
JUNTOS
Na Educativa FM, o prefeito

Luciano Almeida (União Brasil) se
manifestou de forma verborrági-
ca, na opinião de seus adversári-
os. Chamou, por exemplo, verea-
dores e o vereador Doutor Ary
Pedroso, médico, de babaca; sin-
dicalistas, de guerrilheiros, e ex-
prefeitos de Piracicaba de vaga-
bundos. Seria um discurso à
moda do comunicador Edvaldo
Brito (?), pergunta os opositores.
E completam: caminham juntos.
Ora, diga com quem andas e dir-
te-ei quem és, registra o velho di-
tado (lembram seus opositores).

ANTECIPOU
Já o presidente da Câmara,

Gilmar Rotta (PP), divulgou um
vídeo nas mídias sociais para di-
zer que “se antecipou” (nas de-
mandas dos servidores) e já ha-
via acertado, antes de reunião
com os sindicalistas, de que só irá
proceder os descontos dos servi-
dores grevistas depois que a situ-
ação for definida no âmbito judi- Edição: 16 páginas

cial. “Nesta quinta-feira (ontem,
14), eu apenas comuniquei a de-
cisão que eu já havia tomado para
os sindicalistas”, esclareceu.

QUANTAS?
A piada da vez é em torno dos

serviços de reparo e manutenção
da estrada do bairro Cruz Alta, a
PIR 192, realizados pela Prefeitu-
ra, por meio da Sema (Secretaria
de Agricultura e Abastecimento),
sob gestão de Nancy Thame. A
dúvida (em forma de piada irôni-
ca) é saber quantas vezes as má-
quinas motoniveladora e rolo-
compactador precisaram parar
para que a secretária fosse ao ba-
nheiro. Quantas? O Capiau, idoso,
cansado e meio surdo, ouviu dizer
que o vereador Wagner Oliveira
sabe a resposta. Humor faz parte!

MUDANÇA
A atual presidente do PDT em

Piracicaba, Carolina Angelelli, está
de malas prontas para desembar-
car, a qualquer momento, no PSD
de Gilberto Kassab. É o que circu-
la nas redes sociais, especialmen-
te pelas perguntas que o "comu-
nista" Francys Almeida tem feito.
Há uma estratégia que ninguém
comenta, nem divulga, e o PDT,
é certo, ficará sob a presidência
de Max Pavanello, atual vice.

Prefeitura anuncia investimento de
R$ 630 mil em cursos profissionais
A partir da Semdettur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo),
serão 644 vagas gratuitas em 34 cursos presenciais; Júnior Guidotti comemora

Em contrato assinado no dia
13 entre a Prefeitura de Piracicaba
e o Senac e o Senai, a Semdettur
(Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo) vai
investir R$ 636 mil em cursos de

COM LULA NA CASA DE PORTUGAL
Bebel não esconde a admiração pelo ex-presidente Lula, entre
os destacados líderes mundiais. A presidenta da Apeoesp par-
ticipou, ontem, 14, na Casa de Portugal, em São Paulo, evento

em que as centrais sindicais entregaram ao ex-presidente Lula
a plataforma unificada de propostas lançada na semana passa-
da, durante a Conferência da Classe Trabalhadora (Conclat). A5
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qualificação profissional nas áreas
de serviços, comércio, indústria e
tecnologia até o final de 2022. A
parceria foi firmada durante reu-
nião entre o prefeito Luciano Al-
meida e o secretário da Semdettur,

José Luiz Guidotti Júnior, com o
gerente do Senac Piracicaba, João
Carlos Goia, e Humberto Apareci-
do Marim e Marcos Wagner Gozzo
representando o Senai. No total se-
rão oferecidas 644 vagas gratuitas,

com a realização de 36 cursos pre-
senciais que atendem a demanda
das empresas locais, vocações co-
merciais e resultados de pesqui-
sas realizadas pela própria Semdet-
tur no mercado de trabalho. A11

Divulgação/CCS

O contrato vai garantir a realização de cursos de requalificação, que atendam as necessidades do mercado

No Legislativo, Mesa Diretora
aguarda decisão sobre greve

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba esclarece que não efetu-
ará qualquer desconto na folha
de pagamento de seus servidores
que aderiram à greve, sem que
exista em definitivo a decisão Ju-
dicial sobre o assunto. Ao contrá-
rio do que tem sido divulgado
desde a manhã de ontem, 14, em
grupos de WhatsApp, o posicio-
namento não é mérito de qual-
quer articulação sindical, e já ha-
via sido expressado pelo presiden-
te da Câmara, Gilmar Rotta (PP),
na última terça-feira (12), aos
chefes de Departamento da Casa.

ESCLARECIMENTO — A
Câmara esclarece que, na manhã
de ontem, 14, apenas ratificou

esta posição aos dirigentes que re-
presentam o sindicato da catego-
ria no município, em reunião na
sala da presidência, que teve ain-
da a presença dos demais mem-
bros da Mesa Diretora, o vice-pre-
sidente Acácio Godoy (PP), a pri-
meira-secretária Ana Pavão (PL)
e o segundo-secretário Pedro Ka-
wai (PSDB). A Mesa Diretora da
Câmara reforça que, ao contrário
do que tem sido dito nos grupos
de WhatsApp, o posicionamento
não deve ser atribuído a um de-
terminado grupo ou outro, mas
como uma posição coletiva de seus
integrantes, que respeitam todos
os servidores da Casa, quer te-
nham aderido à greve ou não.

Andressa
Mota

SEMÁFOROS CONECTADOS
A Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, Trânsi-
to e Transportes (Semut-
tran) iniciou a instalação de
tecnologia 4G em todos os
controladores de semáfo-
ros, via satélite, o que vai
melhorar a sincronicidade e
diminuir custos em manu-
tenção de cabeamento.

“Esse projeto traz mais co-
nectividade aos nossos se-
máforos e, consequente-
mente, ao nosso trânsito e
município, levando Piracica-
ba cada vez mais próxima
do conceito de smart city
(cidades inteligentes)”, afir-
ma Jane Franco de Olivei-
ra, titular da Pasta. A14

RESPOSTA A BOATOS
Marcelo Muchá (foto), presi-
dente da Associação dos
Moradores do Parque Orlan-
da, detaca que no próximo
dia 26 a entidade irá realizar
uma assembleia para escla-
recer a situação dos R$ 100
mil encaminhados a partir de
emenda do deputado estadu-

al Alex de Madureira (PL).
Os recursos devem ser utili-
zados na reforma do centro
comunitário do bairro, mas
ainda aguarda liberação da
Prefeitura de Piracicaba.
“Queremos esclarecer toda
essa situação para a comu-
nidade”, disse Muchá. A7

Rosângela Antunes Silva
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A Pandemia, o Café e o Oscar
O vírus e o vermeO vírus e o vermeO vírus e o vermeO vírus e o vermeO vírus e o verme
fizeram dosfizeram dosfizeram dosfizeram dosfizeram dos
brasileiros umabrasileiros umabrasileiros umabrasileiros umabrasileiros uma
espécie bináriaespécie bináriaespécie bináriaespécie bináriaespécie binária
dividida entre osdividida entre osdividida entre osdividida entre osdividida entre os
pró-vacina epró-vacina epró-vacina epró-vacina epró-vacina e
os antivacinaos antivacinaos antivacinaos antivacinaos antivacina

Alê Bragion

Cada vez mais
percebo que a
 pandemia me-

xeu no eixo já torto da
humanidade. Para
quem, como eu, levou
a coisa a sério – e não
fez roleta russa com
cloroquina nem achou
que uso de máscaras e distan-
ciamento social eram parte de
um plano comunista para fa-
zer capitular a Terra Plana aos
pés dos chineses – o retorno
ao convívio social tem lembra-
do o roteiro do clássico “The
Party”, de Peter Sellers, de
1968, traduzido para o portu-
guês com o péssimo título de “Um
convidado bem trapalhão”.

Ainda não perdi – como a
protagonista do filme – o meu
sapato em público ou entupi o
vaso sanitário do banheiro de al-
guma festa – mesmo porque, cla-
ro, ainda não vou a festas. Mas
frequentar locais e estabelecimen-
tos onde transitam mais de cinco
pessoas ao mesmo tempo me
transforma em segundos numa
espécie de Sellers tupiniquim a ser
curiosamente observada. Trope-
ço, hesito ao cumprimentar dan-
do a mão – que logo banho estu-
pidamente em álcool –, corro
quando alguém espirra ou tosse
perto de mim e procuro (desespe-
rado) uma janela caso o espaço
em que estou se encha de repente.

O vírus e o verme
fizeram dos brasileiros
uma espécie binária di-
vidida entre os pró-va-
cina e os antivacina, os
pró-distanciamento e os
antidistanciamento, os
que ainda usam más-
caras e os que ligaram
aquele botãozinho que
começa com f. Por isso

– e me reservando o direito de me
achar um sobrevivente temeroso
de que a guerra não acabou e que
posso ser abatido em silêncio a
qualquer momento – tento me
manter seguro (acho que a hipo-
condria, nessas horas, é uma
vantagem que tenho) e me iludo
pensando que a vida segue. No
fundo (eu sei), tudo não está
mais no mesmo lugar de antes e
Heráclito nunca esteve tão certo:
ninguém pode limpar as mãos no
mesmo álcool gel duas vezes.

As coisas estão diferentes. As
pessoas estão diferentes. As situa-
ções estão diferentes. Ou talvez
(penso na verdade que seja isso)
eu é que esteja diferente e uma es-
pécie de síndrome do sobrevivente
tenha me pegado de jeito. Tentan-
do vencer essa fase, outro dia ou-
sei ao extremo e entrei num café,
desses que ficam no centro da ci-
dade desde que o mundo era mun-
do. Passados dois anos de autoex-
clusão e isolamento, entrar nesse
café foi como descer em Marte sob
o fogo cruzado de uma guerra in-
terestelar (sendo observado como

uma presa fácil usando máscara
cirúrgica verde). Pedi um cafezi-
nho. A atendente, vendo tevê, me
perguntou com certa obviedade:
“viu o Oscar?” Pronto. Eu agora
era um alienígena mascarado que
pertencia à subespécie dos que não
assistem ao Oscar.

Sem saber bem o porquê (tal-
vez para não me sentir tão estran-
geiro), menti que havia assistido.
Daí, ela quis saber o que eu acha-
va da polêmica envolvendo o Chris
Rock – e eu (o único ser naquele
café a usar máscara e a não assis-
tir o Oscar) ingenuamente pergun-
tei: “envolvendo quem?” A moça
sorriu sacando que eu não havia
assistido nada, pegou o meu café e
me deu uma baita aula sobre ta-
pas, piadas grosseiras, história do
Oscar, Will Smith, Jada Smith
(que, claro, eu não sabia quem era)
e, óbvio, sobre o tal do Chris Rock.
Saí do café me lavando com o ál-
cool em spray que carrego na bol-
sa e prometendo a mim mesmo
voltar no dia seguinte com um re-
sumo, na cabeça, de todos os fil-
mes clássicos vencedores do Os-
car que já vi (são bem poucos, mas

eu havia começado mal a minha
interação como o novo mundo e
precisava tentar reverter isso).

No dia seguinte, voltei (pre-
paradinho) doido para falar so-
bre cinema. Antes de pedir meu
café e de começar a puxar con-
versa a fim de mostrar que eu
não era aquele extraterrestre
mascarado que nunca assistiu a
um Oscar na vida – o que, na
realidade, não é nada mais do
que a pura verdade (somada ao
fato secreto de eu também nun-
ca ter assistido Star Wars, não
ter lido Harry Potter, Senhor dos
Anéis ou Game of Thrones) – a
moça, tirando os olhos que esta-
vam voltados para a tevê no teto,
me fuzilou com a agilidade de um
“sniper”: “o que senhor achou
do sorteio das chaves da Copa
do Mundo?” (E me chamou de
senhor, ainda, poxa!). Não res-
pondi. Fingi que não ouvi. Fiz o
meu pedido e, discretamente, por
trás da minha máscara cirúrgi-
ca verde, abri o jornal no cader-
no de esportes enquanto ela tira-
va o café da máquina.

O mundo mudou. Os cafés
mudaram. As atendentes e os
atendentes mudaram. Mas ama-
nhã ainda é sábado (e de Ale-
luia). Acho.

———
Alê Bragion, cronista
deste matutino desde
2017. (Ou seja, desde an-
tes do grande cataclismo)

Na sua lentidão aNa sua lentidão aNa sua lentidão aNa sua lentidão aNa sua lentidão a
tartaruga roubatartaruga roubatartaruga roubatartaruga roubatartaruga rouba
milhão e faz dosmilhão e faz dosmilhão e faz dosmilhão e faz dosmilhão e faz dos
políticos seupolíticos seupolíticos seupolíticos seupolíticos seu
ganha pãoganha pãoganha pãoganha pãoganha pão

José Osmir
Bertazzoni

“Ab initio”. Não se
 trata de texto
   voltado ao ero-

tismo ou palavreados
chulos, tem um único
condão de explorar
nossa língua portu-
guesa e os persona-
gens são fictícios, qualquer se-
melhança com pessoas vivas e
mortas é mera coincidência.

Era uma vez uma tartaruga
que vivia lá pelos confins de “beau-
tiful bar”; fugida subiu margean-
do às águas do Tietê cruzando a
foz com outro importante “river”
onde o “peixe” nunca acaba.

No rio tinha dois cabos de
chupeta enferrujadas em fun-
cionamento, ainda dava uma
ligação. A tartaruga se apai-
xonou pelos cabos, e conver-
sava com eles até causar.

Nossa tartaruga quando
deixa o rio para adentrar suas
margens na cidade, tornou-se,
em razão dos objetos encontra-
dos, uma grande tartaruga conhe-
cida em razão das chupeteiras.

Essa tartaruga gostava
muito de falar: tinha sempre
algo a dizer; gostava de bo-
las, soldados, varas, varejões
e crianças, muitas crianças,
ficava entusiasmada quando
conseguia tê-las nas mãos.

Passaram-se muitos anos
dessa feliz convivência, mas
uma longa seca acabou por es-
vaziar o rio. A tartaruga perce-
beu que não podiam continuar
morando na lama e resolveu
mudar para um habitat mais
confortável, carregando consigo
as chupeteiras (automotivas).

— Oh, não, não me deixem!
— Suplicou a tartaruga. — Vamos
ao encontro do poder, das propi-
nas, dos otários que acreditam
em tudo que falo, vamos dar
golpes, tomar dinheiro de políti-
cos, abriremos uma rádio e até fi-
caremos famosos nas redes sociais!

— Tartaruga semianalfa-
beta virou jornalista para vi-
ver em uma cidade tão “big”!

Pensaram num jeito que
deve dar certo. Disseram: — Se
você conseguir se candidatar a
preboste, poderá dar certo.
Cada um de nós vai morder uma
das pontas de uma vara e você
morde no meio sem machucar.
Assim, podemos nos dar bem.

A tartaruga tinha nas mãos
uma vara bem curta, aboca-
nhou bem firme no meio até que

alguém ficasse saben-
do das suas atitudes
e dos seus projetos.

Quando passa-
ram pela primeira ten-
tativa não deu certo. A
tartaruga silenciou-
se, mas queria pergun-
tar: "Como engano otá-
rios nessa cidade?”
Lembrou-se de que to-

dos os políticos daquela “big city”
eram vaidosos ou medrosos, ti-
nham medo de críticas e gosta-

vam de aparecer na “telinha”.
Quando passaram pelo

campanário próximo, ela quis
perguntar: "O que é aquilo que
brilha tanto?" Mas lembrou-se
a tempo de ficar calada.

Quando passaram sobre a
praça da cidade, as pessoas fi-
caram muito espantadas, a
tartaruga poderia ser  uma
nova esperança política!

— Olhem a tartaruga! —
gritavam.

E todos correram para ver.
A tartaruga se entusias-

mou: "E o que é que vocês têm
com isso?"; mas não disse nada.

Ela escutou as pessoas dizendo:
— Não é engraçada? Não é

esquisita? Não é feia demais essa
tartaruga? Olhem! Vejam!

E começou a ficar zangada;
mas ficou de boca fechada.

Depois, as pessoas começa-
ram a rir:

— Vocês já viram coisa
mais ridícula? — zombavam.

E aí a tartaruga não aguen-
tou mais. Abriu a boca e gritou:

— Corruptos! Nessa cida-
de todo o sistema está corrom-
pido, eu sou a única tartaruga
para combater os corruptos?!

Antes que terminassem
suas verborragias nossa tarta-
ruga já se despencara ao chão
envolvida com organizações so-
ciais fraudulentas, Ministro da
Educação (MEC) e pastores cor-
ruptos, apropriação indébita, vin-
te e três processos na justiça etc.

Moral da História: na sua len-
tidão a tartaruga rouba milhão e
faz dos políticos seu ganha pão.

———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado e
agora fabulista urbano

A Tartaruga e a Chupeteira

TFP, comunistas, etc., ou seja, não
se atém à história dos fatos e sim
àquilo que sua mente “absorveu”
fruto muitas vezes da manipula-
ção de ideologias para fins própri-
os e antidemocráticos, transfor-
mando a Sociedade cujos indiví-
duos tornam-se “rebanhos” de um
pensamento maior muitas vezes
originado de um indivíduo nefas-
to para a Sociedade, cujos interes-
ses “maiores” são contrários à
democracia...cujos princípios ain-
da ao meu ver, mesmo com as in-
correções, devem ser defendidos a
todo custo. Portanto, nas próxi-
mas eleições devemos abrir nossa
mente e olhos para enxergar os
fatos, a história de vida dos can-
didatos em relação à sociedade, o
que ele fez e faz, qual a proposta
de seu governo que beneficia a to-
dos e salvaguarda a democracia,
liberdade de pensamento, respei-
to ao individualismo popular,
crenças e modos de pensar e
agir... e não ideias radicais pron-
tas, sob a égide do desrespeito
individual, autoritarismo, pou-
co afeto às necessidades do povo
e de suas crenças, alheios ao que
já foi feito de bom pra a Socieda-
de anteriormente, independente
de quem foi. Portanto, alerta às
fakenews, inverdades, manipu-
lação pela mídia e radicalismos,
que impedem uma compreensão
maior da verdade e necessidade
de uma sociedade democrática!

———
José F. Höfling, profes-
sor da Unicamp

José F. Höfling

Quando ficamos diante des-
 te termo, (ideologia) em
princípio parece algo difícil

de entender ou que não compre-
endemos muito bem... na verdade
seu significado  descreve com mui-
ta propriedade o que representa,
literalmente “ideologia” vem de
“ideia” do grego IDEA, “protótipo
ideal”. Literalmente “forma, apa-
rência de IDEIN, “Ver”, mais LO-
GOS, tratado, discurso, estudo”,
resumindo: trata-se da visão de
mundo que “sustenta” os princí-
pios maiores de cada um... prova-
velmente, desde que o “homem é
homem”, faz uso desse conceito,
muitas vezes apropriadamente
mas outras não... ou seja, vem
muitas vezes acompanhada de
agressividade e de “autoritarismo”
na tentativa de impingir o seu
modo de pensar e de agir embebi-
do de sua forma de ver o mundo
ou de fatos que foram incutidos
em sua mente... isso serve para
todos... no entanto, os fatos como
os vemos, nem sempre correspon-
dem `a realidade concreta ou à
história dos acontecimentos, o que
nos leva, muitas vezes a expressar
idéias que não correspondem aos
fatos e sim, ao que pudemos incu-
tir em nossas mentes, nos tornan-
do “radicais raivosos” como se os
demais “fossem idiotas”. Portan-
to, se essas ideias não forem pro-
cessadas adequadamente e expres-
sas de modo a dar às pessoas algo
sólido em que pensar, se transfor-
ma em um “instrumento obsessi-
vo de colocação de seus princípi-
os”. Portanto, um malefício e não
o contrário, induzindo as pessoas
a “rotular” a forma de ver os fatos
e “compartilhar” ideologias, tipo
“inteligentes, medíocres, idiotas,
de esquerda, de direita, afetos à

Ideologias em rota
de colisão

(...) impedem uma(...) impedem uma(...) impedem uma(...) impedem uma(...) impedem uma
compreensãocompreensãocompreensãocompreensãocompreensão
maior da verdademaior da verdademaior da verdademaior da verdademaior da verdade
e necessidade dee necessidade dee necessidade dee necessidade dee necessidade de
uma sociedadeuma sociedadeuma sociedadeuma sociedadeuma sociedade
democrática!democrática!democrática!democrática!democrática!

