevisan Jr.
(PL), presidente; vereador André
Bandeira (PSDB), relator; e vereador Wagner Oliveira (Cidadania), membro, justificaram ainda a necessidade de oficializar,
através de lei, a denominação da
praça José Bonifácio, denominada anteriormente através da Resolução nº 305 de 1922. Ainda
atendendo às normas de técnica
legislativas, ficou revogada a Lei
nº 4.468/98, a partir da inserção das correções necessárias.

F UTEBOL

Vera Cruz receberá voto de
congratulações da Câmara
A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em regime de urgência, o requerimento 293/2022,
que concede voto de congratulações ao Esporte Clube Vera Cruz,
agremiação de futebol amador piracicabana fundada em 1950,
"na Tiradentes pelo amigo de esporte da época Mario Barbosa,
Armando Gonzales, entre outros
parceiros da época", destaca.
A propositura, de autoria do
vereador Paulo Campos (Podemos), destaca a trajetória do clube,
que revelou grandes nomes como

Armando Bala, Gatãozinho, Menu
e Tatau - que atuaram tanto em
clubes locais quanto em grandes
times paulistas e mesmo internacionais -, e que conquistou diversos títulos amadores paulistas.
"O time esporte clube Vera
Cruz é brilhantemente comandado pelo presidente Carlos Alexandre Henrique, e seu presidente de
honra Jose Carlos Gonzales", destaca a propositura, que pede a
aprovação da honraria "pelas atividades desenvolvidas no Município de Piracicaba e região".

L IMPEZA

Assessoria Parlamentar

Falta de fiscalização em terrenos
abandonados gera reclamações
O requerimento 254/22, do
vereador Pedro Motoitiro Kawai
(PSDB), que solicita informações
ao Executivo sobre fiscalização
de mato alto em terrenos particulares e aplicação de multa, foi
aprovado durante a 10ª reunião
ordinária da Câmara, realizada
nesta segunda-feira (11).
De acordo com o texto da
propositura, Kawai recebe, diariamente em seu gabinete, reclamações a respeito de mato
alto em Piracicaba e, em alguns
casos, as reclamações e denúncias são de terrenos particulares sem o devido cuidado com a
sua limpeza e conservação.
Desta forma, Kawai questiona qual órgão do Executivo
é responsável por fiscalizar

mato alto em propriedades particulares e quem são os fiscais;
se for constatado falta de conservação e manutenção de terreno particular, quais são os
procedimentos adotados; se o
Executivo aplica multa ao proprietário do imóvel e, em caso
positivo, qual é o valor da multa aplicada e como a mesma é
mensurada; se existe algum dispositivo legal que prevê o valor
da multa e, em caso de constatação de mato alto e má conservação de terreno particular,
e se o Executivo disponibiliza em
seu sítio eletrônico o valor da
multa pecuniária que é aplicada ao proprietário do terreno que
deixa de mantê-lo conservado,
entre outros questionamentos.

VISITA AO TIRO DE GUERRA
O vereador Paulo Henrique
(Republicanos) esteve, ontem, 12, no Tiro de Guerra (TG)
02-028 onde foi recebido pelo
1º Sgt. Felipe Silva de Carvalho, chefe de instrução da unidade, em visita de cordialidade e para tomar conhecimento das necessidades do es-

paço para sua manutenção
predial e de pessoal. Ele foi
informado que o TG tem sido
atendido pela Prefeitura através de Termo de Cooperação,
porém, algumas benfeitorias
necessárias, as quais não estão contemplados no termo,
são demandadas à Prefeitura.
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Dia da Beleza agita Centro do Idoso
Frequentadores participaram do evento que tem o objetivo de melhorar a autoestima dos usuários do serviço oferecido pela Prefeitura
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Equipe da Acipi percorre
corredores comerciais
Comunicação/Acipi

Equipe Comercial em ação no comércio de Piracicaba

A fim de estar ainda mais
próxima das empresas associadas, a Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba),
por meio de suas equipes Comercial e de Promoções, percorreu o
comércio da cidade na segundafeira, 11. O objetivo foi se colocar
à disposição para tirar dúvidas,
além de efetuar adesões dos estabelecimentos interessados à
campanha Acipi Presente.
Durante todo o dia, os consultores passaram pelos principais
corredores comerciais do Centro,
Paulista, bairro Alto, Vila Rezende e Santa Teresinha. Diversas
empresas aproveitaram a oportunidade e garantiram a sua participação na campanha 2022.
A iniciativa teve o intuito de
também fortalecer os laços com os
associados, segundo o vice-presidente da área de Promoções, Rodrigo Santos. “O associado é quem
utiliza os serviços e benefícios da
Acipi e para quem, primeiramente,
pensamos as ações que realizamos.
A campanha é uma forma de prestigiar aquele a quem nós representamos e também os consumidores,
que são fundamentais para o fomento da nossa economia”, disse.
Para o diretor de Promoções,
Luis Gustavo Berto, essa proximidade é essencial para o sucesso da campanha. “As dúvidas,
todos os detalhes da campanha,
são passados pelos nossos consultores e eles é que estão perto
do associado. Nossa ideia foi de
também proporcionar a oportunidade daqueles que ainda não
haviam demonstrado interesse,