Após finalizar mais um tra-
balho socorrista e terapêu-
 tico, uma voz suave abria

as portas do entendimento men-
tal e fiquei ouvindo diálogos fi-
losóficos e científicos. Olhei para
o jardim e avistei um navio-pri-
são estacionado e ao fundo, um
imenso Oceano. Abri a porta e
me aproximei, atravessando a
massa oceânica com a velocida-
de do pensamento nas profun-
didades. Surge um Ser de Luz e
diz. Agradeço a Deus do mar por
mais esta oportunidade e se apre-
sentou como o príncipe dos Oce-
anos. Ao seu convite, começamos
a percorrer o navio e ele indicava
as celas onde estavam presos os
espíritos inferiores. Na primeira
cabine estava o comandante do
navio e se apresentava intelectu-
almente mais adiantado. Em
outras cabines menores, haviam
espíritos vulgares e intelectual-
mente atrasados, entre eles, mui-
tos marinheiros. O Mentor diz.
Aqui, estão muitos espíritos apri-
sionados e ficam aguardando
modificação e melhoria mental
para subirem de novo. A Evolu-
ção se processa consciente ou in-
conscientemente. A Lei Superior
que a rege, conduz os seres infe-
riores e mesmo superiores, este-
jam onde estiverem, a prossegui-
rem sob a força inexorável da
evolução, que na realidade, é a
força da Lei Divina. E argumen-
ta. Não é o crime que arrasta ao
desequilíbrio, mas o desequilí-
brio que atira ao crime. Se não
mantiver-mos a vigilância sob
nós mesmos, cairemos na roda
viva e iremos do desequilíbrio
para as falhas, às faltas e para o
crime e rolaremos na roda das
reencarnações. E por séculos  ou
milênios, do qual dificilmente
sairemos por nós mesmos, de-
pendendo que uma força exter-
na, fruto de amor incondicio-
nal de um ou de alguns Espíri-
tos amigos que nos amem, nos
salvará pelo resgate socorrista.

Eu ainda estava sob a im-
pressão das palavras guando
ouvimos um som estranho que,
vibrando, vinha em direção ao

O impacto da culpa conserva as
imagens e acorrentam a mente

Barco. Aquele nosso jardim, to-
mou grande imensidão oceanica
e notei que era um submarino-
escolta que chegava trazendo
muitos outros condenados que
vem da superfície para as pro-
fundezas destas prisões. E o
Mentor disse. Eles são espíritos
prisioneiros que descem pelo
grande espiral. Por decisão do
Tribunal de Cima, cumprem pena
nestas prisões submarinas. E é
assim que o impacto da culpa
conserva as imagens e acorren-
tam a mente culpada. O senti-
mento de culpa em toda a parte é
igual. As Leis de Deus são perfei-
tas. Calei-me pensativo por al-
guns segundos, pois, cada pala-
vra era um ensinamento. Logo
chegou o submarino e permane-
ci silencioso, pronto para ver e
aprender. Uma grande tela se
abre e cada assunto era lançado
em forma digital e era apresen-
tado pelo código espiritual e ia
sendo processado e esclarecido
lentamente pela Espiritualidade
Superior. Ouvi sons que pareci-
am trombetas e grande lumino-
sidade tomou conta de todos e
todo o cenário foi se diluindo até
que notei aquele verde gramado
com a revoada dos passaros. Fi-
quei a refletir e emocionado me
mantive por alguns minutos.

Amados e queridos leitores.
A medida que cada criatura vai
evoluindo e puder compreender
o verdadeiro sentido da Existên-
cia, receberá gradativamente, car-
gas de conhecimento Superior
para ajustes e reajustes, oportu-
nizando ainda mais inumeras
possibilidades de evolução. Dian-
te de nossa profunda admiração
e surpresa, visivel era que em to-
das as regiões da terra e nas regi-
ões inferiores, existem Tribunais e
juízos permitidos pelas Leis e Or-
dens das Esferas Superiores que
representam a vontade de Deus.
Quem não se levanta para acen-
der a Luz, não pode reclamar da
escuridão. Ore, confie, espere e
agradeça.  E com a amada, queri-
da e estimada alma gêmea, nossa
eterna gratidão. Bom dia e boas
energias. Eu acredito em você.

Desejo (I) Jorge Forbes

gostar de homens mais velhos.
A maturidade emocional é dife-
rente em homens e mulheres, e é
muito comum a mulher buscá-
la nos homens. Nada contra,
apenas uma observação rele-
vante, pois sendo mais jovens
que você eles tendem a ser tam-
bém mais imaturos, grosso
modo falando, sem generalizar.

É preciso saber o que procu-
ra em alguém. Como você disse,
eles estão ‘ficando’ com outras.
É isso que procura? Às vezes per-
der é ganhar. Algumas pessoas é
melhor que partam logo antes de
causarem danos. Não sei se foi o
caso de algum deles. Você tem
mais condições de avaliar isso.

O amor não tem idade, cor,
religião, etc. É preciso abertu-
ra para o imprevisto do encon-
tro, sem paradigmas, como faz
com a idade. Você poderá se
surpreender muito com isso.

Cada um deve ser responsá-
vel por sua paixão. Temos
que nos dar conta de que o

desejo é sempre surpreen-
dente (...) antagônico às so-
luções de "todo mundo tem
de", às soluções totalitárias.

"Não se explique, não se jus-
tifique". Essa máxima não con-
vida à tirania, nem à arrogân-
cia. Diz, simplesmente, do preço
que se paga quando se ousa sair
do esperado da ordem unida.

O fantasma é coletivizável,
o sintoma é singular. Por isso é
que o resultado, o resto de uma
análise, é um sintoma, um sa-
ber fazer, um estilo singular.

A felicidade é uma res-
ponsabilidade humana. Não
é para os covardes.

Não podemos esperar que
nossa decisão seja compreen-
dida. Porque, se fosse ela se-
ria razoável e não decidida no

Há sete anos divorcia-
da conheci muitos homens,
alguns via net, a maioria
maravilhosos. Sou amiga
da maioria deles. Conheci
poucos homens mais velhos
que eu, pois não os curto.
Mas estou incomodada,
pois sempre acabo ficando
amiga confidente, enquan-
to eles ficam com outras.
Onde estou errando?

Ana, 36

Você não indica na ques-
tão de quem é o desinteresse.
Houve algum desses por quem
tenha se interessado? E o que
houve que não vingou? Ele se
afastou? É comum após uma
separação criarmos defesas a
fim de evitar sofrimentos já
vivenciados. Também não sei
se isso está acontecendo.

Chama-me a atenção não

INTERATIVO

risco. Normalmente o razoá-
vel é chato. E aquilo que é de-
cidido é apaixonante. Decisão
e paixão estão juntas.

O objetivo da análise é cap-
tar as palavras capazes de tocar e
modificar o corpo do analisando.
A psicanálise está sempre lem-
brando que o mundo é incomple-
to e que há um sujeito que tem
que se responsabilizar por isso.

Já não se faz análise para
resolver os impasses do des-
conhecido através de um sa-
ber. A análise permite uma
maneira diferente de lidar
com o que não sabemos.

Ah, mas não é nada fácil
o exercício da expressão do
querer. A pergunta: "Você
quer o que deseja?" é uma das
mais difíceis de responder.

Do Livro “Você quer o
que deseja?”, Jorge Forbes –
Ed. Best Seller, 2005.

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

Use até 200 toques. Sigilo absoluto.

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

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

“Todos os seres humanos ocultam
a verdade nos assuntos sexuais”.

(Sigmund Freud)

CITAÇÃO!
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Feliz Páscoa!
máticos que afetam a
natureza e as popula-
ções, sobretudo as mais
vulneráveis, obrigadas
a viver em áreas de ris-
co pela falta de políti-
cas de moradia e de
outras políticas, no Bra-
sil e em outros países.

A pandemia da
Covid 19 lamentavel-

mente ainda não acabou, apesar
do relaxamento das medidas de
segurança sanitária. Ainda mor-
rem a cada dia no Brasil em tor-
no de 150 pessoas vítimas da
doença. Recentes ocorrências na
China mostram que o vírus ain-
da pode sofrer modificações e
causar muitos danos. É preciso
continuarmos alertas e manter-
mos as medidas de prevenção.

No nosso país, além de todos
esses problemas, vivemos a tragé-
dia de possuirmos no comando do
governo federal e em muitos gover-
nos estaduais e municipais grupos
políticos totalmente descomprome-
tidos com os interesses da socieda-

Professora Bebel

Escrevo esse arti-
go ás vésperas da
 Páscoa cristã,

um momento que evo-
ca em todos nós senti-
mentos de fraternida-
de e comunhão e que
deve nos levar a refletir
sobre tudo o que vem
se passando o Brasil e no mundo e
nosso papel na busca da superação
de tantos desafios e injustiças.

Vivemos um momento con-
turbado no cenário mundial. A
guerra na Ucrânia, a permanên-
cia de tantos outros conflitos no
Oriente Médio, na África, em ou-
tras regiões do mundo e a insta-
bilidade crescente nas relações
entre as grandes potências eco-
nômicas e militares do planeta
nos levam a preocupações quan-
to ao presente e ao futuro.

Da mesma forma, a explora-
ção predatória do planeta e a falta
de cuidados com o meio ambiente
vem provocando descontroles cli-

TTTTTemos ememos ememos ememos ememos em
Brasília umBrasília umBrasília umBrasília umBrasília um
governo quegoverno quegoverno quegoverno quegoverno que
incentiva oincentiva oincentiva oincentiva oincentiva o
armamentoarmamentoarmamentoarmamentoarmamento
da populaçãoda populaçãoda populaçãoda populaçãoda população

Douglas S. Nogueira

É incrível, como
o tempo junta-
 mente com o

auxílio direto das
pessoas, distorce as coi-
sas principalmente na
questão datas festivas.

O natal nascimen-
to de Cristo como todos
já tem ciência, perdeu há muito
tempo aquele brilho que o fazia
uma data muito aguardada e co-
memorada ao chegar. Mas, assim
como o natal a páscoa também
ruma para o mesmo caminho, pois
hoje se pode dizer convictamente
que trata-se nada mais nada me-
nos de uma “data comércio”, aon-
de as vendas de chocolates aumen-
taram significativamente graças a
distorção quem vem sendo reali-
zada ano após ano, onde a mesma
vem perdendo o seu foco comemo-
rativo principal a ressurreição de
Cristo, para dar espaço ao período
sazonal de maior consumo de cho-
colate por parte das pessoas.

A semana santa, que é o perí-
odo antecedente ao domingo pas-
coal, era tida como momento de
reflexão, paz e muita oração em
anos passados, no entanto hoje,
os churrascos e cervejadas são a

bola da vez em tal se-
mana, considerada ape-
nas como um feriado
prolongado convidativo
à gandaia e bebedeira.
Além do mais durante
o referido período, difi-
cilmente se ouve em
conversas o foco princi-
pal de tal época, a res-
surreição de Cristo, os

comentários são focados entre
sessenta e setenta por cento nos
fatores chocolate e ovos de pás-
coa, que para as inocentes crian-
ças são proporcionados pelo ami-
go coelhinho, ou seja, resumindo
tudo isso pode-se dizer que é mui-
to chocolate e pouca ressurreição.

O grande e preocupante pro-
blema é que pelo os próximos
anos, a tendência ao esquecimen-
to por completo do foco principal
da época pascoal ressurreição de
Cristo, parece ser um fato que in-
felizmente se consumará. As pes-
soas adultas já nem se preocupam
mais em passarem as crianças o
verdadeiro significado da palavra
páscoa, tocam o barco com alto
grau de displicência esquecendo
elas de que com isso o mundo em
um futuro próximo, tende a su-
jeitar-se ainda mais à guerras,
tragédias sociais, desacertos po-

Muito chocolate, pouca ressurreição
A tendência aoA tendência aoA tendência aoA tendência aoA tendência ao
esquecimentoesquecimentoesquecimentoesquecimentoesquecimento
do foco da épocado foco da épocado foco da épocado foco da épocado foco da época
pascoal, apascoal, apascoal, apascoal, apascoal, a
ressurreição deressurreição deressurreição deressurreição deressurreição de
Cristo, pareceCristo, pareceCristo, pareceCristo, pareceCristo, parece
ser um fatoser um fatoser um fatoser um fatoser um fato

líticos e mortes rotineiras, já que
os princípios religiosos estão sen-
do abandonados dando lugar às
ganâncias financeiras e à insig-
nificante concorrência humana.

Logicamente que jamais
deve-se tirar de uma criança o
prazer de ser feliz, isso é um cri-
me! Fatores ilusórios típicos da
infância como é o caso do coelhi-
nho da páscoa que traz ovinhos
de chocolate devem ser respeita-
dos, todavia o ideal é dividir a
cabeça da mesma em dois hemis-
férios, de um lado permitir que a
ilusão infantil seja cultivada para
o bem-estar da criança, já do ou-
tro ir pouco a pouco plantando a
realidade da ressurreição de
Cristo, que culminará da adoles-
cência em diante em uma matu-
ridade que provavelmente evita-
rá mais um ser ganancioso e lon-
ge dos princípios religiosos.

A todo instante se ouve a ex-

de e sobretudo dos segmentos
que mais necessitam da ação do
Estado e dos serviços públicos.

Viver a Páscoa é também pen-
sar naqueles que estão sendo víti-
mas de uma política econômica
concentradora de renda e destrui-
dora de direitos. Aumenta a olhos
vistos a população em situação de
rua, o desemprego se apresenta em
altos índices, a inflação consome
os baixos salários da classe traba-
lhadora, ao mesmo tempo em que
a violência está cada vez mais pre-
sente no nosso cotidiano.

Esse quadro é resultado dire-
to da ação e da omissão governa-
mental. Temos em Brasília um go-
verno que incentiva o armamento
da população, em detrimento de
medidas para mitigar a fome, dis-

tribuir renda, prover emprego,
educação, cultura, cidadania. No
estado de São Paulo não é muito
diferente. Afastou-se o ex-gover-
nador João Doria, um dos piores
do Brasil, e com ele seu secretário
da Educação, Rossieli Soares,
inimigo dos professores e da es-
cola pública, mas deixaram atrás
de si um cenário de destruição.

Portanto, nesta Páscoa, é
momento de refletirmos sobre tudo
isso e de nos solidarizarmos com o
sofrimento da população brasilei-
ra e paulista. Mas, muito mais que
isso, é preciso que cada um e cada
uma de nós nos conscientizemos
que nossa solidariedade ativa só
pode nos levar a um caminho:
trabalharmos incansavelmente
para mudarmos essa situação. A
mudança está nas nossas mãos e
ela pode começar a se concretizar
no dia 2 de outubro deste ano.

Feliz Páscoa!
———
Professora Bebel, presi-
denta da Apeoesp, de-
putada estadual (PT)

Tratamento de esgoto: Águas
do Mirante desinformada!

Barjas Negri

OBrasil inteiro
sabe que Piraci-
caba é referên-

cia em saneamento bá-
sico, com índices pró-
ximo de 100% no abas-
tecimento d´água,
100% na coleta do es-
goto e 100% no trata-
mento do esgoto coletado, quan-
do se considera os núcleos habita-
cionais devidamente registrados
na prefeitura, regulares ou não.
Isso não é pouco coisa, pois sabe-
mos que 15% da população brasi-
leira ainda não tem água encana-
da e metade não tem esgoto cole-
tado. E, pior, do esgoto coletado
apenas 50% é tratado. A dívida
do Brasil no saneamento básico é
enorme, lamentavelmente.

Para se chegar a esses índi-
ces, todos os prefeitos planeja-
ram e trabalharam bastante,
dando estrutura administrati-
va e financeira ao Semae para
atingir esses resultados. Muitas
dessas ações tiveram o apoio da
Câmara de Vereadores, sem di-
zer a dedicação dos servidores
do Semae. O caminho não foi
fácil, mas hoje há um reconhe-
cimento nacional desses resul-
tados, o que não se pode negar.

O que me chamou atenção foi
uma matéria veiculada em todos
os jornais da cidade disponibili-
zada pela Águas do Mirante, em-
presa contratada pelo Semae para
coletar e tratar o esgoto de Pira-
cicaba. Ela tem essa missão desde
meados de 2012. O que dizia a ma-
téria: “a construção da ETE Bela
Vista (2014) foi uma das mais im-
portantes obras, pois quando en-
trou em operação 30 de dezem-
bro de 2013, o índice do tratamen-
to do esgoto passou de 33% para
98% no mês de abril de 2014”. Es-
tranhamente, essa mesma infor-
mação foi transmitida na audi-
ência pública da Câmara Munici-
pal de Piracicaba. Porém, a evo-
lução desses índices está incorre-
ta e seria oportuno a Águas do
Mirante corrigi-los. Enquanto

A dívida do BrasilA dívida do BrasilA dívida do BrasilA dívida do BrasilA dívida do Brasil
no saneamentono saneamentono saneamentono saneamentono saneamento
básico é enorme,básico é enorme,básico é enorme,básico é enorme,básico é enorme,
lamentavelmentelamentavelmentelamentavelmentelamentavelmentelamentavelmente

isso não ocorre, vamos
aos esclarecimentos.

Nos anos 1990 en-
tra em operação da Es-
tação de Tratamento de
Esgoto do Piracicami-
rim, durante as gestões
dos prefeitos Mendes
Thame e Humberto de
Campos, tendo o enge-
nheiro Edgard Camole-

se como presidente do Semae. Com
sua inauguração, Piracicaba passa
a tratar 36% de todo esgoto domés-
tico gerado na cidade. Essa marca
era bastante elevada para a época.

Em meados de 2012, no exer-
cício do nosso segundo mandato
como prefeito, inauguramos a se-
gunda grande ETE, a Ponte do
Caixão, construída com recursos
próprios do Semae, atingindo a ele-
vada capacidade de tratar 70% do
esgoto coletado. Tudo isso sob a
responsabilidade do engenheiro
Vlamir Schiavuzzo, à época o pre-
sidente do Semae. A evolução do
tratamento de esgoto foi gradati-
va, chegando a 58% em 2012 de
acordo com o Instituto Trata
Brasil e a 70% de acordo com o
Semae. Esses índices também
eram elevados para a época.

Em meados de 2014, como
resultado da Parceria Público-Pri-
vada (PPP) do Semae e da Águas
do Mirante, é inaugurada a ter-
ceira grande estação, a Bela Vista,
na região de Santa Terezinha. Foi
essa parceria que possibilitou ele-
var de 70% para 100% o tratamen-
to do esgoto coletado em Piracica-
ba. Por isso, nos anos seguinte, a
cidade torna-se referência e mo-
delo nacional. Enquanto a Águas
do Mirante não corrige suas in-
formações, ficam aqui os corretos
registros da melhoria no sanea-
mento básico de Piracicaba.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba

Reflexões sociais para a Páscoa
Sempre admireiSempre admireiSempre admireiSempre admireiSempre admirei
a história daa história daa história daa história daa história da
vida e obra devida e obra devida e obra devida e obra devida e obra de
Jesus CristoJesus CristoJesus CristoJesus CristoJesus Cristo

ambiente (Environment) pelo So-
cial e pela Governança corporati-
va (Governance). Mas para mui-
tos é só discurso da boca pra fora.

 TERMÔMETRO - Os co-
merciários representam a maior
categoria de trabalhadores urba-
nos no Brasil. O que acontece com
eles é um termômetro da econo-
mia. Se o comércio vai bem, enco-
mendas são realizadas para a in-
dústria e a roda da economia gira
em benefício de todos. A cada ne-
gociação salarial temos que lutar
muito para manter e ampliar as
cláusulas sociais, garantidas por
meio de Convenções Coletivas.