aproveitarem o período de reta
final das adesões”, destacou.
CAMPANHA - Sucesso em
2021, com cerca de 300 mil seladinhas cadastradas, a campanha
Acipi Presente sorteará mais de
150 prêmios, ao longo dos seis
sorteios que serão realizados em
2022. Entre os itens estão um carro e motos zero quilômetro. O primeiro sorteio será em 12 de maio,
referente ao Dia das Mães.
Novamente com o slogan
“Acipi Presente – com você e para
você!”, a campanha de prêmios
contará ainda com os sorteios de
Dia dos Namorados, Dia dos Pais,
Dia das Crianças, Copa de Prêmios
– diferencial deste ano – e Natal.
Além de carro e motos, serão
sorteados eletroeletrônicos (incluindo smartphones e computadores), eletrodomésticos, utensílios de casa, videogame, motos elétricas, vales-compra e muito
mais. As empresas participantes
concorrerão a notebooks e os vendedores a vales-compras em cada
uma das datas comemorativas.
Os sorteios têm validação da
Secap (Secretaria de Avaliação,
Planejamento, Energia e Loteria)
– ligada ao Ministério da Economia, portanto, o empresário
não precisa se preocupar com o
certificado de autorização.
SERVIÇO
Empresas interessadas podem contatar o Departamento Comercial pelo telefone
(19) 3417-1766, e-mail
comercial@acipi.com.br ou
WhatsApp: (19) 99964-9719.

Fotos: Divulgação

Com as unhas esmaltadas,
Lourdes Tavares, 82, fez questão
de se apresentar aos demais participantes da oficina de beleza, que
aconteceu na manhã de hoje, 12/
04, no Centro Dia do Idoso, serviço da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
(Smads), executado em parceria
com a Associação Franciscana de
Assistência Social Coração de Maria (Afascom). “Me sinto mais jovem e cuidada”, exclamou a idosa.
Além dela, outros 19 idosos participaram da atividade realizada em
parceria entre o Salão Lilian Campos, Esplendore e Walrene Belan.
O Dia da Beleza, como foi intitulada a oficina, tem o objetivo de
despertar os frequentadores à motivação, autoestima e cuidados para
uma vida saudável e de bem-estar.
“Buscamos trabalhar com eles o
envelhecimento ativo e a qualidade
de vida de forma a favorecer o prolongamento da independência”, explicou a coordenadora do Centro
Dia do Idoso, Letícia Dias Baroni.

Jurandir Coa, 81 anos,
também é um dos usuários do
serviço e contou alegre, sobre o
corte de cabelo que fez. “Gostei
muito do corte que as voluntárias fizeram em mim. Gosto muito de tudo aqui, desde as atividades, até as pessoas”, disse.
A oficina de beleza é realizada
mensalmente com o apoio de voluntárias. “Gratidão é a palavra que
define o sentimento de vir aqui e
oferecer aos idosos um pouco do
nosso tempo e trabalho. Na verdade, quem recebe algo somos nós,
que a cada ação, recebemos o carinho e momentos de alegria junto
deles”, disseram Lilian Campos,
Graziela Prezotto e Walrene Belan.
O Centro Dia do Idoso atende
pessoas idosas com a oferta de atividades que promovem a valorização do indivíduo, a convivência, a
socialização, estímulo ao protagonismo, desenvolvimento ativo, autonomia, lazer e entretenimento,
além do fortalecimento de vínculos comunitários e familiares.

Divulgação

Voluntárias esmaltando as unhas das frequentadoras do Centro
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Parceria entre Esalq e Simespi
resultam boletim de conjuntura

Cupons para concorrer
a apartamento de R$ 250
mil estão à venda no site

Divulgação

Podcast Estação Esalq aborda o projeto que traz balanço mensal
com indicadores do setor industrial na região de Piracicaba

Piracicaba aumentou as exportações industriais em cerca de
13% em fevereiro de 2022, com
destaque para o segmento de máquinas e equipamentos.Esse é um
dos indicadores publicados na
edição de março do Boletim de
Conjuntura Industrial, produto
gerado mensalmente a partir da
parceria entre Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP) e o Simespi (Sindicato
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas, Fundições e
Similares de Piracicaba e Região).
No episódio 107 do podcast
Estação Esalq, o jornalista Caio
Albuquerque entrevista o professor Carlos Eduardo de Freitas Vian, do departamento de
Economia, Administração e Sociologia e coordenador do curso de graduação em Ciências
Econômicas da Esalq. Partici-

pa também da conversa a gerente do Simespi, Valéria Spers.
“A proposta é facilitar o acesso da informação da conjuntura
econômica afim de balizar a tomada de decisões por parte dos
empresários de um setor proeminente na região e, ao mesmo tempo, é um trabalho importante
para os alunos envolvidos nas
etapas de coleta e análise dos dados”, comenta o professor Vian.
Valéria Spers aponta que o Simespi procurou a Esalq devido à
competência no desenvolvimento
de pesquisas e também porque o
Simespi necessitava gerar dados
como subsídios aos executivos.
“Temos dois braços neste projeto,
um é o boletim que já está disponível e outro será a pesquisa salarial, que está em andamento e dará
o indicativo para uma política que
possa gerar competitividade e valorização dos funcionários”.
Divulgação

DAS

N AÇÕES

Os cupons para concorrer a
um apartamento doado pela Embraplan, patrocinadora Ouro da
Festa das Nações, no valor de R$
250 mil, já estão à venda. O site
para compra e cadastro do cupom, que custa R$ 35, é o
www.festadasnacoes.org.br. A
campanha tem certificado de autorização pela Secap 01.017953/
2022. O sorteio está previsto
para o dia 28/05/2022 com base
no resultado da Loteria Federal,
com apuração no dia 30/05.
Os interessados podem adquirir os cupons no site ou direto com
as instituições. Os cupons comprados no site são automaticamente
cadastrados. No caso da compra
física, com representante de instituição, é preciso, após a compra,
fazer o cadastro do cupom no site.
Caso a pessoa não faça o cadastro, o cupom não terá validade.
Fábio do Amaral Sanches,
presidente da Fenapi (Associação
Cultural Festa das Nações de Piracicaba), realizadora da Festa
das Nações, informa que a sistemática aprovada para a campanha deste ano trará ainda mais
segurança e transparência ao processo, já que quem fizer o cadastro do cupom terá seus dados já

vinculados ao número da sorte
que concorrerá pela Loteria Federal. O cadastro é bem simples, caso
o comprador tenha alguma dificuldade, as entidades e seus voluntários estão à disposição para
auxiliar no cadastramento.
O apartamento doado está
localizado na avenida 31 de
Março, no bairro Paulicéia, no
Residencial Provence. Tem
61m², 2 dormitórios, sendo 1 suíte e 2 vagas de garagem cobertas
e está avaliado em R$ 250 mil.
A FESTA, DE VOLTA - A
37ª edição da Festa das Nações de
Piracicaba acontecerá entre os dias
18 e 22/05, no Engenho Central.
Os patrocinadores desta edição, já
confirmados até o momento, são
Caterpillar, Embraplan, Grupo Pirasa e Hyundai (Ouro) e Drogal e
Unimed (Prata) e Neurônio Adicional e Pecege (Bronze) - outras empresas ainda estão em processo de
assinatura de contrato. A Itaipava é
a cerveja oficial. As empresas interessadas em se tornar parceiras podem fazê-lo pelo email diretoria@
fenapi.org.br. Na edição deste ano
serão beneficiadas 19 entidades
sem fins lucrativos, que atendem
milhares de pessoas em Piracicaba em diversas causas sociais.
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Líder do governo destaca aporte
de recursos estaduais na cidade
Líder do governo Luciano
Almeida na Câmara, o vereador
Josef Borges (Solidariedade) creditou o anúncio de investimentos em Piracicaba feito pelo governador paulista, Rodrigo Garcia (PSDB), durante visita à cidade na última sexta-feira (8), à
"boa relação" mantida pelo prefeito com a administração estadual.
"O governador veio anunciar
grandes empreendimentos para
Piracicaba e região. É bom receber
a autoridade máxima do Estado,
ainda mais quando vem para destinar recursos importantes para a
sociedade", disse Josef Borges, na

tribuna, durante a 10ª reunião ordinária, nesta segunda-feira (11).
Áreas como moradia, infraestrutura e saúde foram contempladas. "Foi assinado convênio
para a construção de 744 unidades habitacionais, o desassoreamento do ribeirão Piracicamirim
e o Hospital Regional, que vai
chegar a 100% da capacidade de
atendimento, com 104 novos leitos, num investimento de R$ 100
milhões. Para a região, foram
destinados R$ 81 milhões para
obras de infraestrutura urbana,
segurança viária e construção
de escolas", listou o vereador.
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Adriana Sanchez canta Luiz
Gonzaga no Sesi Piracicaba