A luta por reajustes salari-
ais para recomposição do poder
de compra dos trabalhadores
também é árdua. Está sendo
muito mais intensa com a volta
da inflação. Os assalariados são
os que mais perdem com inflação
em ascensão, prejudicando ain-
da mais os que ganham menos e
que não conseguem colocar co-
mida na mesa para sua família.

Um outro assunto, preocu-
pante, e que também faz parte
das nossas prioridades é o tra-
balho infantil. O número de cri-
anças brasileiras de  sete a 14
anos,  em alguma atividade la-
boral, pode ser cerca de sete ve-
zes maior do que apontam as es-
tatísticas oficiais. A constatação
é de um estudo de dois pesquisa-
dores: do brasileiro Guilherme
Lichand, da Universidade de
Zurique (Suíça), e de Sharon
Wolf, da Universidade da Pen-
silvânia (EUA). O resultado aca-
ba de ser publicado na imprensa.

O estudo concluiu que o
trabalho infantil  prejudica
aproximadamente 20 por cen-
to das crianças dessa faixa etá-
ria, ou seja, mais de 5,6 mi-
lhões de vítimas brasileiras,
que são exploradas por adultos.

Sugiro que nesta Páscoa, apro-
veitando o fim de semana prolon-
gado, você leitor, aproveite para
fazer uma reflexão sobre esse ce-
nário e sobre como você pode aju-
dar a reduzir essa triste realidade.

———
Luiz Carlos Motta, pre-
sidente da Fecomerciá-
rios e da CNTC; deputa-
do federal (PL/SP)

pressão “A páscoa chegou, hora
de comer chocolate.” E a ressur-
reição onde se encontra? Cadê o
respeito e lembrança pela estrela
principal da festa? O povo real-
mente distorceu o foco da época
pascoal, certamente prosseguirá
por novos tempos, o fato de que a
estrela principal da páscoa é sim-
ples e horrorosamente o coelhi-
nho que “bota ovinhos” e não Je-
sus Cristo, além do mais a res-
surreição deu lugar à incessante
fome por chocolate. O que fazer?

Nós que ainda temos princí-
pios religiosos guardados no mais
profundo de nossos eus, temos
que nos posicionarmos de forma
firme contra tal distorção e ten-
tarmos de uma maneira ou de
outra convencermos a sociedade,
de que muito chocolate e pouca
ressurreição aumentará de ma-
neira relevante os seríssimos pro-
blemas de relacionamentos hu-
mano que temos enfrentado, por-
tanto só depende de nós indivídu-
os zeladores de bons princípios.

———
Douglas S. Nogueira,
Técnico de Planejamen-
to da Manutenção. BLOG:
www.douglassnogueira.blog
spot.com . E-mail: douglas_
snogueira@yahoo.com.br

Luiz Carlos Motta

ASexta-Feira San-
ta é o dia em que
  os cristãos lem-

bram a morte de Je-
sus na cruz.  A Bíblia
relata que no Domin-
go de Páscoa é dia de
celebrar sua  ressur-
reição, a primeira apa-
rição entre os seus discípulos.

Sempre admirei a história da
vida e obra de Jesus Cristo, cujos
exemplos vêm sendo seguidos pe-
las pessoas de bem. Cristo não acei-
tava o tipo de vida que seu povo
levava: governo cobrando altos
impostos, riqueza concentrada
nas mãos de poucos e extrema
pobreza e miséria para a maioria.

 EXPLORAÇÃO - Mais de
dois mil anos depois, infelizmen-
te, constatamos que pouca coisa
mudou. Até mesmo os regimes
considerados democráticos ainda
não conseguiram promover a tão
almejada justiça social e nem
acabar com as discriminações de
toda ordem, principalmente em
relação às mulheres. Aproveitan-
do o espírito da Páscoa, sugiro
uma reflexão sobre alguns temas
sensíveis para nós brasileiros.

Veja o exemplo dos
comerciários e os prá-
ticos de farmácia, cate-
goria que represento
no Congresso Nacio-
nal. Eles são 12 milhões
em todo o Brasil, sen-
do 2,7 milhões só no
Estado de São Paulo.
Mais de 50% são mu-
lheres. Em muitos es-

tabelecimentos comerciais as mu-
lheres, mesmo trabalhando nas
mesmas funções dos homens,
continuam recebendo salários
mais baixos. Temos lutado contra
isso de forma intensa e contínua,
tanto na Federação dos Comerci-
ários de São Paulo (Fecomerciári-
os), como na Confederação Naci-
onal dos Trabalhadores no Co-
mércio (CNTC) e nas comissões
temáticas no Congresso Nacional.

Impressionante, como ainda
temos tantas barreiras para trans-
por e transformar o discurso teó-
rico em prática diária. São muitos
os patrões e líderes dos diferentes
segmentos produtivos que, diante
de  microfones e câmeras, defen-
dem a implantação e o respeito à
ESG sigla criada pela Organização
das Nações Unidas (ONU) que é
traduzida como respeito pelo meio

Samantha Maniero

Certamente, a mai-
oria já deve ter
  lido este clássi-

co de Ruth Rocha. Mas
vou resumir a história:
um Reizinho (que no
fundo era um menino
mal educado e mima-
do) fazia as leis do seu
reino, de forma absurda e sem
sentido. Mas se alguém discor-
dasse, ele logo mandava calar a
boca. Não demorou muito, seu
povo perdeu a voz. Até que um
dia alguém teve a coragem de en-
frentá-lo... Para quem leu, para
quem não leu o livro, esta histó-
ria soa bem familiar e atual.

Como não vivemos mais
em uma monarquia, basta atu-
alizar o "cargo".

O prefeitinho mandão, que
não ouve sua população, fazia e
desfazia da cidade como bem en-
tendia: fechou um Observatório
Astronômico, acabando com a
possibilidade educativa e de la-
zer da população. Também ba-
teu o pé que a cidade não preci-
sava manter sua história e fechou
a Pinacoteca, que tinha um pré-
dio projetado e construído espe-
cificamente para tal. Amontoou
as obras valiosas em um lugar,
sem cuidado algum. O prefeiti-
nho também planejava fechar a
biblioteca. Bem típico de pessoas
autoritárias, que querem seu o
povo na ignorância para manter
sobre elas seu poder com mais
facilidade. Ah, ele também dei-
xou de enviar verba para um
hospital que cuida de pessoas
com câncer. O Reizinho manda-
va " chá com mel e limão é bom!".

Teve também o albergue
noturno que abrigava pesso-
as em vulnerabilidade Mu-
lheres vítimas de agressão...
Que o Reizinho cortou con-
trato.  Para seu povo, nada!

Nas escolas, faltava lápis,
caneta, massa de modelar, brin-
quedos e até pão para as crian-
ças! O prefeitinho só queria eco-
nomizar e deixou sua cidade um
caos. Na míngua. Ah, mas os
impostos eram sua prioridade!
Todos tiveram aumento!

Até que um dia, o pessoal

que trabalhava para a
cidade resolveu: "che-
ga!". Assim como a
população ( pois mui-
tos moravam na cida-
de) sofriam com a má
gestão do prefeitinho
mandão, que além de
tudo, não queria
pagá-los  justa e de-
centemente pelo traba-

lho que desempenham para a
população. Então  eles se puse-
ram a falar. E gritar. E cantar!

Tudo o que havia de errado,
tudo o que faltava e era camufla-
do para o restante da população.
E foram chegando mais e mais.

 E o que eles diziam, grita-
vam e cantavam, começou a ser
ouvido por mais e mais pessoas
que se juntavam ao coro. A po-
pulação estava com eles, lado a
lado nesta luta. Outros iam des-
pertando. Somente os iguais a ele
na essência estavam contra. Mas
o prefeitinho mandão, que não
ouvia ninguém e não estava acos-
tumado a ser contrariado e, por-
tanto, não sabia dialogar e ce-
der, foi perdendo o controle da
situação. Eles eram muitos, eles
eram fortes. Ao invés de aprovei-
tar a oportunidade de aprender,
de melhorar, de pensar no bem
do seu povo, preferiu agir como
todo autoritário faz: mandar!

Para isso, teve ajuda de um
juiz que ordenou: "calem-se!".

Como esse pessoal que tra-
balhava para a cidade em sua ple-
na razão estivesse, obedeceram à
ordem judicial. Não porque são
covardes ou submissos, mas por-
que respeitam decisão judicial,
mesmo quando ela é arbitrária.

———
Samantha Maniero, for-
mada em Pedagogia
pela Unimep, professo-
ra da Rede Municipal de
Ensino e Diretora de
Educação no Sindicato
dos Trabalhadores Mu-
nicipais de Piracicaba
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O Reizinho mandão
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Bebel cobra a criação de CPI
para investigar irregularidades
Parlamentar quer descentralizar o atendimento do instituto para o
interior; lamentável o que passam os servidores em relação a hospitais

Presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensi-
no Oficial de Ensino do Estado
de São Paulo), a deputada esta-
dual Professora Bebel (PT) está
cobrando da presidência da As-
sembleia Legislativa de São Pau-
lo (Alesp) a instalação de uma
CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito ) para investigar pos-
síveis irregularidades no IAMS-
PE (Instituto de Assistência Mé-
dica ao Servidor Público do Es-
tado de São Paulo). É que por
iniciativa da Frente Parlamen-
tar em “Defesa do IAMSPE”, co-
ordenada pela própria deputa-
da Bebel foi publicado, em 9 de
dezembro do ano passado, no
Diário Oficial do Estado,  re-
querimento para constituição
de CPI para investigar possíveis
irregularidades em terceiriza-
ções e privatizações no Institu-
to de Assistência Médica ao Ser-
vidor Público Estadual (IAMPS-
PE) e no  Hospital do Servidor
Público Estadual (HSPE).

Em 9 de dezembro do ano
passado, o Diário Oficial do Esta-
do, publicou requerimento assina-
do por ela e outros 32 deputados,
de diversos partidos, resultado do
trabalho desenvolvido pela Frente
Parlamentar. “Na época, me em-
penhei pessoalmente, dialogan-
do com  colegas parlamentares,
que consideraram importante
abrir a investigação”. Porém, a
presidência da Alesp ainda não
determinou a abertura da CPI.

Bebel explica que a instala-
ção da CPI  depende de decisão

Bebel durante manifestação, no final do ano passado,  em frente ao IAMSPE, em defesa do Instituto

Divulgação

do presidente da Assembleia
Legislativa de São Paulo, Car-
lão Pignatari (PSDB), que pre-
cisa seguir as normas regimen-
tais, que asseguram a instala-
ção de Comissões Parlamenta-
res de Inquérito, conforme a
solicitação expressa dos depu-
tados, de acordo com o núme-
ro de assinaturas exigido.

Bebel argumenta que o “O
IAMSPE é nosso! Não é balcão
de negócios. Não pode favorecer
empresas, como, por exemplo, a
Gocil, um dos alvos da investi-
gação. Precisamos estar atentos

e cobrar do presidente da Alesp
a instalação desta CPI”, insiste.

Desde o início do mandato,
Bebel tem liderado a luta na As-
sembleia Legislativa de São Paulo
em defesa do IAMSPE, inclusive
participando de diversas manifes-
tações neste sentido, como no ato
público, no  último dia 25 de no-
vembro, em São Paulo, quando
reforçou que continuará lutando
contra a privatização do Institu-
to, e que inclusive estava coletan-
do assinaturas visando a criação
de uma CPI na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo (Alesp) para

investigar a sua gestão, “que infe-
lizmente não tem ampliado o aten-
dimento ao funcionalismo público
nas demais regiões do Estado”.
Bebel tem defendido a descentra-
lização do IAMSPE, para garantir
o mesmo atendimento oferecido
na capital paulista nas diversas
regiões do Estado de São Paulo.
“Não é justo que os servidores es-
taduais, por exemplo, de Piraci-
caba, não tenham internações
hospitalares na cidade. São con-
tribuintes do IAMSPE e o institu-
to precisa atender as necessida-
des desta população”, defende.

Arquivo

Foto de 17 de março de 1959
cedida pelo gentil Elias Jorge.
Recepção ao Dr. Marcio Ribei-
ro Porto, Secretário do Gover-
no de São Paulo, que compa-
receu para a formatura do Con-
servatório Dramático e Musical
de Piracicaba. Da esquerda
para a direita: Dr. Lacerda Car-
dim, Elias Jorge, Rozany Mar-

VISITA
tins de Barros Jorge diretores
do conservatório, Dr. Marcio
Porto, Luciano Guidotti prefei-
to de Piracicaba. Na parte de
traz Dr. Jacob Dihel Netto e dep.
Valentim do Amaral (encober-
to). – Edson Rontani Júnior -
Piracicaba Antiga no Face-
book e no Youtube - Facebook
e Instagram: edsonrontanijr

de ajudar quem ainda
não a compreende.

Ano passado, no
auge da pandemia da
Covid-19, quando está-
vamos confinados em
casa, limitados por fa-
tores alheios à nossa
vontade, restritos de
uma vida plena, assim
como os parkinsonia-
nos, Silvia estava lá,

forte, inabalável, participando de
uma “live especial” que fiz pelo
Instagram, sobre o mesmo tema.

Naquela oportunidade e, no-
vamente agora, esta mulher nos
deu uma verdadeira aula sobre
convivência, tolerância, solidarieda-
de, respeito ao próximo e compre-
ensão das nossas próprias fraque-
zas e limitações, algo que muitos,
mesmo sem um único sintoma de
qualquer doença que seja, sequer
têm a humildade de reconhecer.

O Dia Mundial do Parkinson
sempre nos traz de volta, o alerta
para a necessidade de olharmos
para as nossas próprias vidas, a
fim de que tenhamos a valiosa
oportunidade de refletir sobre o
verdadeiro sentido das nossas exis-
tências. Qual é a nossa missão, o
que podemos fazer para melho-
rar a vida das pessoas que nos
cercam e até mesmo daquelas com
as quais, muito provavelmente,
jamais cruzaremos um dia.

Esta semana, que se encerra
com a reflexão sobre o sentido da
morte para as nossas vidas, tra-
zendo a Páscoa do Nosso Senhor
Jesus Cristo como referência, re-
velou, em uma mesma ocasião,
durante a 10ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Piracicaba,
que é possível converter a intran-
sigência e a intolerância em amor,
em solidariedade e empatia.

———
Pedro Kawai, verea-
dor pelo PSDB em Pi-
racicaba, membro do
Parlamento Metropo-
litano de Piracicaba

Pedro Kawai

Dois aconteci-
mentos coinci-
dentes marca-

ram a última reunião
ordinária da Câmara
Municipal de Piraci-
caba, ocorrida presen-
cialmente, na segun-
da-feira passada, dia
11 de abril: o depoi-
mento do dirigente sindical José
Osmir Bertazzoni, que utilizou a
Tribuna Popular para relatar a
luta dos servidores públicos mu-
nicipais pelo reconhecimento
profissional; e a palestra profe-
rida pela Silvia Rigoldi Simões e
Maria Lúcia Sant'Anna, da Coli-
bri - Associação Brasil Parkin-
son Núcleo Piracicaba, que dis-
cursaram sobre a conscientiza-
ção da doença de Parkinson.

Apesar de os temas, apa-
rentemente, não terem rela-
ção entre si,  ambos coinci-
dem em seus propósitos: cons-
cientizar pessoas sobre a im-
portância de outras pessoas.

No caso da luta dos traba-
lhadores e trabalhadoras que
atuam no serviço público, já me
manifestei, em artigo publicado
semana passada, aqui mesmo
em A Tribuna Piracicabana, o
que não me impede, novamen-
te, de reafirmar a minha solida-
riedade e o meu apoio à catego-
ria, porque reconheço sua im-
portância para a sociedade.

Já, no que se refere ao Dia
Mundial da Conscientização do
Parkinson, celebrado em 11 de
abril, a presença de Silvia Si-
mões, na cadeira da presidente
da Câmara Municipal de Piraci-
caba, com a sua inquietude in-
voluntária, e sua determinação
inabalável, nos tocou a todos.

Silvia é um símbolo de luta e
de resistência, assim como os nos-
sos servidores. Com a sua sabe-
doria e a consciência da impor-
tante missão que carrega, nos
contou sobre essa doença que afe-
ta milhões de pessoas em todo
mundo, e que está mais próxima
de nós do que podemos imaginar.

Assim como ela, Maria Lúcia
também nos brindou com a sua
presença e o seu depoimento so-
bre o trabalho que a Colibri reali-
za em Piracicaba, sobretudo, na
disseminação de informações qua-
lificadas e verdadeiras sobre as for-
mas de se conviver com a doença e

O Dia Mundial doO Dia Mundial doO Dia Mundial doO Dia Mundial doO Dia Mundial do
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Luta, perseverança
e superação

"S"S"S"S"SEMPREEMPREEMPREEMPREEMPRE     ALERTALERTALERTALERTALERTAAAAA"""""

Dia do Escoteiro é celebrado
em solenidade na Câmara

Com trajes característicos,
insígnias, lenços e bandeiras, cri-
anças, jovens e adultos partici-
param na noite desta quarta-fei-
ra (13), no Salão Nobre “Helly de
Campos Melges” da Câmara Mu-
nicipal de Piracicaba, de uma
reunião solene alusiva ao Dia
Mundial do Escoteiro, celebrado
anualmente em 23 de abril.

A data é uma homenagem
a São Jorge, o santo guerrei-
ro, símbolo de bravura, padro-
eiro do movimento escotista,
fundado na Inglaterra,  em
1907, pelo general Robert Ste-
phenson Smyth Baden-Powell.

Segundo vídeo produzido
pela União dos Escoteiros do Bra-
sil e exibido durante a solenidade,
o escotismo é o maior movimento
educacional de jovens do Brasil e
do mundo, com cerca de 50 mi-
lhões de praticantes: “todas as
unidades escoteiras tem o mesmo
propósito: contribuir para que o
jovem assuma o seu próprio de-
senvolvimento, fortaleça o seu ca-
ráter e desenvolva suas potencia-
lidades ao máximo, sejam elas fí-
sicas, intelectuais, sociais, afeti-
vas ou espirituais. A ideia central
é educar para formar cidadãos
responsáveis, participantes ativos
e úteis em suas comunidades”,
traz a produção audiovisual.

Na Câmara Municipal de
Piracicaba, a solenidade em
homenagem ao Dia Mundial
do Escoteiro acontece desde
2011, e foi instituída por meio
do decreto legislativo 06/2011.

A cerimônia, há alguns anos,
é realizada a pedido do vereador
Pedro Kawai (PSDB), e tradicio-
nalmente homenageia praticantes
de destaque dentro do movimen-
to. No entanto, devido à pande-
mia, em 2020 e 2021 as solenida-
des precisaram ser suspensas:
“não é de hoje que a Casa faz essa
solenidade de reconhecimento.
Normalmente, nela se faz a esco-
lha dos escoteiros e “lobinhos” que
se destacam ao longo do ano, mas,
por conta da pandemia, as ativi-
dades estavam on-line e não hou-
ve essa eleição. Então, nós opta-
mos neste ano, nesta retomada,
por fazer uma homenagem mais
ampla, direcionada aos diversos
grupos de escoteiros existentes em
Piracicaba”, explica o parlamentar.

Durante a homenagem, qua-
dros alusivos às comemorações do
Dia do Escoteiro foram entregues
a representantes do Grupo de Es-
coteiros Tamandaré, do Grupo de

Cerimîonia realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Piracicaba destaca trabalho do movimento escotista Piracicabano

Davi Negri

Escoteiros da Cidade de Piracicaba
e do Grupo de Escoteiros São Má-
rio, que foram reconhecidos por
seu trabalho e trajetória de déca-
das com crianças jovens e adultos.

“Com o escotismo eu tive a
oportunidade de desenvolver vá-
rias habilidades pessoais. O es-
cotismo é isso, um movimento
voltado para jovens e que nos
ensina valores e respeito, inde-
pendentemente de raça, cultura
e religião. Nosso lema é sempre
alerta, que significa estar sem-
pre atento para ajudar ao próxi-
mo em toda e qualquer ocasião”,
diz Miguel Godtsfriedt da Silva,
de 11 anos, que subiu ao púlpito
para falar em nome dos membros
juvenis dos escoteiros do Brasil.

Destaque educacional e volta
à natureza- Segundo Edison Be-
nato, Comissário do 23º Distrito
Abaeté e que representou na sole-
nidade a União dos Escoteiros do
Brasil, “nestes dois últimos anos a
Escoteiros do Brasil esteve entre
as cem melhores ONGs do país, e
em 2021 recebeu o prêmio de des-
taque na categoria de educação,
sendo escolhida como a melhor”.

Agora, segundo o comissá-
rio, terminada a pandemia, é
hora de retomar as atividades
ao ar livre, uma das caracterís-
ticas marcantes do movimento.

O movimento de retomada
das atividades na natureza é
também aguardado pelo escotis-
ta veterano Paulo Campos, que
fala com orgulho de sua trajetó-
ria e do amadurecimento do mo-
vimento piracicabano desde a
década de 1970: “Piracicaba pre-
cisa dos escoteiros e os escotei-
ros precisam do movimento. Sou
muito grato pelo que o escotismo
me deu. Aprendi que a gente tem
que ser humilde e altruísta. Acre-
dito que agora, com o fim da pan-
demia, nós poderemos voltar a
fazer aquele escotismo agitado,
pois escoteiro é igual formiga
carpinteira, um bicho agitado
que vive em meio à natureza”.

“Foram 2 anos tristes de per-
das, e a nossa esperança está no
novo, e as crianças são o novo.
São elas quem vão decidir que
rumo o meio ambiente vai tomar,
que rumos a educação no nosso
país vai tomar, e é por isso que
tenho orgulho de fazer parte do
movimento escoteiro, pois o mo-
vimento escoteiro traz para nós
essa alegria e essa responsabili-
dade da retomada, do recome-
ço”, conclui Pedro Kawai.
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Hyundai anuncia vencedores do
“Fornecedores do Ano 2021”

A Hyundai Motor Américas
Central e do Sul reconhece, por
meio do prêmio “Fornecedores
do Ano Hyundai”, os parceiros
que alcançaram excelência em
desempenho e qualidade na en-
trega de produtos e serviços ao
longo de 2021. A cerimônia de
premiação acontece tradicional-
mente durante o seminário anu-
al promovido pela fabricante em
Piracicaba (SP), cidade onde são
produzidos os modelos HB20,
Creta e Creta Nova Geração.

“Com esta premiação busca-
mos sempre valorizar e reconhe-
cer a excelência de nossos parcei-
ros e compartilhar suas melhores
práticas. É uma grande oportuni-
dade de engajar toda a cadeia de
suprimentos a continuar na bus-
ca por abordagens inovadoras
para aumentar significativamen-
te a confiabilidade, flexibilidade e
capacidade de resposta, amplian-
do nossa competitividade e, ao fi-
nal do dia, a satisfação do clien-
te”, afirma Ken Ramirez, presiden-
te e CEO da Hyundai Motor para
as Américas Central e do Sul.

As empresas, premiadas em
sete categorias, foram avaliadas em
diferentes quesitos diante do bom
gerenciamento de seus negócios,
considerando os esforços para co-
locar em prática medidas inteligen-
tes com foco na melhoria da com-
petitividade e da qualidade dos pro-
dutos e serviços fornecidos.

“O setor ainda está lidando
com os efeitos da pandemia. Con-
tudo, 2021 apresentou cenários
que permitem otimismo e nossos
fornecedores demonstraram
grande dedicação em atender aos
requisitos de qualidade, volumes,
sustentabilidade e competitivida-
de. É a busca pela superação e

excelência feita a quatro mãos que
queremos reconhecer com essa
premiação”, destaca Ivan Carva-
lho, diretor da divisão de Com-
pras da Hyundai Motor Brasil.

“O prêmio tem sido funda-
mental para elevar o desempenho
de fornecedores desde o seu iní-
cio, em 2013. Nossos critérios são
desafiadores e estamos satisfeitos
que nossos fornecedores continu-
em adotando esta premiação e se
esforçando para melhorar conti-
nuamente. O ano de 2021 foi ex-
tremamente desafiador por mui-
tas razões e esse grupo de fornece-
dores de elite provou que, indepen-
dentemente da situação, eles são
capazes de superar desafios e obs-
táculos para oferecer consisten-
temente qualidade e os melhores
níveis de serviço da categoria”,
comenta Jae Min Lee, vice-presi-
dente de Operações Industriais
da Hyundai Motor Brasil.

Conheça os vencedores nas
sete categorias e seus respectivos
ramos de atuação: Excelência em
Serviços de Comércio Exterior –
Pinho S/A (Desembaraço Adua-
neiro); Excelência em Compras
Gerais Indiretas – 2S Inovações
(Equipamentos de TI); Excelência
em Compras Gerais Diretas – Axal-
ta Coating (Tinturaria Automoti-
va); Excelência em Sustentabilida-
de – Maxion Wheels (Rodas Au-
tomotivas); Excelência em Gestão
de Qualidade – Robert Bosch (Au-
topeças); Excelência em Competi-
tividade – U-Shin do Brasil (Sis-
temas de Acabamento Interior e
Exterior) e Clarios Brazil (Bateri-
as Automotivas); Excelência em
Desempenho – Continental Auto-
motive do Brasil (Autopeças) e
Seoyon E-HWA (Sistemas de Aca-
bamento Interior e Exterior)..

Divulgação

Pelo nono ano consecutivo, fabricante reconhece parceiros
que alcançaram excelência em desempenho e qualidade
no fornecimento de produtos e serviços
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Sindicalistas em encontro com
o ex-presidente Lula, em SP
Foi quinta (14) na Casa de Portugal, evento reunião sindicalistas de todo
o Estado, destacando-se os de Piracicaba e a deputada Professora Bebel

O encontro do ex-presidente
Lula com dirigentes sindicais, na
manhã desta quinta (14), em São
Paulo, na Casa de Portugal, reu-
niu lideranças das diversas cen-
trais de trabalhadores e foi presti-
giada pela presidenta da Apeoesp
(Sindicato dos Professores do En-
sino Oficial do Estado de São Pau-
lo), a deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT) e diversos direto-
res do Instituto Conespi (Conse-
lho das Entidades Sindicais de Pi-
racicaba), entre eles, o vice-presi-
dente da entidade, José Antonio

Fernandes Paiva, e o vice-presi-
dente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Piracicaba, José Luiz Ri-
beiro, além do presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias do Papel, Papelão e Cor-
tiça de Piracicaba (Sintipel),
Emerson Cavalheiro. A partici-
pação na atividade mostra a uni-
dade do movimento sindical em
torno da pré-candidatura de
Lula à presidência da República.

No evento, as centrais entre-
garam ao ex-presidente Lula a pla-
taforma unificada de propostas

lançada na semana passada, du-
rante a Conclat. São propostas
de geração de empregos de qua-
lidade, aumento dos salários,
proteção dos direitos trabalhis-
tas, combate às desigualdades,
proteções sociais e previdenciári-
as, a defesa da democracia, da so-
berania e da vida. “Foi um privilé-
gio participar desse momento, que
nos encheu de boas energias para
realizar a caminhada que nos le-
vará à vitória”, disse Bebel.

Os dirigentes do Conespi
também fizeram questão de par-

ticipar do evento e mostrar a uni-
dade do movimento sindical pi-
racicabano em defesa da pré-can-
didatura de Lula. “O Instituto
Conespi, mais uma vez, participa
de um momento histórico do
movimento sindical brasileiro, de
unidade em torno de um projeto
para que o Brasil volte a crescer
com desenvolvimento e mais di-
reitos para os trabalhadores”, diz
Paiva. “A unidade é para garantir
a democracia no país e restabele-
cer os direitos dos trabalhadores”,
ressaltou Emerson Cavalheiro.

Fotos: Divulgação

Paiva e José Luiz Ribeiro com sindicalistas que fizeram
questão de prestigiar o encontro com ex-presidente Lula

Lula, ao lado de Geraldo Alckmin, acena para dirigentes
sindicais durante o encontro, quinta (14) em São Paulo

Lula fala aos dirigentes sindicais, durante encontro na Casa
Portugal, sobre o seu compromisso com os trabalhadores

Emerson Cavalheiro, presidente do Sintipel, e dirigentes
papeleiros também fizeram questão de prestigiar o evento

Neste sábado, 16, das 8h30
às 14h, a Prefeitura de Piracicaba,
por meio de Plano Municipal de
Combate ao Aedes (PMCA), liga-
do ao Centro de Controle de Zoo-
noses (CCZ), da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, realiza mais um
arrastão da dengue para combate
ao mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, zika e chikun-
gunya e febre amarela urbana na
região do Santa Terezinha 2.

O último arrastão, dia 09/04,
passou pela região do Santa Tere-
zinha 1, nos bairros Alto de Santa
Thereza, José Alberico Parente,
Jardim São Judas Tadeu, Jardim
São José, Jardim Santa Teresinha,
Jardim Corcovado, Jardim Nova
Capri, Jardim Nossa Senhora das
Graças, Jardim Paris, Jardim
Dom Bosco, Jardim Santa Ephi-
gênia, Jardim Nossa Senhora do
Carmo e Residencial Santa Terezi-
nha, de onde foram retiradas cer-
ca de seis toneladas de inservíveis.

A próxima ação novamente
terá concentração em frente ao
Varejão do IAA – no cruzamento
da avenida João Pedro Corrêa com
a rua Paraibuna – onde as equi-
pes do PMCA passarão pelos se-
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Arrastão da dengue segue na
região de Santa Terezinha

Divulgação/PMCA

Último arrastão passou pela região do Santa Terezinha

guintes bairros na região do San-
ta Terezinha 2: IAA, Vila Rios,
Parque das Indústrias, Jardim São
Benedito, Jardim Lídia, Jardim
Castor, Jardim Conceição, Resi-
dencial Andorinhas, Jardim Bes-
sy, Jardim Taiguara, Residencial
Caieiras e Chácara Santo Antônio.

A orientação é para que os
moradores deixem nas calçadas
qualquer material que possa acu-
mular água. Não serão recolhi-
dos entulho, lixo doméstico e ga-
lhos de árvores. “Estamos com
carro de som nessa região, in-
formando a população sobre o
arrastão e dando as devidas ori-
entações para que a ação atenda
as expectativas assim como ocor-
reu nas ações anteriores”, escla-
rece Sebastião Amaral Campos,
o Tom, coordenador do PMCA.

De acordo com o banco de
dados da Vigilância Epidemioló-
gica, de 1º/01 a 13/04 de 2022,
foram 1.621 notificações de ca-
sos suspeitos para a dengue, com
215 confirmações (autóctones) e
nenhum óbito registrado. No
mesmo período de 2021, foram
7.420 notificações, com 3.178
confirmações e nenhum óbito.
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Piracicaba aplica 13.771 doses em idosos e trabalhadores da saúde
Divulgação

Deusanira de Fátima Souza se vacinou na UBS Caxambu no último dia 4

A campanha de vacinação
contra a Influenza (gripe) está
em sua segunda fase e contem-
pla idosos com 60 anos ou mais
e trabalhadores da saúde. De
acordo com dados da Secretaria
Municipal da Saúde (SMS), Pi-
racicaba aplicou até ontem, quar-
ta-feira, 13/04, 13.771 doses nes-
ses dois grupos, o que represen-
ta 19,67% do público-alvo dessa
fase. O objetivo da campanha é
vacinar 90% do público-alvo.

A campanha começou em Pi-
racicaba em 26/03. A vacina con-
tra gripe é aplicada nos grupos
contemplados, sem agendamento,
nos CRABs (exceto CRAB Paulis-
ta) e UBSs das 8h às 15h e nos
PSFs das 8h às 16h, nos dias úteis.

Para receber a vacina con-
tra a Influenza, a pessoa deve
apresentar um documento de
identificação com foto. Os pro-
fissionais devem apresentar ain-
da um documento que compro-
ve ser trabalhador da saúde.

Deusanira de Fátima Xavier

Pedro de Souza, 64 anos, vive em
Piracicaba há dois anos e foi vaci-
nada na UBS do Caxambu em 04/
04. Ela lembra da importância de
manter a carteirinha de vacinação
sempre em dia. “Tomei minhas va-
cinas contra a Covid nas datas
previstas e também já me vacinei
contra a Influenza. Eu acredito
que as vacinas salvam vidas”, afir-
ma Deusanira, que agradece a
Deus, ao SUS (Sistema Único de
Saúde) e aos profissionais da saú-
de, “que se preocupam com a saú-
de da população”, enfatiza.

SARAMPO – Para os pro-
fissionais da saúde também ocor-
re a campanha de vacinação con-
tra o sarampo. A aplicação desse
imunizante é feita de acordo com
análise da carteirinha de vacina-
ção, sem agendamento, nas mes-
mas unidades de saúde e horários
da campanha da vacina contra a
Influenza (gripe). Desta forma, os
profissionais da saúde devem le-
var, além dos documentos já cita-
dos, a carteirinha de vacinação.

Neste ano, o ECPA voltará a
sediar a temporada estadual de
arrancadas. Com o nome de Cam-
peonato NoPrep ECPA 2022, o cer-
tame será a aberto no dia 23 de
abril e terá quatro etapas ao longo
do ano. As provas serão disputadas
na reta do autódromo do Esporte
Clube Piracicabano de Automobilis-
mo, no interior de São Paulo.

Organizado pelo ECPA, o tor-
neio será chancelado pela Federa-
ção de Automobilismo de São Pau-

lo (Fasp) e Confederação Brasi-
leiro de Automobilismo (CBA), e
será disputado em 201 metros e
terá cinco categorias, Desafio 9.0
Segundos, Desafio 8.5 Segundos,
Desafio 8.0 Segundos, Desafio
7.5 Segundos e Desafio 7.0.

“Será um campeonato de
baixo custo para os pilotos que
não poderão andar abaixo do
tempo de sua respectiva cate-
goria. O nome NoPrep também
diz respeito a isso, ou seja, usa-

mos uma pista sem tratamen-
to”, afirmou Danny Giannetti,
organizadora do evento.

O critério de disputa prevê
as tomadas de tempo e, em se-
guida, os competidores partem
para o mata-mata, que terá o se-
guinte critério de classificação:
nas categorias que contarem com
até 30 carros inscritos, os oito
primeiros vão para o mata-mata
e, acima de 30 carros, competem
os 16 primeiros. Para categorias

que não atingirem 10 carros ins-
critos, apenas os quatro primei-
ros participarão do mata-mata.

SERVIÇO
O ECPA fica na Rodovia SP
135 Km 13,5 – Tupi/Piracica-
ba. O local possui lanchone-
te, restaurante, estacionamen-
to, arquibancadas e sanitários.
Mais informações pelo what-
sapp (19) 974037683, ins-
tagram @ecpabrasil e fa-
cebook @ecpabrasil.
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Arrancadas voltam ao ECPA com Campeonato NoPrep

MMMMMIRANTEIRANTEIRANTEIRANTEIRANTE

Saneamento básico e
indústria competitiva

Piracicaba tem uma situação
diferenciada em relação à maioria
das cidades brasileiras em termos
de nível de saneamento básico, já
que os reflexos socioambientais
dessa condição são inúmeros.
Mas a qualidade do saneamento
básico piracicabano também é um
dos fatores-chave para a compe-
titividade da indústria local.

Desde 2014, Piracicaba alcan-
çou a universalização dos serviços
de esgoto e figura no topo de ava-
liações, levantamentos e rankings
sobre saneamento básico e quali-
dade de vida de sua população.

A universalização do esgoto em
Piracicaba foi possível a partir do
estabelecimento, em 2012, de uma
parceria público-privada (PPP) en-
tre o poder público municipal e a
concessionária Mirante, empresa
da holding Aegea Saneamento.

Além dos inúmeros avanços
sociais, esse marco sanitário trou-
xe benefícios diretos ao setor in-
dustrial instalado na cidade e, in-
diretamente, colaborou com a ex-
pansão econômica do município.

Segundo dados do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), no período entre 2012
e 2018 o PIB (Produto Interno
Bruto) da cidade mais do que do-
brou, saltando de R$ 11,88 bilhões
para R$ 26,42 bilhões. E a indús-
tria foi um dos setores que mais
contribuiu com esse avanço.

Por sua vez, a CNI (Confede-
ração Nacional da Indústria) ob-
serva que para cada R$ 1 bilhão
investido no setor de saneamento

são gerados R$ 3,1 bilhões, além de
milhares de empregos e crescimen-
to da arrecadação de impostos.

“A competitividade do par-
que industrial de um município
está vinculada à existência de um
cenário favorável que engloba
vários aspectos, infraestrutura e
um sistema de saneamento bási-
co eficiente e de qualidade”, ana-
lisa o gerente de Operações da
Mirante, Rodrigo Leitão. “A uni-
versalização do saneamento não
só aumenta a qualidade de vida
da população, como contribui
para a valorização imobiliária,
além de atrair investimentos sig-
nificativos para o município.
Grandes empresas levam em con-
ta vários fatores para se instalar
numa cidade e o saneamento bá-
sico é um desses fatores, de gran-
de relevância”, afirma Rodrigo.

Vale lembrar ainda que a uni-
versalização do saneamento pro-
move saúde, melhora a qualidade
de vida da população e até a pro-
dutividade dos indivíduos, contri-
buindo com a educação e com as
atividades econômicas. “Nessa
perspectiva, a Mirante se orgulha
por contribuir com a universaliza-
ção do saneamento e a evolução
econômica de Piracicaba”, afirma
a diretora presidente da PPP, Sil-
via Leticia Tesseroli. Ela salienta
ainda que a universalização além
de atrair empresas também influ-
encia no IDH (Índice de Desen-
volvimento Humano), que é ba-
seado em três principais indica-
dores: Educação, Saúde e Renda.

Divulgação

Saneamento promove qualidade de vida e aumenta até a produtividade
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Sexta-feira, 15, e sábado, 16 de abril de 2022
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Apeoesp lança comitês populares
no Estado para o combate à fome
De acordo com a presidenta da Apeoesp, a deputada Bebel (PT), a meta é atingir mil
comitês em todo o estado, que serão somados a tantos outros já em atividade pelo país

A deputada Bebel durante o lançamento desta
campanha, na sede da Apeoesp, em São Paulo

Divulgação

A Apeoesp (Sindicato dos Pro-
fessores no Ensino Oficial de Ensi-
no do Estado de São Paulo) lan-
çou, terça (12), uma campanha de
articulação visando a criação de
comitês populares no Estado de São
Paulo, de arrecadação de alimen-
tos visando combater a fome da
população carente, que vive em si-
tuação de extrema pobreza. De
acordo com a presidenta da
Apeoesp, a deputada estadual
Professora Bebel (PT), a meta é
atingir mil comitês em todo o es-
tado, que serão somados a tantos
outros já em atividade pelo país.

Para a presidenta da Apeo-
esp, “estamos no bom caminho,
pois já foram organizados qua-
se 400 desses comitês em diver-
sas regiões do Estado”. Bebel
ressalta que os comitês repre-
sentam uma ampla frente de
luta e combate pela superacão
da fome, da carestia, da miséria,

da perda de direitos, para cons-
truir a esperança e recuperar a ale-
gria do povo brasileiro, interferin-
do nos destinos do nosso país.

O  lançamento desta campa-
nha de criação de comitês aconte-
ceu em São Paulo, na sede da Apeo-
esp, marcada pela participação de
ampla frente progressista, como
Chico Macena, Secretário Geral do
PT;  Taís Maciel, da Escola Naci-
onal de Formação do PT;  André
Cardoso, do Movimento Brasil
Popular;  Márcio José dos San-
tos, do MST;  Iago Montalvão,  do
PC do B;  Moisés do MTST;  João
Zafalao, do Psol, e Miguel Cala-
zans da CUT, entre outros.