CHOCK DEE ACADEMIA
A Chock Dee Academia de Artes Marciais realizou, no último sábado, 9, o Exame de
Graduação de Faixa do Karatê, quando os alunos realizam
prova para mudarem de nível.
"O evento foi um sucesso e
estamos muito felizes", comentou o professor José Bonifácio (Boni). A banca examinadora foi formada pelos professores Ernesto Brandão Filho, Evandro Hion Novello,

José Bonifácio Sampaio Mattos Filho e Alexandre Moreno.
Também participaram os professores Mário Rodolfo Novello, Tarcísio Ângelo Mascarin Jr.
e Júlio Takashi Kawaguchi, e o
evento teve como coordenadora Gislaine Duracenko Ramos.
A Chock Dee é presidida por
João Paulo Sacomano Leibholz e fica na rua Professor
José Galuci Filho, No 45, no
bairro Jardim Petrópolis.

VISITA
O advogado Francys Almeida recebeu, em seu escritório, a visita do empresário Fernando Guidotti, que
foi conhecer o mais novo
local de atendimento do recém-aprovado na Ordem
dos Advogados do Brasil

(OAB). "É um alento ao nosso coração receber os amigos para uma boa conversa sobre o atual cenário político da cidade, assim como
das perspectivas empresariais e de negócios na cidade e região”, disse Francys.

A cantora, sanfoneira e compositora Adriana Sanchez apresenta, amanhã, 14, às 20h, o espetáculo “O Sertão”, de Luiz Gonzaga, no
Teatro Sesi Piracicaba. O novo show
de Sanchez resgata os maiores clássicos do Rei do Baião, proporcionando uma verdadeira viagem
musical, no repertório canções
como “Baião”, “Sabiá”, “O Xote das
Meninas”, “Pau de Arara” e “Vida

de Viajante”, além do grande hino
“Asa Branca”. “Luiz Gonzaga é um
artista fascinante, compôs mais de
500 músicas e algumas não poderiam ficar de fora desse projeto. O
público pode esperar muitas surpresas”, destaca Adriana Sanchez.
Outro diferencial do show será a
acessibilidade em Libras. Ingressos: www.sesisp.org.br/eventos.
Informações: (19) 3403-9000.
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FALECIMENTOS
CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

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

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

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

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

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

SR. BENEDITO LINEU QUINILATO faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos
finados Sr. Abilio Quinilato e da
Sra. Irene Batagelo, era casado com a Sra. Divani da Cruz
Quinilato; deixa os filhos: Evandro Cesar Quinilato, casado
com a Sra. Valeria Coelho Quinilato; Eliane Regina Quinilato Thomasella e Evaldro Lineu
Quinilato, casado com a Sra.
Renata Antonio Quinilato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA CORREA DE ANDRADE DO PRADO faleceu ontem, nesta cidade, contava 67
anos, filha dos finados Sr. Alberão Lima de Andrade e da Sra.
Julieta Correa de Andrade, era
casada com o Sr. Antonio Ramos do Prado. Deixa filhos,
genros, noras, netos, demais

familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h00
da sala “C” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSÉ FERRAZ faleceu ontem, na cidade de Charqueada
– SP, contava 83 anos, filho dos
finados Sr. Antonio Ferraz e da
Sra. Clara Raetano, era casado com a Sra. Maria Bombasaro; deixa as filhas: Claudia Aparecida Ferraz Volpato, casada
com o Sr. Valentin Volpato e
Claudete Ferraz, casada com o
Sr. Jorge Luiz Silveira. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos,
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será
realizado hoje, saindo o féretro
às 11h00 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada –
SP, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
PROFª MARIA DE LOURDES GIMENEZ faleceu ontem, nesta

cidade, filha dos finados Sr.
Jose Antonio Gimenez e da
Sra. Julia Antonia; deixa os filhos: Debora Maria Ronsini
Gonçalves, casada com o Drº.
Jose Valdir Gonçalves e Wilfredo Raphael Ronsini Junior,
casado com a Sra. Claudia
Maria Amstalden Ronsini. Deixa 02 netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala 04, para
o Cemitério Municipal da Saudade em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA DO ROSARIO PEREIRA MUNIZ faleceu ontem,
nesta cidade, contava 74 anos,
filha dos finados Sr. Laudelino
Pereira da Silva e da Sra. Jesuina Maria de Jesus, era viúva do Sr. Inocencio Alves Muniz; deixa os filhos: Giovana
Pereira Muniz da Silva, casada
com o Sr. Nildo Luiz da Silva;
Josue Pereira Muniz, casado
com a Sra. Ednalva Fernandes
da Luz; Jucineia Pereira Muniz,
casada com o Sr. Jose Rober-