Diante de falta de políticas
para atender as demandas da
população que vive em extrema
necessidade, a Professora Bebel
diz que esses comitês se consti-
tuem em importante instrumen-
to para ajudar esta parcela da so-

ciedade. “Por todas essas razões,
faço um apelo aos apoiadores do
nosso mandato para participar,
procurando um comitê popular na

sua cidade”, diz. Materiais de co-
municação desta campanha po-
dem ser solicitados através do
whatsApp 11 93028-1833.
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Câmara vota pedido de audiência
pública sobre registro de imóveis

A Câmara Municipal de Pi-
racicaba deve apreciar na próxi-
ma segunda-feira (18), durante a
11ª reunião ordinária de 2022, re-
querimento que solicita realização
de audiência pública para discu-
tir procedimentos adotados no re-
gistro público de empreendimen-
tos imobiliários na cidade.

A audiência, solicitada por
meio do requerimento 290/2022,
de autoria do vereador Gilmar
Rotta (PP), caso aprovada, convo-
ca o procurador-geral do municí-
pio, os secretários municipais de
Finanças e Obras, o diretor-presi-
dente do IPPLAP (Instituto de Pes-
quisas e Planejamento de Piraci-
caba) e convida os oficiais de re-
gistro de imóveis de Piracicaba (1ª
e 2ª Circunscrição), os respectivos
juízes corregedores, o presidente
da Associação das Construtoras de
Piracicaba (Ascopi) e o prefeito
municipal para comparecem no
dia 4 de maio, às 14 horas, no ple-
nário do Legislativo piracicabano.

A propositura destaca que
“as comunicações oficiais entre
todos os envolvidos têm que es-
tar em fina sintonia e levadas aos
mínimos detalhes para evitar os
apontamentos, glosas, devoluções
e títulos prenotados”, e frisa a
importância do debate entre os
diversos atores públicos e parti-
culares envolvidos no processo de
registro e averbação de imóveis.

Além do requerimento 290/

2022, outras 36 proposituras de-
vem ser apreciadas na 11ª reu-
nião ordinária, a segunda reu-
nião camarária presencial do
ano: 3 projetos de decreto legis-
lativo em discussão única, 4 mo-
ções, 23 requerimentos e 6 proje-
tos de lei em segunda discussão,
todos sobre denominações de es-
paços e vias públicas da cidade.

TRIBUNA POPULAR - A
tribuna popular na noite da pró-
xima segunda-feira (18) será ocu-
pada por três oradores, que terão,
somados, 20 minutos de fala.

O primeiro inscrito para fazer
o uso da palavra é Marcelo Rosa
Ferreira, que deve abordar o tema
"Sustentabilidade e bem-estar so-
cial". Na sequência, Daniela Apa-
recida Franco versará sobre "A
dificuldade do dia a dia com filho
deficiente" e, por fim, a tribuna
popular será ocupada pelo ex-ve-
reador José Antonio Fernandes
Paiva, que discorrerá sobre o
tema "Projeto de Lei 80/2022, sua
origem, efeitos e legalidade".

TRANSMISSÃO AO
VIVO - As sessões da Câmara po-
dem ser acompanhadas, ao vivo, a
partir das 19h30, pela TV Câmara
(nos canais 11.3 em sinal aberto di-
gital, 4 da Claro/Net e 9 da Vivo
Fibra), no site camarapiracicaba.
sp.gov.br/tv e nos perfis no Face-
book e no YouTube) e pela Rádio
Câmara Web. A Rádio Educativa
105,9 FM inicia a cobertura às 20h.

Com relação ao funcionamen-
to dos estabelecimentos nos corre-
dores comerciais, no dia 15 de abril
(Sexta-Feira Santa), o Sincomércio
Piracicaba esclarece que a abertura
é opcional, portanto, a empresa pode
optar por permanecer fechada.

Em anos anteriores, em Pi-
racicaba, somente o comércio va-
rejista  dos shoppings, padarias,
supermercados, hipermercados e
restaurantes, dentre outros, ti-
nham autorização para funcio-
namento. O comércio de rua, não.
Em 2021, por meio do Acordo Co-
letivo, os Sindicatos, Patronal e
dos Empregados, alinharam
que as empresas de corredores
comerciais poderiam ter os mes-
mos direitos dos demais, até
por uma questão de isonomia.
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Abertura do comércio é opcional,
explica Sincomércio Piracicaba

Lembramos que, mesmo com
essa permissividade, os comerciá-
rios não são obrigados a trabalhar
nos feriados autorizados na Con-
venção Coletiva e, para aqueles
que optarem pelo trabalho nesses
dias, terão direito a receber “bo-
nificação extra”, pagamento de
adicional de 100% sobre as horas
trabalhadas e vale transporte.

Há tempos que o comércio
não apresenta saldo econômico
satisfatório e, esta opção de
abertura, que já ocorria nos de-
mais segmentos do comércio e
nos centros comerciais, é uma
forma de recuperação da econo-
mia do setor. Nesses dias, o ho-
rário é reduzido, o que não cer-
ceia a crença e o exercício de
eventual atividade religiosa.

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Sema (Secretaria
Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento), receberá novos veí-
culos para auxílio nos trabalhos
de manutenção de estradas ru-
rais, por meio do programa esta-
dual Nova Frota - SP Não Para,
conforme anunciado durante o
evento Governo na Área, reali-
zado na última sexta-feira, 08/
04, no Engenho Central, que
reuniu autoridades estaduais e
municipais da Região Metropo-
litana de Piracicaba (RMP).

A Sema já recebeu um ca-
minhão basculante no valor de
R$ 310 mil e um caminhão tru-
cado com tanque pipa, bomba,
escadas laterais e esguicho mo-
nitor, com capacidade de 12.300
litros, no valor de R$ 430 mil.

A secretaria ainda aguar-
da a chegada de uma retroes-
cavadeira no valor de R$ 405
mil. No total, será mais de R$
1,1 milhão em novos equipa-
mentos para a Sema, o que, se-
gundo a secretária Nancy Tha-

IIIIINVESTIMENTOSNVESTIMENTOSNVESTIMENTOSNVESTIMENTOSNVESTIMENTOS

Sema recebe novos veículos do Governo do Estado
Fábio Lisboa

Caminhão basculante, caminhão-pipa e retroescavadeira serão
utilizados na manutenção de estradas rurais e combate a incêndios

me, será essencial para a ma-
nutenção das estradas rurais.

“Temos tido uma boa inter-
locução com o Governo Estadu-
al e estamos trabalhando muito
para continuar recebendo recur-
sos e equipamentos fundamen-
tais para serviços muito além da
melhoria das vicinais, mas tam-
bém para práticas conservacio-
nistas, amenização da poeira em
estradas, gestão de resíduos só-
lidos da região rural e ainda, no
caso do caminhão-pipa, para si-
tuações emergenciais de comba-
te a incêndios”, explica Nancy.

RECURSOS ESTADU-
AIS - A secretária também des-
taca outros recursos estaduais
que a Sema recebeu, como os R$
30 mil do programa Município
Agro, entregue em dezembro de
2021, que será utilizado para
compra de um tubo de concreto
armado para escoamento de
águas pluviais em estradas rurais.

Além desta verba, há tam-
bém a manutenção de 3,27 qui-
lômetros da estrada do Canal

Torto (PIR 011W) e 3,62 quilô-
metros da estrada do Paredão
Vermelho (PIR 290), que serão
custeados pelo Governo Estadu-
al, após a Sema ser contemplada
no programa Cidadania no Cam-
po - Rotas Rurais (Novo Melhor
Caminho), em março deste ano.

O pedido de recuperação as-
fáltica da estrada de Anhumas

(PIR 260) e da entrada do bairro
de Tanquinho (PIR 021), protoco-
lado pela Sema no começo de 2021
no gabinete do então secretário de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, Gustavo
Junqueira, foi mais uma solicita-
ção aprovada e que será executa-
da com recursos estaduais, com
investimento de R$ 26.933.308,65.
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Vereadora participa de
encontro dos hospitais
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Prefeito Luciano Almeida
visita distrito de Tupi

A vereadora Ana Pavão (PL)
participou, na terça-feira, 12, da
Reunião Regional da Federação
das Santas Casas e Hospitais Be-
neficentes do Estado de São Pau-
lo (Fehosp), na Santa Casa de
Misericórdia de Piracicaba. O
evento contou com aproximada-
mente 40 pessoas, com a presen-
ça do presidente da Fehosp Ed-
son Rogatti, e foi abordado temas
sobre o programa Mais Santas
Casas e energia limpa, projeto de
lei da Enfermagem, atualizações
sobre EPIs, hospitais psiquiátri-
cos e emendas parlamentares.

Um dos programas que fo-
ram abordados é o Resolute que
presta serviço multidisciplinar,

possuindo autonomia de gestão
e operação, em unidades própri-
as e serviços hospitalares, com
estrutura exclusiva que oferece
diversas terapias especializadas
em prol do paciente. Além dis-
so, a Resolute disponibiliza à
instituição soluções para a saú-
de, estruturando-o com equipa-
mentos e profissionais para o
melhor atendimento ao paciente.

“Aproveito-me para participar
desses eventos para atualizar o
novo que está por vir. O foco prin-
cipal é a saúde e captar emendas
para os hospitais, com intuito de
melhorar o atendimento profissi-
onal e equipamentos, isso é o que
buscamos.” relata a parlamentar.

Em visita ao distrito de Tupi
na terça-feira, 12/04, o prefeito
Luciano Almeida ouviu reivindi-
cações dos moradores nos seto-
res da educação e lazer, entre ou-
tras. Luciano foi acompanhado
pelo presidente da Associação de
Moradores de Tupi, Carlos José
Marco da Silva, o Chitão, e de-
mais lideranças da região.

Os secretários de Educação,
Bruno Roza, de Obras, Paulo
Sérgio Ferreira da Silva, e de
Defesa do Meio Ambiente, Alex
Salvaia, também participaram
da visita. A ampliação de Escola
Municipal José Antonio de Oli-
veira e a revitalização da área
de lazer do Jardim Bartira fo-
ram algumas das demandas le-
vantadas pelos moradores.

O convite para a visita foi fei-
to pelo presidente da associação de
moradores, em uma reunião na
qual foi recebido pelo prefeito em

seu gabinete. O distrito de Tupi
fará 100 anos em 29 de julho.
A Prefeitura, em parceria com
a associação de moradores, está
programando ações e ativida-
des para comemorar a data.

O IHGP (Instituto Histórico e
Geográfico), junto à Secretaria da
Ação Cultural (Semac), prepara um
livro para celebrar o centenário do
distrito, com objetivo de resgatar
e registrar a história da comuni-
dade que começou com a chegada
da estrada de ferro. A pesquisa é
conduzida por Antônio Carlos An-
golini, com participação de Chitão.

“Nos sentimos esperançosos
com a visita, porque ele foi muito
prestativo em nos ouvir. Esse
ano é o centenário do Tupi, en-
tão tem bastante coisa para ser
feita, toda a questão da preserva-
ção da história do bairro. Agora
vamos apresentar por escrito es-
sas demandas”, afirma Chitão.

Divulgação

Acompanhado por secretários e lideranças
comunitárias, prefeito ouviu demandas do distrito

Divulgação

Ana Pavão destaca a captação de emendas para os hospitais
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Coletivo de Terreiros celebram, no
ginásio municipal, o Dia de Ogum

Coletivo de Terreiros de Um-
banda de Piracicaba se reúnem, no
próximo dia 24, a partir das 9 ho-
ras, no Ginásio Municipal de Es-
portes “Waldemar Blatkauskas”,
para comemorar o Dia de Ogum,
sincretizado na Umbanda como
São Jorge Guerreiro. Esse ano, os
religiosos de terreiro organizam
uma grande gira festiva de Um-
banda, que deve contar com dan-
ça de maculelê e capoeira e dan-
ça cultural de Ogum que será co-
ordenado pelo núcleo Vila Áfri-
ca, Instituto AfroPira e Socieda-
de Beneficente Treze de Maio.

Desde o último dia 15 de no-
vembro de 2021, quando se co-
memora o Dia Nacional da Um-
banda, os Terreiros de Umbanda
de Piracicaba se reúnem a cada
dois meses a fim de estreitar rela-
ções entre os adeptos das religi-
ões de matriz africana. O objetivo
é mostrar a necessidade de des-
mistificar o preconceito e racismo
religioso que ainda existe com os
adeptos destas religiões. O even-
to é aberto ao público, indepen-
dente da sua religiosidade.

No local serão montadas bar-
raquinhas que os Terreiros  de

Umbanda irão comercializar sal-
gados, bolos e refrigerantes,
além de artesanatos típicos das
religiões de matriz africana, ca-
misetas com estampas de Orixás,
Guias e Encantados. O evento
conta com apoio da Oy Gráfica e
do Programa Falando de Axé.

Para a Sacerdotisa de Umban-
da, Mãe Eva da Oxum da Tenda
Espiritual de Umbanda Ogum Sete
Espadas e Mamãe Oxum, localiza-
do no Bairro Monte Rey em Pira-
cicaba, a iniciativa dos irmãos de
Umbanda é louvável, digno de
aplausos. “Estou muito feliz em
participar, só assim poderemos
criar o respeito entre nós e, para
quem não é da religião, é muito
importante saber o que está  acon-
tecendo, assim, a gente desmistifi-
ca perante a sociedade os precon-
ceitos religiosos que sofremos no
dia-a-dia”, enfatiza Mãe Eva.

A coordenação do evento in-
forma que não é uma atividade
única e exclusiva de apenas um ter-
reiro ou sacerdote religioso, mas de
todos, inclusive os terreiros que
ainda quiserem participar, basta
entrar em contato e se incluir no
grupo que organiza a atividade.

O XV de Piracicaba e a Su-
perbolla lançaram na quarta-
feira, 13, a camisa de jogo II
para a temporada 2022. Pre-
dominante branca, a camisa
tem degradê para o preto nas

UUUUUNIFORMENIFORMENIFORMENIFORMENIFORME

XV lança novas camisas de jogo
mangas e conta com elemen-
tos que remetem à cidade, que
é homenageada nos uniformes
da temporada. As camisas po-
dem ser adquiridas na loja XV
Mania (www.xvmania.com.br).
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Portal Livros Abertos da USP oferece
Guia Prático de Plantas de Cobertura

Não háNão háNão háNão háNão há
sentimentosentimentosentimentosentimentosentimento
maior que omaior que omaior que omaior que omaior que o
amor aos filhos!amor aos filhos!amor aos filhos!amor aos filhos!amor aos filhos!

Foi por eles!

Quando fui
aprovado no
Enem e pelo

ProUni, com uma
boa pontuação ini-
ciei a realização do
sonho de me tornar
advogado, imaginei
que seria por mim,
estava errado! Foi
por eles! Meus fi-
lhos! A herança do Senhor!

Pelas noites de véspera de
provas com Efraim na emergên-
cia, ou internado na Santa Casa
com bronquiolite, Ada por vezes
com tosse alérgica, ou ainda  Any
para nascer, tudo isso em meio a
provas, atividades, problemas,
que ultrapassamos ainda com
poucas forças! Tudo foi por eles!

No ano de 2015 eu e minha
esposa iniciamos um curso su-
perior, eu Direito, ela Pedago-
gia, enquanto ela cuidava deles

eu estudava, depois o
contrário, varando a
madrugada, por vezes
sem dinheiro para abas-
tecer o carro, lutando
muito por um sonho.
Tudo Foi por eles!

Quando em uma
operação ilegal, abusi-
va e absurda, armada
em janeiro de 2021 pe-

los mesmos malignos que hoje são
desmascarados publicamente,
agiram equivocadamente buscan-
do um homônimo, invadiram
minha casa e afrontaram o meu
maior bem, a herança que Deus
me deu! Foi por eles que me for-
taleci EM BUSCA DE JUSTIÇA!

Diante das mentiras, ilações e
acusações infundadas, do vulgo do
povo a TV Record, é por eles que luto!

Não há sentimento maior que
o amor aos filhos! Obrigado, meu
Deus! Pela chance de lutar por eles!

Ainda mais  diante  de
uma elite escravocrata, que
não aceita pobre em desta-
que, que oprime e persegue
quem se levanta contra esse
sistema, que não foi quebra-
do, apenas usurpado.

O tempo vai sendo avas-
salador, colocando os menti-
rosos no seu devido lugar.
Mas vão me prender? Me ma-
tar? Ameaçar? Amedrontar?

Não tem problema, tenho
um dono! Sou D'Ele e minha
casa também. E por essa heran-
ça lutamos e triunfaremos!

———
Francys Almeida, ad-
vogado

Plantas de cobertura têm
sido utilizadas como alternativa
de diversificação de sistemas de
cultivos anuais, semiperenes e
perenes nas diferentes regiões do
Brasil. Afim de trazer informa-
ções sobre gramíneas, forragei-
ras, leguminosas e oleaginosas
como canola, centeio, braquiári-
as, sorgo, tremoço, trigo, crota-
lária, girassol e diversos capins,
acaba de ser publicado o livro
"Guia Prático de Plantas de Co-
bertura: aspectos fitotécnicos e
impactos sobre a saúde do solo".

Na publicação estão reunidas
recomendações práticas de 49
plantas de cobertura cultivadas no
Brasil. Dividido em plantas de Pri-
mavera/Verão e Outono/Inverno,
a obra traz características gerais,
informações fitotécnicas, indica-
ções e limitações de uso e impacto
no manejo da saúde do solo tanto
para cultivos solteiros (uma espé-
cie) quanto para consórcio de duas
espécies, ou mixes com três ou
mais espécies na mesma área.

O livro foi elaborado pelo gru-
po Soil Health & Management Re-
search Group (SOHMA), do De-
partamento de Ciência do Solo da

Gerhard Waller

Professor Mauricio Cherubin coordenou a publicação

Esalq/USP, coordenado pelo pro-
fessor Maurício Roberto Cherubin.
“Esperamos que essa obra seja útil
para difundirmos o conhecimen-
to e o uso de plantas de cobertura
na agricultura brasileira. A diver-
sificação dos sistemas de produ-
ção, com uso de plantas de cober-
tura, é a chave para uma agricul-
tura mais produtiva, resiliente e
sustentável”, destaca o docente.

Assinam a obra em autoria os

pós-graduandos Martha Lustosa
Carvalho, Beatriz da Silva Vano-
lli, Bruna Emanuele Schiebelbein,
Daniel Aquino de Borba, Felipe
Bonini da Luz, Gabriela Marques
Cardoso, Larissa de Souza Borto-
lo, Maria Emília Moreira Maros-
tica e Victória Santos Souza.

O livro está disponível gratui-
tamente para download em: http://
www.livrosabertos.sibi.usp.br/por-
taldelivrosUSP/catalog/book/782

CCCCCAMPAMPAMPAMPAMPANHAANHAANHAANHAANHA

Saúde amplia busca ativa de casos novos de tuberculose
A Secretaria Municipal de Saú-

de ampliou a busca ativa de novos
casos de tuberculose no primeiro
trimestre de 2022, por meio da
Campanha de Intensificação de
Busca Ativa de Casos de Tubercu-
lose, realizada pelo Programa Mu-
nicipal de Controle da Tuberculo-
se, vinculado ao Cedic (Centro de
Doenças Infectocontagiosas) em
parceria com o Departamento de
Atenção Básica (DAB). Em sua pri-
meira fase, realizada em 14 a 28 de
março, a campanha colheu 461
amostras de testes rápidos sendo
nove novos casos confirmados,
ante 87 testes executados em 2021
para nove novos casos positivos.

“O objetivo desta ação é identi-
ficar precocemente os casos de pes-
soas com a doença e, a partir do di-
agnóstico, poder oferecer o trata-
mento adequado e interromper a
cadeia de transmissão”, afirmou a
enfermeira Elisabete Vitti, interlocu-
tora do programa de Tuberculose.

Ainda, segundo levantamen-
to do Cedic divulgado esta sema-
na, no período de 1º de janeiro a 13
de abril de 2021, foram 39 novos
casos da doença, ante 35 no mes-

mo período de 2022, o que repre-
senta uma diminuição de 10,25%.
Além disso, o número de óbitos por
tuberculose também foi menor, sa-
indo de duas mortes neste período
do ano passado para uma este ano.

Conforme explica Elisabete, a
diminuição de casos novos e óbitos,
num cenário onde houve aumento
da busca ativa desses sintomáticos,
pode ser indicativo dos esforços re-
alizados pelas equipes de Atenção
Básica e Cedic no combate à tuber-
culose. “A pandemia afetou os tra-
balhos desenvolvidos por todas as
equipes em relação às campanhas,
porém não paramos de fazê-lo”.

É importante lembrar que as
ações de combate e prevenção à
tuberculose realizada na cidade
seguem as orientações vindas do
Centro de Vigilância Epidemioló-
gica do Estado de São Paulo, via
Divisão de Tuberculose. “A tuber-
culose é uma doença infecciosa e
transmissível, que afeta priorita-
riamente os pulmões, embora pos-
sa acometer outros órgãos. Além
de tosse, outros sinais e sintomas
que podem estar presentes, como
febre vespertina, sudorese notur-

na, emagrecimento e cansaço/fa-
diga. Sendo assim, recomendamos
que todo sintomático respiratório
procure uma unidade de saúde
para solicitar o exame de pesqui-
sa para a tuberculose, indepen-
dente da campanha. Vamos pre-
venir. O teste é gratuito e o trata-
mento também”, reforçou o secre-
tário de Saúde, Filemon Silvano.

TRATAMENTO – A tuber-
culose tem cura e o tratamento
dura no mínimo seis meses. É
gratuito e disponibilizado pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
A estratégia do tratamento, é o
Tratamento Diretamente Obser-
vado (TDO), que consiste na in-
gestão diária dos medicamentos
da tuberculose pelo paciente,
sob a observação de um profis-
sional da equipe de saúde.

TRANSMISSÃO – A trans-
missão se dá pelas vias áreas, a par-
tir da inalação de aerossóis. Ao fa-
lar, espirrar e principalmente ao tos-
sir, as pessoas com tuberculose ati-
va lançam no ar partículas em for-
ma de aerossóis que contêm bacilos
e que podem ser aspirados por ou-
tros indivíduos levando à infecção.

AAAAATENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTOTENDIMENTO

Subsecretário de
saúde visita UBS do
Parque Piracicaba

O subsecretário de Saúde,
Augusto Muzilli Jr, visitou a
Unidade Básica de Saúde (UBS)
Parque Piracicaba na manhã de
quarta-feira, 13. As visitas às
unidades de saúde acontecem
desde janeiro de 2021 e têm
como objetivo conhecer as uni-
dades, seus servidores e usuári-
os, além de ouvir as demandas
da população destas regiões.

Muzilli foi recebido pela en-
fermeira Daniele Antoniali e pela
técnica de enfermagem Márcia
Goes, que falaram sobre as ações e
atendimentos na unidade que

Muzilli conversa com Daniele e Márcia, na UBS Parque Piracicaba

atende cerca de 24 mil pessoas,
distribuídas em 14 bairros da área
de abrangência, entre eles o Grand
Park, Jardim Itapuã, Monte Rey
I, Parque Piracicaba (Balbo) e Re-
sidencial Vida Nova 1, 2, 3 e 4.

“Os servidores estão de pa-
rabéns pelo atendimento nesta
unidade. Esperamos ainda este
ano entregar a obra da nova
UBS, que ficará ao lado desta
que visitamos hoje. A área aten-
dida é grande e os servidores,
bem como a população, precisam
de um espaço adequado para
isso”, afirmou o subsecretário.

Divulgação
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Em resposta a boatos, Marcelo Muchá
esclarece uso de recursos de emenda
Líder comunitário destaca assembleia de associação, no próximo dia 26,
para cobrar os investimentos da Prefeitura e esclarecer a comunidade

Presidente da Associação do
bairro Parque Orlanda e Adjacên-
cias, Marcelo Muchá esclarece o
uso de recursos destinados para
reformas do prédio do centro co-
munitário a partir de emenda con-
quistada junto ao deputado esta-
dual Alex de Madureira (PL). Nos
últimos dias, diversos boatos sur-
giram de que a verba teria “sumi-
do”, “o que não é verdade”, res-
ponde ele, que atua profissional-
mente como carteiro nos Correios.

“Eu tenho todas as planilhas
e documentos que demonstram
que esses recursos vieram do Go-
verno do Estado de São Paulo, fo-
ram direto para os cofres da Pre-
feitura de Piracicaba e agora esta-
mos aguardando que a reforma
do centro comunitário seja reali-
zada”, disse Muchá, ao enfatizar
que “não admite qualquer desvio
de conduta de sua diretoria” e que
“os boatos devem ter surgido de
opositores políticos no bairro”.

Dentre os documentos que
comprovam o repasse dos recur-
sos é “Relatório de Tramitações”
em que a Semob (Secretaria Mu-
nicipal de Obras) informa, ofici-
almente, o repasse de R$ 100 mil
(valor da emenda) e mais R$
42.847,09 de contrapartida da

Prefeitura, para a reforma do
Centro Comunitário do bairro
Parque Orlanda, solicitação aten-
dida a pedido da Smads (Secreta-
ria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social), responsá-
vel por estes espaços públicos.

Em outra planilha, com logo
da Prefeitura de Piracicaba, há um
memorial descritivo de cada refor-
ma e recursos que deverão ser uti-
lizados no centro comunitário lo-
calizado na rua Jorge Anéfalos, no
bairro Parque Orlanda. Aparecem,
neste documento, informações
detalhadas de cada ação que de-
verá realizada na cobertura do
prédio, nas salas, na cozinha, nos
revestimentos, assim como aqui-
sição de materiais de hidráulicas,
portas e bancadas, entre outros.

Marcelo Muchá disse que to-
das as informações serão esclare-
cidas e os investimentos pela Pre-
feitura serão cobrados na próxi-
ma assembleia da associação do
bairro, agendada para o próximo
dia 26, a partir das 18h30. “Quere-
mos que toda a comunidade com-
pareça neste dia, para que possamos
passar todos os detalhes e mostrar
a lisura deste processo, no qual
pudemos fazer diversas melhori-
as no Centro Comunitário”, disse.

Marcelo Muchá destaca que, durante assembleia no próximo dia 26,
irá esclarecer a situação do repasse dos recursos à comunidade

Rosângela Antunes Silva
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Uma noite de festa “Só para Elas”
Numa noite ‘Só para Elas’, a Unimed Piracicaba reuniu médicas, esposas de cooperados e personalidades, no Terraço
do Centro Administrativo, para um encontro cheio de sintonia. Para embalar o bate-papo, muitas pizzas e vinhos,
além do pocket show de Lia Santhiago, cover da rainha do rock brasileiro, Rita Lee, que trouxe sua banda e agitou a festa.

Fotos: Divulgação

Erika Spiller, Isabela Annicchino, Flávia Mainardi e Adriana Viotti Lia Santhiago Camila Córdoba, Fernanda Sakai, Mariana Pacheco e Juliana Sacchetin

Tatiele Garcia e Daniele Puia Cássia Guerra e Karla Corrente Alessandra Louzada, Ana Célia Consolmagno, Talita Muller e Malu Volpato

Thaís Machado, Lin Rossetti, Flávia Mainardi, Lucilia Weltson e Melissa Mendes
Renata Passos, Jacqueline Bonilha, Ivonete Oharomari, Viviane de Moraes,
Eneida Santana, Cintia Soares e Cristiane Resende
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Prefeitura unifica o Sempem e
Sesmt para atender servidores
Todos os serviços, agora, estão concentrados em prédio na rua das Freguesias, 165,
no bairro Nova Piracicaba; economia aos cofres públicos de R$ 18 mil por ano

A Secretaria Municipal de
Administração (Semad) unificou
as atividades e o atendimento do
Serviço Municipal de Perícias Mé-
dicas (Sempem) e do Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Segu-
rança em Medicina do Trabalho
(Sesmt), na rua das Freguesias,
165, no bairro Nova Piracicaba. A
iniciativa contempla o plano de
reestruturação das atividades da
Prefeitura, que visa reduzir cus-
tos de locomoção dos servidores
municipais, além de melhorar a
qualidade dos serviços prestados.

O secretário da Semad, Do-
rival José Maistro, disse que a
junção vai estabelecer os princí-
pios de gestão moderna, com re-
dução de custos e de recursos
humanos, com maior eficiência
na proteção da integridade físi-
ca e segurança dos servidores
públicos nos seus postos de tra-
balho. Com a unificação do aten-
dimento, o setor ampliará tam-
bém as suas atividades, passan-

do a ser responsável pelas perí-
cias médicas do Serviço Muni-
cipal de Água e Esgoto (Semae).

“Anteriormente, os servido-
res precisavam se deslocar por
prédios diferentes, passando pri-
meiro pela perícia médica, que fica
na rua Antônio Correa Barbosa,
para depois ir ao Sesmt, na rua
das Freguesias. Tudo isso agora
é feito no mesmo espaço”, frisou.

ECONOMIA - Maistro res-
saltou, ainda, que essa iniciativa
resultará também em economia ao
município, uma vez que o prédio
deixado pelo Sempem, na rua An-
tônio Correa Barbosa,1.600, abri-
gará em breve o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE),
hoje sediado em imóvel locado pela
Prefeitura na rua Dom Pedro I,
2107. “Uma ação simples e direta,
que vai representar uma economia
aos cofres públicos de R$ 18 mil
por ano”, destacou o secretário.

NOVA COORDENAÇÃO
– Sempem e Sesmt também con-

Equipes do Sesmt e Sempem agora prestam atendimento unificado

Divulgação

tam com nova coordenação mé-
dica, técnica e administrativa,
que trabalha em conjunto para
a implantação de várias ações
para beneficiar a categoria, en-
tre elas a volta dos cursos de
qualificação e requalificação

profissional, que foram prejudica-
dos pela pandemia da Covid-19.

O atendimento do Sempem e
Sesmt acontece de segunda a sex-
ta-feira, das 7h às 16h. Informa-
ções podem ser obtidas pelos tele-
fones 3402-7785 ou 3402-8050.

PPPPPARQUE ESTARQUE ESTARQUE ESTARQUE ESTARQUE ESTADUADUADUADUADUAL CAL CAL CAL CAL CARLARLARLARLARLOS BOOS BOOS BOOS BOOS BOTELHOTELHOTELHOTELHOTELHO

O parque foi criado pelo governo do Estado de São Paulo em
1982, sendo abrigo de diversas plantas e animais, com algumas
espécies ameaçadas de extinção. Estando localizado na região
sudoeste do Estado, o parque se estende pelos municípios de
São Miguel Arcanjo, Capão Bonito e Sete Barras, ocupando as
porções territoriais mais altas da Serra de Paranapiacaba. O
Parque Estadual Carlos Botelho é um dos mais importantes
refúgios da vida selvagem da região, constituindo-se num dos
mais importantes e significativos corredores ecológicos que
conecta os mais importantes remanescentes da Mata Atlântica
do Brasil. Dos aproximadamente três mil Mono-carvoeiros exis-
tentes no Brasil, mais da metade encontra-se nesse parque.

SEMPRE UM BOM ASEMPRE UM BOM ASEMPRE UM BOM ASEMPRE UM BOM ASEMPRE UM BOM ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTOOOOO

Desde 2010, a missão do Parque Estadual Carlos Botelho é
desenvolver atividades de sensibilização ambiental, utilizando o
Ecoturismo como uma importante ferramenta de Educação Am-
biental. Nos dias atuais, a tudo precisamos confirmar, porém o
esquema prevê recepção por monitores locais que fazem uma
apresentação. Há um museu a ser conhecido, com diversos ani-
mais silvestres preservados de forma especial para manter a
aparência que tinham quando em vida. Conservam os ambien-
tes naturais através da vivência, experimentação, a interação
com a natureza, e com os costumes e tradições das comunida-
des que vivem nesses locais. Visite esse interessante parque.

AS TRILHAS DO PAS TRILHAS DO PAS TRILHAS DO PAS TRILHAS DO PAS TRILHAS DO PARQUEARQUEARQUEARQUEARQUE
Várias trilhas estão à disposição, como a Trilha das Bromélias
localizada ao lado da sede do parque, totalmente adaptada para
portadores de necessidades especiais, com área de descanso. A
Trilha da Canela é outra, com vegetação secundária com onze
espécies de canelas no seu percurso. Já a Trilha Represa/Fornos é
tranquila e sem muitos declives, com ruínas dos fornos de carvão,
que datam da época em que a madeira da floresta era retirada
para tal fim. O Parque Carlos Botelho recebeu da UNESCO em
1998 o título de “Sítio do Patrimônio Mundial da Humanidade”.

Entrada do Parque Estadual Carlos Botelho (SP)

Parque Estadual Carlos Botelho (SP)

Praça em Sertãozinho.  Foto Alf Ribeiro

Marcelo Pelegrini fala sobre o evento de Sertãozinho (SP)

SERTÃOZINHO DANDO EXEMPLOSERTÃOZINHO DANDO EXEMPLOSERTÃOZINHO DANDO EXEMPLOSERTÃOZINHO DANDO EXEMPLOSERTÃOZINHO DANDO EXEMPLO

A Secretaria de Cultura e Turismo de Sertãozinho proporcionou a
capacitação dos funcionários dos equipamentos turísticos, pre-
parando-os para atender o público em questões de acessibilida-
de, bem como ao combate à prática de violência contra a mulher
e contra o racismo entre outros preconceitos. Um ciclo de pales-
tras específicas aconteceu com total interesse dos participantes,
prestigiados pelo prefeito Dr. Wilsinho, seu competente Diretor
de Turismo Marcelo Pelegrini e a presidente do Conselho Mu-
nicipal de Turismo Elziane Sandrim e outras autoridades.

SERTÃOZINHO (SP)SERTÃOZINHO (SP)SERTÃOZINHO (SP)SERTÃOZINHO (SP)SERTÃOZINHO (SP)

A cidade de Sertãozinho, a 21 km de Ribeirão Preto, é uma das
classificadas oficialmente como ‘Município de Interesse Turísti-
co’. É a 3ª maior cidade da região nordeste do Estado de São
Paulo. Considerada a capital mundial do setor sucroalcooleiro e,
também recebeu o título de "Capital Brasileira do Etanol", em
substituição ao antigo título de "Califórnia Brasileira". Sertãozi-
nho é conhecida tambem como a "Capital Brasileira do Hóquei
sobre Patins", esporte popularizado localmente graças ao princi-
pal clube de hóquei da cidade: o Sertãozinho Hóquei Clube.

Vivendo a natureza. Foto do Turismo Independente IGREJA EM COMUNICAÇÃO é editada pela
Assessoria de Comunicação da Diocese de Piracicaba

Fone: (19) 2106-7555
E-mail: comunicacao@diocesedepiracicaba.org.br

Site: www.diocesedepiracicaba.org.br

IGREJA EM COMUNICAÇÃO

Paixão, Morte e Ressurreição
no Evangelho de Lucas

Amados irmãos em Cristo.
Gostaria de propor uma reflexão
sobre o ápice da Missão de Je-
sus, sua Paixão, Morte e Ressur-
reição que, no Evangelho de Lu-
cas, compreende os capítulos 22
a 24. Jesus nos é apresentado
como “o mártir fiel e paciente, o
justo perseguido que, através da
perseverança e bondade, torna-
se fonte de salvação para todos
os que o encontram” (Rinaldo
Fabris). Deste modo, em Jesus
se concretiza o projeto salvífi-
co do Pai que, pela ação do Fi-
lho, oferece a todos, por meio
da conversão, o perdão.

Lucas tem como caracterís-
tica envolver o leitor no segui-
mento de Jesus e, por isso, as
atitudes de Jesus, em seu mo-
mento derradeiro, dava espe-
rança aos discípulos que, na
comunidade lucana, já come-
çam a passar pelas primeiras
perseguições. “Assim como Je-
sus é o mártir fiel ao Pai e soli-
dário com os homens, assim o
segue o discípulo, levado por
uma sintonia interior com a pes-
soa de Jesus” (Rinaldo Fabris).

Na Ceia, Jesus dá as últimas
recomendações para seus discí-
pulos sobre a fidelidade, os peri-
gos e os riscos do tempo futuro.
Neste sentido, a celebração eu-
carística ocupa a centralidade na
vida da Igreja, onde toda a co-
munidade cristã deve ser mode-
lo de fé e de fidelidade. “O cen-
tro da nova páscoa é Jesus, a
sua palavra e o seu dom, que
estão sendo continuamente re-
cordados e atualizados na comu-
nidade dos discípulos que, ain-
da hoje, se reúnem para celebrar
a páscoa” (Rinaldo Fabris).

Da Ceia ao Calvário, Lucas
apresenta a seguinte ordem: 1)
Preparação para a Ceia Pascal (Lc
22,7-13); Nova Páscoa (Lc 22,14-
23); Promessas aos Discípulos e
à Comunidade (Lc 22,24-38);
Oração no Monte das Oliveiras
(Lc 22,39-46); A prisão de Jesus
(Lc 22,47-53); Negação de Pedro
(Lc 22,54-65); Jesus diante do
Sinédrio, Pilatos e Herodes (Lc

22,66 - 23,12); A Condenação de
Jesus (Lc 22,13-25) e o Caminho
da Cruz (Lc 23,26-32).

A morte de Nosso Senhor na
cruz marca o começo da mudan-
ça ou conversão dos fiéis. É o ul-
timo gesto de solidariedade de
Jesus, que oferece a todos que
se convertem a salvação. “Não
há situação humana de misé-
ria e de pecado que exclua al-
guém da salvação; também
para o bandido que morre por
causa de seus delitos há espe-
rança de futuro”.(Rinaldo Fa-
bris). O sepultamento de Jesus
foi apressado pela proximidade
do repouso sabático. José de
Arimatéia concedeu a Jesus o
último gesto de piedade huma-
na: um sepultamento digno,
honrado, num sepulcro novo.

O último capítulo do Evan-
gelho nos fala da Ressurreição
de Jesus e também do pleno
cumprimento de todas as pro-
messas e expectativas de salva-
ção. “Em Jerusalém se revela a
grande ação salvadora de Deus,
a morte e a ressurreição do Mes-
sias; aqui ele, como o ‘vivente’ e
glorificado, encontra os seus
discípulos para enviá-los a to-
dos os povos” (Rinaldo Fabris).
Este capítulo nos apresenta três
partes muito importantes da
ação do Ressuscitado: 1º) O
anúncio da ressurreição às mu-
lheres, perto do sepulcro, é ori-
entado ao grupo dos onze que
estão ao redor de Simão (Lc 24,1-
12); 2º) O reconhecimento do
Senhor por parte dos dois discí-
pulos de Emaús (Lc 24,13-35) e
3º) A aparição final de Jesus aos
onze, que marca todo o evento
pascal, e com a promessa da mis-
são universal, inaugura a cami-
nhada da Igreja (Lc 24,36-53).

Portanto, o ápice da ação
de Jesus marca a plenitude da
universalidade da salvação. A
partir de agora, a Igreja deve
continuar a missão de Cristo
que, reunida ao redor do Se-
nhor ressuscitado pela força
do Espírito,  continua,  no
mundo, a obra de salvação.

IGREJA EM NOTÍCIAS
PÁSCOA – O bispo diocesano
Dom Devair Araújo da Fonse-
ca preside, neste dia 17 de abril,
a Santa Missa do Domingo da
Páscoa na Ressurreição do Se-
nhor, a partir das 10h30, na
Catedral de Piracicaba. A ce-
lebração tem transmissão ao vivo
pela TV Oração (youtube.com/
tvoracao) e pelo Facebook da
Diocese de Piracicaba.

MUTIRÃO I – Após bons re-
sultados em Piracicaba, o muti-
rão para oferecer exames de vis-
ta e acompanhamento oftalmo-
lógico gratuitos a crianças e
adolescentes de 6 a 15 anos será

realizada também em Capivari,
no dia 22 de abril, no salão da
Paróquia São Benedito (Rua Co-
ronel Delfino, 869 - Centro).