to de Paula Junior; Jucimara
Pereira Muniz Lopes, casada
com o Sr. Dirceu Lopes Junior
e Jucelia Pereira Muniz, casada com o Sr. Marcelo Rogerio
Nogueira. Deixa netos, irmãos,
cunhados, sobrinhos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado
hoje, saindo o féretro às 10h30
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. CLAUDEMIR ALVES DE RAMOS faleceu ontem, nesta cidade, contava 51 anos, filho dos
finados Sr. Sebastião Alves de
Ramos e da Sra. Adrelina Alves
de Ramos; deixa os filhos: Angelo dos Santos Ramos e Felipe dos Santos Ramos, já falecido. Deixa demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 da sala 02 do
Velório do Cemitério Municipal da
Vila Rezende para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SR. JOSÉ GOBBO faleceu ontem na cidade de Piracicaba
aos 68 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Mariano Gobbo. Era filho do
Sr. Arminio Gobbo e da Sra. Beatriz Argentoni Gobbo, ambos
falecidos. Deixa uma filha: Silvana Cristina Gobbo Pires casada com Fernando Rodrigues
Pires. Deixa 01 neta e demais
parentes e amigos. O seu sepultamento dar-se-á hoje as
14:00 hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala
02, seguindo para o cemitério
da Saudade, onde será inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. LUZIA CORREA DOS SANTOS faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 83 anos de
idade e era casada com o Sr.
Eraldo Marques dos Santos.
Era filha do Sr. Benedicto Correa Leite e da Sra. Antonia de
Sousa Correa, falecidos. Deixa
os filhos: Sirlei Aparecida Marques dos Santos, Edson Donizete Marques dos Santos, falecido e Sandra Regina Marques
dos Santos casada com Reinaldo Rodrigues dos Santos. Deixa também 08 netos e 10 bisnetos. O seu sepultamento deu-

se ontem as 17:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03 para o Cemiterio
da Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOSÉ GONÇALVES DA SILVA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 90 anos
de idade e era casado com a
Sra. Valeria dos Santos Rodrigues Silva. Era filho do Sr. Francisco Gonçalves da Silva e da
Sra. Antônia da Silva Bueno,
ambos falecidos. Deixa os filhos: Osmarina Aparecida Gonçalves da Silva, Valentim Gonçalves da Silva Casado com
Maria Alexandrina R. da Silva,
Donizeti Aparecido da Silva casado com Neusa Cordeiro da
Silva, Maria de Fátima da Silva
Mariano casada com Francisco Soares Mariano, Natalino
Gonçalves da Silva, falecido e
Isabel Gonçalves Lopes casada com José Martins Lopes. Deixa também netos, bisnetos e tataranetos. O seu sepultamento deu-se ontem as
14:30 hs, saindo a urna mortuária da Igreja Pentecostal
situada a Rua: João Batista
de Toledo, 11 - Novo Horizonte, seguindo para o Cemitério

da Saudade, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS – FUNERAIS)
SR. VALDECIR LARA DE PAULA
faleceu anteontem na cidade de
Piracicaba, aos 42 anos de idade e era filho do Sr. Miguel Lara
de Paula e da Sra. Tereza Sampaio de Paula, falecidos. Deixa
os filhos: Daniel e Cristhian. O
seu sepultamento deu-se ontem
as 09:30 hs saindo a urna mortuaria do Velorio Municipal da Vila
Rezende – Sala 02 para a referida necropole, onde foi inumado
em jazigo da familia. (GRUPO
BOM JESUS – FUNERAIS)

SRA.MARIA MADALENA FERNANDES faleceu ontem na cidade de Piracicaba aos 54
anos de idade.Era filha dos finados Sr.Benedito Fernandes
e da Sra.Adelina Altos Fernandes. Deixa irmãos, sobrinhos
e demais parentes.O seu corpo foi transladado para a cidade de São Pedro e o seu sepultamento dar se hoje ás
10:30 h saindo a urna mortuária do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal daquela
localidade onde será inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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MURAL DA FAMA

Viviane Seguessi, de princesa a rainha do samba

V

enho de uma família que
já gostava do samba pai,
imãs etc. Sempre adorei
carnaval e outros eventos pela
dança, depois fui convidada

para ser dançarina da banda
Tom Dominante em Limeira por
quase 15 anos, onde me apaixonei mais ainda pela dança e
pelo samba, participando tam-

bém de quase todos os carnavais de Piracicaba, e outras cidades. Fui uma das Princesas
do carnaval de Piracicaba em
1996 e rainha de bateria de

várias escolas de samba de
Piracicaba por vários anos. Ao
longo dos anos fui convidada
para participar dos eventos
referente ao samba e o car-

naval, “mesmo “veterana” com
a vida ao lado do meu marido
Geraldo Seguessi, também
descobrimos outros lazeres, e
mesmo assim, jamais deixarei o

amor pela dança e o samba.
Isso é apenas um resumo da
minha trajetória, poderia ficar
horas, lembrando momentos
inesquecíveis da minha vida.

Perfil
Nome profissional: Vivi Seguessi
Nascido em que cidade: Piracicaba SP
Qual é sua maior qualidade? Honestidade
E seu maior defeito? Perfeccionista
Qual é a característica mais importante em um ser humano? Amor próprio
O que mais aprecia em seus amigos? Fidelidade
Sua atividade favorita é: Dança
Qual é sua ideia de felicidade? Viver intensamente ´
E o que seria a maior das tragédias? A pandemia no mundo sem
soluções
Quem gostaria de ser se não fosse você? Meu pai
Qual é sua viagem preferida? Carnaval no Rio de janeiro
Qual é sua cor predileta? Branco
Uma flor? Girassol
Um animal? Tigre
E seu prato favorito? Virado á paulista
Quais são seus autores preferidos? Jorge Amado
E seus cantores (as)? Alcione, Roberta Miranda, Tom Jobim e
Emilio Santiago
Seus filmes? Suspenses e fatos reais
Que superpoder gostaria de ter? Ler a mente das pessoas
O que mais detesta? Soberba
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria? Em Jerusalém na época de jesus
Como gostaria de morrer? Dormindo
Qual é seu atual estado de espírito? Em paz
Que defeito é mais fácil perdoar? Indecisão
Qual é o lema de sua vida? Não exista...viva !!
Momento preferido do dia? Pós trabalho, chegando em casa
No que pensa quando acorda? Em deus
Uma mania? Combinar cores
Gasta muito com? Roupas e sapatos
Sonho de consumo não realizado? Viajar para Jerusalém
Lembranças de infância? Natal com a família
Em que ocasião mente? Para defesa de alguém que gosta
O primeiro beijo? Com 16 anos
Uma vaidade? Cuidar do corpo
Qual é seu maior pecado? Guardar rancor
O que é sagrado para você? Pai e mãe
Do que não gosta no seu corpo? Meu pé
O que faria com um prêmio de milhões de reais? Ajudaria minha
família e algumas pessoas
Qual foi a maior tristeza de sua vida? Descobrir câncer no colo do
útero em 2015
Como foi seu início de carreira? Dançarina da banda Tom dominante em Limeira
Um ponto turístico de Piracicaba? Rua do Porto
Uma personalidade de Piracicaba: Cassio Luiz vereador
Um fato ocorrido em Piracicaba? Morte da mulher, pelo ex marido,
esfaqueada na porta da escola.
Um cantor e uma cantora de Piracicaba? Aninha Barros e João Pedro
Um ator e uma atriz de Piracicaba? Elson de Belém e Laura Paro
O que falta em Piracicaba? Mais atenção na parte da cultura e laser
Uma frase de incentivo: Seja grato por cada dia vivido
Seu projeto mais recente é: Estudar sempre na escola da vida.
Quem será Viviane Seguessi pós pandemia? Continuo a mesma, vivendo a vida intensamente antes e depois da pandemia.
Material enviado pela artista
Agradecimentos ao seu esposo Geraldo Seguessi
Instagram @vivianeseguessi

CURTIDINHAS

Brenda Seneme e João Vitor Soares são os
novos professores de teatro pela secretaria de
cultura de Santa Gertrudes. Ambos são graduados
em artes cênicas além de já terem uma vasta
trajetória artística e vários trabalhos realizados.

Marcos Turolla recebeu nas instalações
da Rádio Difusora o grande e notável
cantor piracicabano Cravinho, da dupla
Craveiro e Cravinho.

Dalton Penezzi comemora o sucesso a
saída do Bloco “Quem me viu, mentiu” em
São Paulo. O produtor cultural apresentou
um carnaval voltado a família e se diz
satisfeito pelo resultado do evento.

Outra que está contando os dias é a atriz Tiara Silva que será Maria
na montagem teatral Paixão de Cristo. Ela que é natural da Bahia já
interpretou marcantes personagens nas edições anteriores.

INTROITO
CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES
Thais Paschoalini, a belíssima senhora Bueno
estava esplendorosa na gravação do DVD da
dupla Leo Bueno e Júlio Cesar com seu
chapéu vermelho country, sempre simpática,
sorridente e atenciosa.

Dante Skal se prepara para interpretar Pilatos no
espetáculo Paixão de Cristo de Piracicaba. O ator e
figurinista enfatizou que este trabalho será mais um
desafio na sua carreira.