MUTIRÃO II – Em março, o
mutirão atendeu cerca de 300
crianças em Piracicaba, sen-
do que 102 delas tiveram pro-
blemas de visão constatados
e irão receber óculos ou acom-
panhamento médico especi-
alizado gratuitamente. Em
Capivari, a ação é uma parce-
ria entre Projeto Olhar Sem-
pre, Hospital de Olhos de Pi-
racicaba, Exército de Formi-
guinhas, Diocese e Prefeitura.

Pe. Willian Bento
Coordenador Diocesano de Pastoral

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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Dois filmes nacionais e o novo "Animais Fantásticos"
Fotos: Divulgação

No novo filme da saga Animais Fantásticos, Maria Fernanda
Cândido, interpreta Vicência Santos, candidata a
Chefe Suprema da Confederação dos Bruxos

Alfred Enoch e Seu Jorge em cena de Medida Provisória,
que tem como cenário um Brasil  distópico onde
os negros são deportados à força para a África

Três novos filmes  já estão em
cartaz nas salas de cinema da ci-
dade, com destaque para "Os Se-
gredos de Dumbledore", terceiro
capítulo da saga   "Animais Fan-
tásticos", que divide as telas com
dois filmes nacionais. O primeiro
é o drama político "Medida Provi-
sória", que marca a estreia do ator
Lázaro Ramos na direção e que
debate questões sociais e raciais
em um futuro distópico no Brasil.
O segundo é a aventura infantil
"Detetives do Prédio Azul 3 - Uma
Aventura no Fim do Mundo".

ANIMAIS FANTÁSTI-
COS: OS SEGREDOS DE
DUMBLEDORE é o  terceiro
capítulo da saga  criada pela escri-
tora J. K. Rowling. Os dois primei-
ros filmes da série arrecadaram
cerca de 1,5 bilhão de dólares mun-
dialmente. Na trama, o magizoo-
logista Newt Scamander (Eddie
Redmayne), conhecido por carre-
gar sua maleta com criaturas má-
gicas, é convocado pelo professor
Alvo Dumbledore (Jude Law) para
uma missão contra o mal. Depois
que o poderoso mago das trevas
Grindelwald (Mads Mikkelsen) co-
meçou a colocar seus planos em
prática, o mundo da magia foi di-
vidido em dois lados opostos. En-
tão Newt precisará liderar uma
equipe dos bruxos corajosos para
enfrentar a crescente legião de se-
guidores de  Grindelwald, enquan-
to encontram novas e velhas cria-
turas mágicas. Os críticos especi-
alizados não gostaram do filme,
"uma aventura de ritmo monóto-
no e duração  (142 m) desnecessá-
ria". Mas não deixaram de desta-
car o visual impressionante da pro-
dução e as criaturas mágicas, que
geram momentos divertidos. À
destacar no  grandioso elenco a
presença da atriz brasileira Maria
Fernanda Cândido, em sua estreia

em Hollywood, interpretando a
personagem Vicência Santos,
candidata ao cargo de Chefe Su-
prema da Confederação dos
Bruxos. Mas sua aparição é cur-
ta, duas ou três cenas. O filme é
assinado por Peter Yates, o mes-
mo dos dois primeiros filmes.

MEDIDA PROVISÓRIA é
um drama político brasileiro que
marca o primeiro trabalho do ator
Lázaro Ramos na direção. O filme
é uma adaptação de "Namíbia,
Não!", peça de Aldri Anunciação
que o próprio Lázaro Ramos diri-
giu para o teatro em 2011. Na tra-
ma, passada em um futuro distó-
pico, o governo brasileiro decreta
uma  Medida Provisória obrigan-
do todos os cidadãos negros a irem
embora para a África, com a falsa
justificativa  de encontrar as pró-
prias origens, criando caos, pro-
testos e um movimento de resis-
tência clandestino que inspira a
nação. No desenrolar da trama,
dois primos -- o advogado Anto-
nio (o anglo-brasileiro Alfred Eno-
ch) e o jornalista André  (Seu Jor-
ge),  decidem se esconder em um
apartamento enquanto debatem
questões sociais e raciais, além de
compartilharem o'medo que tem
sobre o futuro. Eles não preten-
dem aceitar que essa Medida Pro-
visória acabe com o verdadeiro
Brasil.  Em uma  entrevista recen-
te, Lázaro Ramos destacou que,
apesar da história  apresentar um
tom distópico, alguns elementos
da narrativa já acontecem na rea-
lidade e, portanto, talvez não pos-
sam  ser encarados dessa forma.

DETETIVES DO PRÉDIO
AZUL 3 - UMA AVENTURA
NO FIM DO MUNDO é a ter-
ceira aventura infantil no cinema
inspirada na série "Detetives do
Prédio Azul", criada por Flávia
Lins e Silva e exibida no canal pago

Gloob. Desta vez os detetives Pi-
ppo,  Bento e Sol se veem em apu-
ros quando o porteiro Severino en-
contra uma das faces do Meda-
lhão de Uzur, responsável por  con-
trolar e manipular toda a magia
existente no mundo. Assim que co-
loca a relíquia no pescoço, Severino
começa a se transformar em uma
figura maligna. Para resolver isso,
os jovens detetives viajam  até

Reformulação
Olá, alvinegros apostólicos

romanos, sejam mais uma vez
bem vindos ao nosso espaço se-
manal, democrático, alegre,
descontraído e que vivencia o
dia a dia do XV de Piracicaba
com uma satisfação imensa.
Esse clube centenário que tem
como riquezas sua história cen-
tenária, sua torcida apaixona-
da e uma cidade que gira em
torno de suas conquistas e der-
rotas é sempre o nosso foco prin-
cipal, comentar sobre tudo isso
é a razão de nosso trabalho.

Após o vexame do “benta-
ço” em Piracicaba, na derrota
por 1x5 para o São Bento dirigi-
do pelo “excelente” Paulo Rober-
to, o Nhô-Quim precisava de
mudanças, algo que realmente
impactasse sua estrutura no que
se diz respeito ao futebol profis-
sional, pois nos outros departa-
mentos tudo caminha muito
bem. O financeiro, marketing e
administrativo/comercial está a
cada dia mostrando novidades
e superando as dificuldades.
Ainda falta algo mais para as
categorias de formação, não está
realmente sendo bem trabalhada,
tirando a parte técnica do setor,
sua diretoria e gestão estão um
degrau abaixo no que se diz “ex-
periência e profissionalismo”.

É inadmissível que por não
ter estrutura suficiente o clube
não consiga manter os meninos
do sub13-sub15 e sub 17 em ati-
vidade, são várias as opções para
que parcerias sejam realizadas e
colocadas em prática. Vejam só
queridos amigos leitores, o Inde-
pendente de Limeira treina seus
garotos de duas categorias em
Piracicaba no clube do Rezende,
muito tradicional aqui na cida-
de, pois é você pode me pergun-
tar: Não poderia ser o XV? Ai
entra a falta de “experiência e
profissionalismo” aliada ao “co-
nhecimento” que já citamos.

No futebol profissional após
o último fiasco, o presidente re-
solveu dar um basta em anos de
fracassos e desligou o diretor de
futebol, executivo de futebol e um
funcionário que veio para uma
função de gerente de futebol e
estava navegando por todos os
lados sem função específica. Ain-
da faltam mais nomes para se-
rem convidados a se retirarem,
casos de integrantes da comis-
são técnica que não tem o por-
quê continuar se está com prio-
ridade a reformulação do depar-
tamento. Em nossa opinião, um

dos primeiros a ser trocado é o
preparador físico, era visível a
falta de preparo do elenco que se
mostrava cansado e sem ne-
nhum poder de reação, as per-
nas dos atletas pesavam o dobro
no segundo tempo, e o exemplo
mais claro era o de Lucio Flávio,
apesar dos seus trinta e poucos
anos sempre era substituído no
segundo tempo, já era de cara
uma substituição queimada an-
tes mesmo de a partida iniciar.
Não paro por ai, nas categorias
de formação gente nova e com
“experiência em ter vivido o fu-
tebol como profissão”, deveria
estar no comando. Pessoas que
foram jogadores ou treinadores
e que tem a linguagem do joga-
dor para ensinar aos meninos e
saber como ajudar os seus trei-
nadores. Difícil um departamen-
to tão importante ter seu plane-
jamento nas mãos de quem nun-
ca chutou uma bola, a não ser em
chácaras, esse departamento
“bem gerido” é o futuro financei-
ro do clube, podem ter certeza que
após a votação do conselho favo-
rável a abertura para “SAF”, um
dos principais departamentos na
visão de um possível investidor
sem duvida é a base do clube.

O presidente está com o
nome do novo diretor já defini-
do, este velho corneta que para
muitos “cães de guarda do anti-
go diretor de futebol, e a viúvas
de TP das redes sociais que di-
zem que não sou quinzista”, já
sabe o nome, mas como não sou
“candinha” e nem tenho a petu-
lância em ser o porta voz das
novidades, não falo, “mas sei”.
Esse novo diretor já está, mesmo
que ainda no anonimato “me-
xendo” no departamento, e os
nomes que já começaram a cair
em forma de cascata com certe-
za foi a seu pedido. É gente do
bem e vai trazer o torcedor mais
uma vez para perto do time, além
de se cercar com certeza de gente
qualificada, sem interesses pes-
soais ou políticos, além de conse-
guir se comunicar livremente com
o verdadeiro torcedor nas vitó-
rias e nas derrotas com o mesmo
equilíbrio. Quanto ao resto... bom
escutei e ouvi de uma gralha a
seguinte frase quando o Dr. Re-
nato Bonfíglio deixou o clube: Vai
com Deus e muito obrigado pelo
que fez, o XV não precisa mais de
você. Como o mundo dá voltas!

Força XV de Piracicaba, as
pessoas passam, mas você ve-
lho senhor, tu és “imortal”.

TEXTO: Luiz Tarantini, Jornalista, repórter esportivo,
setorista do XV de Piracicaba, Whatsapp: (19) 99639-2028.

ILUSTRAÇÃO: Luis Marangoni, caricaturista e chargista do
XV de Piracicaba desde 2013 Whatsapp:(19) 97130-5259

A Secretaria de Defesa do
Meio Ambiente (Sedema) infor-
ma que hoje, 15, feriado de Sex-
ta-Feira Santa, os ecopontos do
Jardim Oriente, Santo Antônio,
Mário Dedini I e II, Monte Rey,
Bosques do Lenheiro e Artemis
ficarão fechados. O funciona-
mento será retomado no sábado,
16/04, no horário das 7h às 16h.

Na próxima semana, no fe-
riado de Tiradentes, dia 21/04,
o atendimento dos ecopontos
será normal. A secretaria infor-
ma que, tradicionalmente, o aten-
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Ecopontos ficam fechados
durante Sexta-feira Santa

dimento dos ecopontos só é pa-
ralisado em duas datas: na Sex-
ta-feira Santa e no feriado de Fi-
nados, celebrado em novembro.

A Sedema lembra que este ca-
lendário, com poucas interrupções
anuais, foi montado como forma
de prestigiar a população, com os
ecopontos funcionando normal-
mente na maioria dos feriados, pe-
ríodo em que as pessoas utilizam o
tempo livre para realizar reformas
ou fazer limpeza em suas residên-
cias e, assim, descartar os seus
resíduos em local apropriado.
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Prefeitura vai investir mais de
R$ 630 mil em qualificação
Serão oferecidas 644 vagas gratuitas, com a realização de 34
cursos presenciais; início dos cursos está previsto para maio

A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
(Semdettur), vai investir R$ 636
mil em cursos de qualificação
profissional nas áreas de servi-
ços, comércio, indústria e tec-
nologia até o final de 2022.

O contrato foi assinado on-
tem, 13/04, pelo prefeito Luciano
Almeida e pelo secretário da Sem-
dettur, José Luiz Guidotti Júnior,
com o gerente do Senac Piracica-
ba, João Carlos Goia, e Humberto
Aparecido Marim e Marcos Wag-
ner Gozzo representando o Senai.

No total serão oferecidas
644 vagas gratuitas, com a re-
alização de 36 cursos presenci-
ais que atendem a demanda das
empresas locais, vocações co-
merciais e resultados de pesqui-
sas realizadas pela própria Se-
mdettur no mercado de traba-
lho. O início está previsto para
maio e os interessados podem
fazer a sua inscrição até o dia
19 de abril pelo link http://
semdettur.piracicaba.sp.gov.br.

O prefeito Luciano Almeida
destacou que a contratação das
instituições de ensino representa
mais uma prova de uma gestão
que trabalha com eficiência e res-
ponsabilidade, que pesquisou as
demandas de Piracicaba para as-
sim oferecer cursos de qualifica-
ção que garantam uma rápida
inserção no mercado de trabalho.

José Luiz Guidotti Jr, lem-
brou que é a primeira vez que a
Pasta custeia os cursos do Se-
nac e Senai com recursos pró-
prios. “Antes, nós tínhamos que
escolher as opções oferecidas
por essas instituições de ensino.
Agora, Senac e Senai formata-
ram a sua grade de programa-
ção curricular baseada nas de-
mandas que solicitamos, confor-

Divulgação

José Luiz Guidotti Jr., Luciano Almeida, Humberto Marim, Marcos Gozzo e João Goia

me comportamento do mercado
local”, explicou Guidotti Jr.

João Carlos Goia disse que a
Prefeitura agiu com assertividade
e clareza, aproveitando o modelo
estrutural administrativo do Se-
nac que dispensa licitações para a
realização de cursos. “Estamos ofe-
recendo programas de qualidade
no momento que as pessoas mais
precisam, pois quem não se quali-
fica não consegue mais se inserir
no mercado de trabalho.”, frisou.

Humberto Aparecido Ma-
rim também elogiou a iniciativa
da atual administração, lem-
brando que só um dos cursos
oferecidos pelo Senai neste pa-
cote, o operador de máquinas de
usinagem convencionais, custa
R$ 2.900,00. “Após o curso este
profissional é rapidamente absor-
vido pelo mercado, com uma mé-
dia salarial de R$ 2.867,08, fora
os benefícios”, destacou Marim.

Para executar esses cursos a
Semdettur vai investir R$
507.420,080 no Senac, que oferece
500 vagas à população, enquanto
que o SENAI receberá R$ 129.360,00
para criação de outras 144 vagas.

Ushuaia, na Argentina, para en-
contrar a metade do bem do meda-
lhão. Para tanto, eles contam com
a ajuda da feiticeira Berenice (Ni-
cole Orsini) e do mago Elegun (Láza-
ro Ramos). Os jovens detetives mais
uma vez são interpretados por  Pe-
dro Motta (Pippo),  Anderson
Lima (Bento) e Letícia Braga (Sol).
Mário Lima é quem dirige esta de-
liciosa e movimentada aventura.

PRÉ-REQUISITOS - O iní-
cio dos cursos está previsto para
este mês maio. Cada um deles pos-
sui um pré-requisito diferenciado

para a inscrição, mas no geral os
interessados devem estar desem-
pregados, ter idade acima de 16
anos e residir em Piracicaba.
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Nesta semana, a estrada do
bairro Cruz Alta (PIR 192) recebeu
serviços de reparo e manutenção
da Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Sema (Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abastecimen-
to), a fim de atender demandas
de moradores e melhorar a cir-
culação de carros e pedestres.

Toda a extensão da estrada,
aproximadamente 5 quilômetros,
recebe lajão britado, com o auxílio
das máquinas motoniveladora e
rolo-compactador. Os serviços ti-
veram início na segunda-feira, 11,
e continuam até semana que vem.

Ainda nesta semana, a equi-
pe da Sema fez remoção de bor-
rachudo na estrada dos Pires
(PIR 288), em Ibitiruna. O bu-
raco estava impedindo a passa-
gem do ônibus escolar. O pro-
blema foi resolvido na terça-fei-
ra, 12/04, com a aplicação de
rachão e agregado reciclado.
Morador da região, Roberto

D’Avilla fez o primeiro contato
com a Sema solicitando o reparo
e agradeceu o trabalho da secre-
taria. “Minha filha ficou conten-
te que agora vai poder voltar para
a escola, muito obrigado”, disse.

A equipe responsável pelas
manutenções de pontes rurais fi-
nalizou esta semana os reparos na
“ponte do Laerte”, na estrada PIR
10/354, em Anhumas. O assoalho
da ponte foi trocado, por conta do
apodrecimento das vigas de cima.

A mesma equipe fez limpeza
de canal e poda de mato em pon-
tes das estradas do Pau D’Alho
(PIR 286), do Giuliani (PIR 006/
290), do Batagelo (PIR 005/290) e
Pau Queimado (PIR 007W).

Outra frente de trabalho da
Sema finalizou nesta semana a
construção de piso no Varejão
da Raposo Tavares, para aco-
modar melhor a banca de utili-
dades domésticas e de uma pas-
sagem para acesso aos banheiros.

Divulgação/CCS

Máquina retirando borrachudo na estrada dos Pires, em Ibitiruna
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Sema faz manutenção
na estrada do Cruz Alta
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Orquestra de Câmara da
Empem abre temporada
com solistas convidados
Apresentando obras dos compositores Ernst Mahle, Wagner e Vivaldi
e participação especial do Coro de Câmara São Miguel Arcanjo

Fhelipe Serafim participou de importantes festivais internacionais de música
como o Festival Internacional de Regência Sergio Chnee de 2016 a 2018

Divulgação

Na segunda-feira, 18l, às
19h30, a Orquestra de Câmara da
Escola de Música de Piracicaba
“Maestro Ernst Mahle” – EMPEM
abre a temporada de concertos
2022 apresentando, na Sala de
Concertos Dr. Mahle, obras de três
compositores (do Barroco, Ro-
mantismo e Contemporaneidade).

Iniciando o repertório com
a "Pentafonia" de Ernst Mahle e
em seguida com a peça o "Idílio
de Siegfried" de Wagner que es-
treou na manhã de natal de 1870
na casa do próprio compositor,
executado por um pequeno gru-
po da Orquestra do Tonhalle de
Zurique e encerra com o "Gloria"
de Vivaldi, rv 589. O mesmo con-
certo será apresentado no dia 29
de abril, às 19h30, no Teatro
Municipal “Dr. Losso Netto”.

No concerto do dia 18, na Sala
"Dr. Mahle" na sede da  Empem, a
orquestra conta com a participa-
ção das solistas Juliana Kreling e
Raissa Amaral, sopranos, e Sonia
Dechen, contralto, e no dia 29,  no
Teatro Municipal "Dr. Losso Net-
to", com as sopranos Graziele Ti-
nós e Denise Alves. Ambas apre-
sentações contam também com a
participação especial do Coro de
Câmara São Miguel Arcanjo, regi-
do pelo tenor e professor de canto
da Empem Antonio Pessotti.  A en-
trada para os dois concerto é gra-
tuita, mas é solicitado para aqueles

que puderem a doação de um qui-
lograma de alimento não perecível
que será doado para o Fundo So-
cial de Solidariedade - FUSSP.

A Escola de Música de Piraci-
caba “Maestro Ernst Mahle” se
prepara para seu 70º Aniversário
de fundação e a Orquestra de Câ-
mara caminha para seu 67º ani-
versário a ser comemorado em
agosto deste ano. “Abriremos a
temporada 2022 extremamen-
te festivos”  afirma o regente
da Orquestra Fhelipe Serafim.

REGÊNCIA - Fhelipe Sera-

fim estudou regência com Sergio
Chnee e Roberto Tibiriçá, partici-
pou de importantes festivais inter-
nacionais de música como o Festi-
val Internacional de Regência Ser-
gio Chnee de 2016 a 2018, Festival
Internacional de Música Erudita
de Piracicaba de 2017, Festival
Música nas Montanhas de 2018.

Desde 2018 é convidado re-
gularmente para reger a Orques-
tra Sinfônica Municipal de
Americana. Em 2018 regeu a
estreia da "Miniatura Elegiaca"
de Sérgio Chnee com a Orques-

tra Comunitária da Unicamp,
em 2019 fez a estreia da música
do balé "Ser e Tempo" de Evaldo
Marrano com a Orquestra Sin-
fônica de Americana e em 2022
regeu a estreia da peça "2020 em
prantos" de Jane Schmetterling.