Elis Justi, a famosa apresentadora da Rádio Onda
Livre e também cantora, prestigiou o show das
patroas Maiara e Maraisa em Piracicaba.
Aproveitou para agradecer os produtores
@ciarrderodeio @paulovento e @fabricio_producoes

Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piracicaba e região estão em
destaques na sessão Curtidinhas. No Mural da fama, o Perfil, da
dançarina Viviane Seguessi. Além da agenda cultural,
#TBTAZZI, entre outros assuntos culturais.
Para você!
Venha ser destaque na sessão PERFIL da Coluna Pirarazzi,
promova sua imagem e destaque se no mercado cultural.
No ano que a Pirarazzi *entretenimento comemora 10 anos de
existência, lançamos uma proposta para você dar mais visibilidade ao
seu trabalho num conceituado jornal, A Tribuna Piracicabana,
especificamente na mais prestigiada coluna da região, a Pirarazzi.
Conquistamos credibilidade dos nossos leitores e somos vistos por
renomadas personalidades e empresas do cenário local. o presente
que estamos oferecendo é a sua participação no perfil da coluna,
onde você terá MEIA PÁGINA para publicação dos seus trabalhos.
Pergunte nos como através do WhatsApp (19) 99663 9903
ou no e-mail pirarazzi@gmail.com
PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO VISIBILIDADE ARTISTICA
Edição 150 abril/2022 Piracicaba SP

Tomás Lucas, idealizador da festa “Amor
a criança especial por iniciativa voluntária
desde 1999, declarou todo seu amor a sua
digníssima esposa Lene, enfatizando que
ela é sua cara metade”.

Ivan Teixeira, diretor cultural de São Pedro
visitou a Pinacoteca de São Paulo e fez uma
foto nos corredores onde está localizado uma
obra que é bastante visitada pela beleza,
material utilizado e riqueza de detalhes.

Carlos Alberto, ator que já se tornou
conhecido por se caracterizar de homem
aranha não escondeu a satisfação de estar
diante de Raphael Rossato, dublador do
Senhor das Estrelas - Flynn e Ethan Winters.

Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz
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Leo Bueno & Júlio Cesar recebem
convidados para gravação de DVD
A dupla sertaneja Leo
Bueno e Júlio Cesar recebeu familiares, amigos, fãs e
um publico animado na gravação do DVD “Boteco dos
brutos” no último domingo
nas belíssimas instalações do
Espaço Capiau. Várias personalidades do cenário de en-

tretenimento e cultural estiveram presentes numa noite
inesquecível. Em breve o DVD
estará disponível nas plataformas musicais para o publico
comprovar a qualidade e talento desta dupla que vem alcançando grande sucesso por
onde passa.

Texto de apresentação da
dupla no evento de entrega
do Prêmio Pirarazzi de Cultura onde a dupla recebeu o reconhecimento de melhor dupla sertaneja de 2019.
“O sertanejo é um fenômeno puramente brasileiro.
Conta sobre a origem de

JURI ESCOLHE VENCEDOR DO CARTAZ
DO SALÃO INTERNACIONAL DE HUMOR
DE PIRACICABA EDIÇÃO 2022
Aconteceu no último sábado a votação para escolha do cartaz do quarto concurso “Prefeito
Adilson Maluf” do salão internacional de humor de Piracicaba, presidido por José de Arimateia
Silva Junior, Diretor do Salão de Humor. Os vinte trabalhos selecionados em júri anteriormente,
foram apresentados em reunião virtual aos 4 membros do júri de premiação, para que os mesmos
escolhessem seu preferido. Após apreciação e discussão entre os jurados, foi escolhido o trabalho
premiado que será anunciado para imprensa no próximo dia 15 de abril. Conheça os jurados que
participaram da escolha do melhor trabalho: Adriana Mosquera Soto, Synnöve Dahlström Hilkner, Elson Ferreira Viana (Elson de Belém) e Silvano Mello.

Adriana Mosquera Soto
cartunista colombiana

Synnove Hilkner - artista
Elson Ferreira Viana (Elson
plástica e cartunista finlandesa de Belém) - ator, produtor
residente no Brasil
cultural e colunista

Silvano Mello cartunista brasileiro

um povo humilde e trabalhador que é o povo caipira; se
não através de suas letras, o faz
também através da vida de seus
mais famosos interpretes.
Um estilo tão simples e ao
mesmo tempo tão poderoso,
desde seus primórdios se definiu como um trabalho feito

a dois – a dupla sertaneja é
um exemplo clássico de simples cooperação entre dois
artistas, unidos por um objetivo em comum.
A complementação que
há entre as duas vozes envolvidas no cantar sertanejo nos
é tão comum hoje em dia,

que se torna fator indispensável a sintonia entre seus
integrantes para se alcançar
o absoluto sucesso.”
Créditos do texto Cirilo
Brancaleone
Créditos fotográficos Ricardo
Roberto Raya

CELEBRIDADES EM ALTA
Piracicaba e região como em todo lugar tem suas celebridades, que são ilustres personalidades
que se destacam nas suas áreas de atuação, seja na arte, comunicação, entretenimento em
geral. Conheça algumas delas na vitrine cultural que estão sempre em evidencia e são
verdadeiras fontes de inspiração.

Larissa Molina Vieira escritora e jornalista

Luis Sandei ator, diretor teatral e diretor SATED SP

Bruna Zanardo modelo e ex Miss Piracicaba

Juh Franco Digital influencer

#TBTAZZI
“A música é vital para
mim. É o ar que eu
respiro, é uma das
paixões da minha vida.”
Essa é uma foto do ano
de 1962. Uma
apresentação no Teatro
São José, acompanhada
pelo Regional D6 da Rádio
Difusora de Piracicaba.

Thereza Alves
* cantora
Foto reprodução redes
sociais
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AGENDA CULTURAL

CANAL DE PIRACICABA
INAUGURA NOVO ESTÚDIO
Diante da presença de vários convidados entre artistas, autoridades e
personalidades foi inaugurado o novo estúdio do Canal de Piracicaba em
meio a um coquetel recheado de quitutes, bebidas e som ambiente. Com
a parceria da AABB o Canal está localizado na sede da instituição e foi
apresentado aos convidados que visitaram o ambiente requintado e
aconchegante. Os convidados foram recepcionados por: Raphael
Santana – diretor executivo e Rodolfo Capler – diretor geral, além de
Roberto Cho, empresário e Everton Santos - presidente da AABB.
Entre os presentes: vereadores Fabricio Polezi e Rai de Almeida, ex
prefeitos Barjas Negri e José Machado, coronel Adriana, Elis Justi,
Alexandre Neder, Evaldo Vicente, professor Adelino, apresentadores
do canal, equipe da Radio Metropolitana de Piracicaba, o colunista entre outros
ilustres convidados.
Credito Ricardo Roberto Raya

JULIANA ANTUNES SE DECLARA PARA LINN DA QUEBRADA
A conceituada Dj Juliana Antunes torcia para Linn da
Quebrada ser a grande vencedora do BBB 22, porém a Sister
foi eliminada no último paredão que deixou a Dj sem entender
por que isso aconteceu. Juliana então escreveu um texto
comovente sobre o fato. Leia a seguir: “Que você encontre
logo alguém que te diga o quanto a sua educação, gentileza,
simpatia e vulnerabilidade brilharam nesse programa, e que
alguém te diga logo também que a régua do julgamento nessa
edição tinha medidas bem diferentes. A frase “ali é um jogo e
não a vida pessoal de fulano” virou mantra dos passadores de
pano (Acho que assim o pano imundo deles parece mais limpo).
Bom e saiba logo também que você não fez nada de grave além de

ser um afronto (pros mais conservadores aqui de fora) e uma ameaça
(Pro teatro de alguns lá de dentro). Quanto aqui fora nada mudou,
muitos dos seus além de não torcer por você ainda te ridicularizaram,
Porque? Sei lá, dizem elas que não são obrigadas a gostar de você
só porque também são LGBTS, sabe como é né a velha e boa
empatia entre nós! Mas torço muito e penso que sua participação
vai te render bons frutos aqui fora, pelo que vi muitas personalidades
bacanas gostam de você, acho que vem visibilidade boa por
aí. E por fim Te desejo muitoooo equilíbrio, paciência, proteção
e sorte em tudo que vem por aí
Vem Brilhar Mulher!
Fonte reprodução Redes sociais

O QUE EU PENSO
“Nem vem tirar...
Meu riso frouxo com algum
conselho
Que hoje eu passei batom
vermelho
Eu tenho tido a alegria como dom
Em cada canto eu vejo o lado bom”.
Debora Filipina * Jornalista
Foto reprodução redes sociais

EXPOSIÇÃO SOBRE A TRAJETORIA DE TONICO E TINOCO

Aconteceu na última quarta-feira a abertura da exposição “Tonico e Tinoco” no hall do
Teatro Losso Neto e vai até o dia 17 de abril, que contou com a presença do “Quarteto
Violado” tocando os maiores sucessos da dupla Coração do Brasil. Esteve presente Zeca
Perez filho do Tinoco que é curador da exposição e contou algumas Histórias da dupla para
os presentes. Zeca é um grande divulgador e incentivador da verdadeira música Sertaneja
e que não deixa a história de Tonico & Tinoco se apagar.

Fotos reprodução redes sociais.

Pirarazzi é uma Revista de entretenimento que objetiva levar
informações culturais para todos os públicos, promovendo
visibilidade a classe artística de Piracicaba e região, fomentando a
produção da cultura local. A Pirarazzi ocupa espaço na mídia
impressa, rádio, TV, redes sociais e plataformas digitais, conquistando
cada vez mais seu público e a classe artística pela qualidade, responsabilidade
e credibilidade do seu conteúdo. Idealizado pelo locutor, apresentador,
ator, colunista e produtor cultural Elson de Belém no ano de 2012 na
cidade de Piracicaba SP.
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