TEMPORADA 2022 - Ao
longo do ano a Orquestra de Câ-
mara da Empem apresenta uma
série de concertos em locais dife-
rentes. Para acompanhar a pro-
gramação o interessado pode aces-
sar a rede social Instagram
@orquestradecamara.empem.
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Eles carregam a fragilidade no sangue!
Esperança de cura está cada vez mais próximo de se tornar uma realidade; são cerca de 13 mil brasileiros

Divulgação

Dia 17 de abril é a data que
se reserva para lembrarmos das
pessoas com Hemofilia. Segun-
do o Ministério da Saúde, o Bra-
sil ocupa a quarta posição no
mundo em número de pessoas
acometidas por Hemofilia. São
cerca de 13 mil brasileiros.

De acordo com o Diretor Clí-
nico da Santa Casa de Piracicaba,
especialista em Hematologista  e
Hemoterapeuta, Andre Gervatoski
Lourenço (CREMESP 88074), a
hemofilia é um distúrbio hemor-
rágico, que afeta a coagulação do
sangue, provocando maior risco de
sangramento e tem origem gené-
tica hereditária. “O sangue huma-
no é composto por várias substân-
cias com funções específicas, e
parte destas substâncias são as
proteínas denominadas fatores
de coagulação, que estancam as
hemorragias. Quando ocorre
ruptura de um vaso sanguíneo e
consequente hemorragia, os fa-
tores de coagulação sofrem uma
reação química que origina o co-
águlo, responsável pela interrup-
ção do sangramento”, explica.

Lourenço salienta que existem
13 tipos de fatores de coagulação,
nominados pelos algarismos roma-
nos de I a XIII. Quando ocorre rom-
pimento do vaso sanguíneo há ati-
vação desses fatores que agem em
sincronismo, e a ativação do primei-
ro leva à ativação do seguinte até
que ocorra a formação do coágulo
pela ação dos 13 fatores. “A pessoa
com hemofilia apresenta deficiência
Fator VIII ou Fator IX da coagula-
ção, denominadas, respectivamen-
te, Hemofilias A e B. Com os fatores
em baixa atividade nessas pessoas,
a formação da coagulação não
ocorre e, assim, os sangramentos
demoram muito mais tempo para
serem controlados”, enfatiza.

SINTOMAS DA HEMOFI-
LIA - Os sintomas mais comuns são
os sangramentos por tempo prolon-
gado que ocorrem após traumas ou
de forma espontânea. O sangramen-
to pode ser externo, como quando
ocorrem cortes na pele e podemos
ver a saída de sangue, ou interno,
quando o sangramento ocorre den-
tro das articulações, dentro dos
músculos ou em órgãos internos.

Quando o sangramento,
muitas vezes espontâneo, acome-
te as articulações, geralmente jo-
elhos, cotovelos e tornozelos,
chamamos de hemartrose. Há
grande derramamento de san-
gue nessas articulações provo-
cando inchaço e dor intensa, que
provoca limitações importantes
da movimentação da articulação
e consequente perda de qualidade
de vida da pessoa com Hemofilia.

NOVAS PERSPECTIVAS
- De acordo com o Hematologis-
ta, a Hemofilia é uma doença
complexa e avassaladora para o
portador desde o primeiro ano
de vida. “A família invariavel-
mente é envolvida num processo
doloroso de acompanhamento e
tratamento multidisciplinar. O
programa brasileiro de atenção
aos pacientes com hemofilia é efi-
ciente e encontra-se atualizado,
mesmo com as dificuldades que
econômicas pelas quais passamos
na saúde brasileira. Novas pers-
pectivas estão muito próximas
para uma abordagem curativa
desta doença”, diz Lourenço.

O tratamento profilático,
quando o portador de hemofilia
tem o fator em casa e aplica roti-
neiramente para evitar sangra-
mento, já foi uma inovação impor-
tante introduzida em 2010 pelo
Ministério da Saúde. “Esse trata-
mento melhorou exponencialmen-
te a qualidade de vida dos pacien-
tes. Esta abordagem também di-
minuiu o risco de complicações em
relação ao tratamento exclusiva-
mente pós hemorragia, que era
adotado anteriormente”.

Hoje em dia a ciência busca o
caminho para cura da Hemofilia.
“Apesar de ainda estamos em fase
de pesquisas, cada vez mais nos
aproximamos da cura. A terapia
gênica, que introduz material ge-
nético contendo o Gene produtor
do fator VIII ou IX no hemofílico
A ou B,encontra-se em fase de es-
tudo clínico em seres humanos e
os resultados são promissores. No
Hemocentro de Campinas, capita-
neado pela Dra. Margareth Ozelo,
há brasileiros que foram submeti-
dos a terapêutica com bons resul-
tados”, ressalta André Lourenço.

Diretor Clínico da Santa Casa de Piracicaba, especialista em
Hematologista  e Hemoterapeuta, André Gervatoski Lourenço
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Recesso do primeiro bimestre
começa na semana que vem

Com o fim do primeiro bimes-
tre, a partir da próxima segunda-
feira, 18 de abril, os estudantes e
professores da rede estadual de
São Paulo iniciam a semana de
recesso prevista no calendário le-
tivo de 2022. A pausa é válida para
os cerca de 3,5 milhões das 5,3 mil
escolas estaduais. As aulas retor-
nam na segunda-feira (25).

“Estes momentos de reces-
so são propícios para que a rede
ganhe novo fôlego para manter
o ritmo dos estudos sem com-
prometer o cumprimento dos
200 dias letivos previstos na
LDB (Lei de Diretrizes e Bases

da Educação)”, declara Renilda
Peres, Secretária da Educação.

Embora as salas de aula es-
tejam em recesso, as escolas es-
tarão organizadas para atendi-
mento ao público. As férias de
julho estão marcadas para 11 a
25. E o recesso do terceiro bimes-
tre será de 10 a 14 de outubro.

No Centro de Mídias SP
(CMSP), as aulas do primeiro bi-
mestre serão reprisadas para os
estudantes que quiserem revisar
os conteúdos. Neste período as es-
colas poderão continuar a ofere-
cer a alimentação escolar para os
estudantes que necessitarem.

Comunicação/SME

PÁSCOA PARA ALUNOS
Com a presença do coelhinho da Pás-
coa, a equipe da Escola Municipal Pro-
fessor Alberto Thomazi entregou, quinta
(14), ovos de chocolate a todos os alu-
nos para celebrar a data, que é come-
morada anualmente entre os meses de
março e abril. Foram contemplados to-
dos os alunos e funcionários da unidade
escolar, somando 125 ovos de Páscoa. A
ação só foi possível pelo empenho de toda
a comunidade escolar, juntamente com os
conselheiros, que buscaram parceiros e
conseguiram a doação das delícias de
chocolate. Essa é uma ação recorrente na
unidade, e, mesmo no período de pande-
mia, não deixou de ser realizada, marcan-
do a Páscoa no coração de cada aluno.
MOBILIZAÇÃO — “Desde quando as-
sumi a direção da Escola Alberto Tho-
mazi, em 2017, nos mobilizamos para
deixar a Páscoa de nossos alunos
mais gostosa. Nesse ano, por meio de
um trabalho de nosso conselho esco-
lar e do comprometimento de todos os
nossos colaboradores, conseguimos
uma empresa parceira que nos doou
125 ovos”, frisa a diretora da unidade,
Adriana Vargas Mendes. A escola foi to-
mada pela alegria e energia da Pás-

coa durante toda a entrega. Foi difícil
aquele aluno que não soltou um belo
sorriso no rosto. Adriana finaliza comen-
tando que é recompensador esse mo-
mento junto dos alunos. “Além da Pás-

coa realizamos outras entregas para
os nossos alunos, marcando as da-
tas especiais e incentivando a criativi-
dade e a infância de todos eles. Vale
muito o sorriso de cada um”, finaliza.
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Piracicaba terá semáforos conectados por meio de 4G
Com nova tecnologia, todos os semáforos passam a ser controlados por aplicativo, o que dará mais agilidade à Central de Monitoramento

Mais inteligência semafórica
para ampliar segurança e fluidez
no trânsito do município. A Pre-
feitura, por meio da Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes (Semut-
tran), iniciou a instalação de tec-
nologia 4G em todos os controla-
dores de semáforos, via satélite,
o que vai melhorar a sincronici-
dade deles e diminuir custos em
manutenção de cabeamento.

Com a implantação do novo
sistema, a Semuttran também terá
acesso à atualização, em tempo
real, da situação do tráfego via
Google. “Esse projeto traz mais
conectividade aos nossos semáfo-
ros e, consequentemente, ao nosso
trânsito e município, levando Pira-
cicaba cada vez mais próxima do
conceito de smart city (cidades in-
teligentes)”, afirma Jane Franco de
Oliveira, titular da Semuttran.

Com a nova tecnologia, todos
os 133 controladores dos 250 cru-
zamentos com semáforos do mu-
nicípio estarão conectados via sa-
télite com a CIMM (Central Inte-
grada de Monitoramento e Mobi-
lidade), no 2º andar do Centro
Cívico. “Com o sistema atual, vi-
gente há dez anos e com capacida-
de limitada, apenas cerca de 70%
dos controladores estão conecta-
dos à Central”, explica Jane.

Segundo a secretária, as pri-
meiras avenidas a receberem a
nova tecnologia foram a Arman-
do de Salles Oliveira, a Indepen-
dência, a Dona Francisca, parte da
Limeira e da Dr. Paulo de Moraes.
“A previsão é que todos os contro-
ladores estejam conectados à
CIMM até junho”, informa Jane.

O responsável pela CIMM,
Ricardo Piton, explica que com to-
dos os controladores conectados

à Central, a Semuttran terá mais
agilidade na tomada de decisões.
Além do acesso a esses controla-
dores pelos computadores, técni-
cos também poderão acessá-los via
aplicativo para smartphone, o que
vai facilitar ainda mais as altera-
ções de sincronicidade, mudança
de ciclos nos horários com mais
fluxo, locais com congestiona-
mentos, entre outros.“Isso vai
tornar nosso trânsito mais flui-
do e inteligente”, comenta Piton.

CIMM – Atualmente, a
CIMM (Central Integrada de
Monitoramento e Mobilidade)
não tem acesso a cerca de 30%
dos controladores semafóricos,
uma vez que o atual sistema, em
uso há cerca de dez anos, tem
capacidade limitada de armaze-
namento. Exemplos de controla-
dores semafóricos não conecta-
dos à CIMM estão os do bairro

Santa Teresinha e das avenidas
Dois Córregos e Rio das Pedras.

“Essas regiões tiveram au-
mento significativo de fluxo de
veículos nos últimos anos, o que
demanda especial atenção da Se-
muttran. E com o 4G conseguire-
mos realizar alterações necessá-
rias nesses locais de dentro do
Centro Cívico ou de qualquer ou-
tro ponto do município pelo
smarthphone”, comenta Piton.

Ainda de acordo com a Jane
Franco de Oliveira, a instalação da
tecnologia 4G é a primeira etapa
de uma série de melhorias que a
Pasta implanta no município, como
o novo portal da Semuttran, que
será lançado nos próximos meses,
com objetivo de melhorar a presta-
ção de serviços aos munícipes de
forma automatizada pelo computa-
dor ou smarthphones, evitando o
deslocamento até o Centro Cívico.

Andressa Mota

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

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

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

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

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

FALECIMENTOS

MACKEY - INDUSTRIA, COMERCIO E USINAGEM DE PEÇAS
LTDA EPP torna público que requereu junto a SEDEMA - Se-
cretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba
a Renovação da Licença de Operação para a atividade de
fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, pe-
ças e acessórios, exceto válvulas, localizada na Avenida Cris-
tovão Colombo Nº 2657 – Vila Industrial – Piracicaba/SP.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 03/2022
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Material Hidráulico
Sessão de disputa do preços: 02 de maio de 2022 às 09:00 horas.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados, que na data e horário indicados
neste preâmbulo, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, objeti-
vando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁU-
LICO. O presente Edital e seus anexos serão disponibilizados para consulta,
ou para aquisição, a partir do dia 18 de abril de 2022, no Departamento de
Licitações, na Rua Malaquias Guerra nº 37, Centro, São Pedro/SP, nos seguin-
tes horários: das 8:00 às 16:00 horas. Será ainda disponibilizado, sem ônus,
no portal eletrônico www.saaesp.sp.gov.br e www.compras.gov.br.Não serão
enviados editais pelo correio ou por e-mail. São Pedro, 14 de abril de 2022.
Danilo de Albuquerque - Diretor Presidente do SAAESP

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:
Tomada de Preços nº 03/2022- Processo nº 687 /2022. Objeto: Obras de Instalação
e Fornecimento de Braços de iluminação, com fornecimento de mão de obra, mate-
riais e equipamentos. INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 03/05/2022. Os envelopes dos
licitantes com a documentação e a proposta deverão ser entregues no Departa-
mento de Compras e Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade, até
às 11h00 do dia 03/05/2022. O início da abertura dos envelopes será às 14h30 do dia
03/05/2022, na Sala de Abertura de Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta
cidade. O edital completo encontra-se à disposição no Departamento de Compras
e Licitações, ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publi-
cas São Pedro, 14 de abril de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

Esta publicação custou R$ 141,60 aos cofres públicos

SR. MANOEL MARTIMIANO
ALVES faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 84 anos,
filho dos finados Sr. Francisco
Martimiano Alves e da Sra. La-
zara Maria de Jesus, era ca-
sado com a Sra. Aparecida de
Oliveira Alves; deixa os filhos:
Aldivino Martimiano Alves, ca-
sado com a Sra. Lucimara;
Dalva Martimiano Alves Toledo
Piza, casada com o Sr. Adilson
de Toledo Piza; Adriano Marti-
miano Alves, casado com a
Sra. Fabiana Moreira Alves e
Adalto Donizete Martimiano Al-
ves, casado com a Sra. Sami-
ra Cury Alves. Deixa netos, de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
17h00 do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição, sala
”C”, para o Cemitério Munici-
pal da Saudade na cidade de
Santa Cruz do Rio Pardo/SP
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. JOSEPHINA CORRER STE-
NICO faleceu ontem, nesta ci-
dade, contava 90 anos, filha dos
finados Sr. João Correr Sobri-
nho e da Sra. Anna Forti Correr,
era casada com o Sr. Jose Tar-
cisio Stenico; deixa os filhos:
Teobaldo Stenico, casado com
a Sra. Conceição Degasperi
Stenico; Jose Ademir Stenico,
casado com a Sra. Meire Luiza
Christofolletti; Edine Maria Ste-
nico de Almeida, casada com o

Sr. Luiz Carlos Goncalves de
Almeida; Jose Edvaldo Stenico,
casado com a Sra. Maria Inez
Correr Stenico; Reinildes Maria
Stenico; Jose Eusebio Stenico,
casado com a Sra. Elaine Xavi-
er Stenico; Jose Gildesio Steni-
co, casado com a Sra. Luzia
Degasperi Stenico; Jose Edmil-
son Stenico, casado com a Sra.
Claudia Marlei Vitti Stenico;
Jose Arnaldo Stenico, casado
com a Sra. Marilza de Andrade
Stenico; Marcia Maria Stenico
Garcia Leal, casada com o Sr.
Jair Garcia Leal; Ana Maria Ste-
nico Correr, casada com o Sr.
Carlos Alberto Correr e Jose
Wilson Stenico, casado com a
Sra. Luciana Correr Stenico.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepul-
tamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h00
do domicilio sito à Rua Santa
Ol impia,  121 no Bairro de
Santa Olimpia, para o Cemi-
tério Parque da Ressurreição
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. SILVIO SCHIAVOLIN fale-
ceu ontem, nesta cidade, con-
tava 87 anos, filho dos finados
Sr. Pedro Schiavolin e da Sra.
Anna Fustaino, era viúvo da Sra.
Alice Fornasiero Schiavolin;
deixa os filhos: Antonio Adilson
Schiavolin, casado com a Sra.
Marilsa Mellega Schiavolin;
Maria Ines Schiavolin; Pedro
Osmir Schiavolin e Claudia

Helena Schiavolin, casada
com o Sr. Americo Ciociola.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala Standard do Velório do
Cemitério Parque da Ressur-
reição, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA DURVALINA PARI-
ZOTO PELEGRINOTTI faleceu
ontem, na cidade de Itatiba -
SP, contava 84 anos, filha dos
finados Sr. Pedro Parizoto e da
Sra. Rosa Stefano, era viúva do
Sr. Guido Pelegrinotti. Deixa fi-
lhos, genro, nora, netos, bis-
netos, demais famil iares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Ce-
mitério Municipal da Saudade
em jazigo da famíl ia. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. BENEDITA BORGES DO
PRADO faleceu ontem, na cida-
de de Charqueada – SP, conta-
va 74 anos, filha dos finados Sr.
Francisco Benedito Borges e da
Sra. Adelina Conceição dos
Santos, era casada com o Sr.
Mauricio Francisco do Prado;
deixa os filhos: Agnaldo Apare-
cido Francisco do Prado, casa-
do com a Sra. Fabiana Cristina
Capelaço do Prado e Gilson
Roberto do Prado. Deixa netos,

demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realiza-
do ontem, tendo saído o fére-
tro às 17h00 do Velório do Ce-
mitério Municipal de Charque-
ada/SP para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

Subtenente PM Florestal Refor-
mado MAURO DE BARROS fa-
leceu ontem, nesta cidade, con-
tava 88 anos, filho dos finados
Sr. Silas de Barros e da Sra.
Luzia Belinatti, era casado com
a Sra. Dirce Amadei de Barros,
deixa os filhos: Dalmir; Edmarck;
Helison; Iara; Ana Claudia; Luci-
meire; Alessandra; Bismarck, já
falecido e Mauro, já falecido.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento será realizado hoje,
saindo o féretro às 15h00 do Ve-
lório da Saudade, sala “04” para
o Cemitério Municipal da Sauda-
de, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

MENINO ANDRE OTAVIO SAN-
TOS PAGES faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 7 anos,
filho do Sr. Andre Araujo Pages
e da Sra. Ana Paula de Souza
Santos Pages. Deixa familiares
e amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo o fé-
retro às 14h00 do Velório do Ce-
mitério Morada da Grande Pla-
nice - SP, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

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

SRA. DORACI  PASCOALINA
FRANCISCO MOVIO fleceu
ontem na cidade de Rio das
Pedras, aos 69 anos de ida-
de e era  casada com o Sr.
Antonio Sidnei Movio. Era fi-
lha do Sr. Antonio Francisco e
da Sra.  Thereza Rocha Lima
Francisco, ambos falecidos.
Deixa filhos: Tania Elisabete
Movio Bressan casada com
Reginaldo Aparecido Bres-
san, Andreia de Fátima Movio
Stefani casada com Fernan-
do Stefani, Rodrigo Sidney
Movio casado com Andreia
Faria Movio e Alexandre Hen-
r ique Movio casado com
Amanda Erlo.  Deixa netos,
demais parente e amigos. O
seu sepultamento dar-se-à
hoje às 16:00 hs, saindo a urna
mortuária do Velório Municipal
de Rio das Pedras seguindo
para Cemitério Municipal naque-

la localidade, onde será inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. CLOTILDE ANNIBAL DE
LARA ANDRADE faleceu ante-
ontem na cidade de Piracica-
ba, aos 77 anos de idade e era
viúva do Sr. Odail de Lara
Andrade.Era filha do Sr. Ricie-
ri Floravante Annibal e da Sra.
Iolanda Samprogna Annibal,
ambos falecidos. Deixa os fi-
lhos: Claudineia Annibal An-
drade, Claudia Adail Annibal
Andrade Cucolo e Clelia Cata-
rina Chiodi.  Deixa também
netos, bisnetos e demais pa-
rentes e amigos.  O seu se-
pultamento deu-se ontem as
17:00 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório da Saudade-
Sala 03, para o cemitério da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. MARGARETE DE JESUS
RAMOS faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 48
anos de idade e era filha do Sr.
Aparecido Ramos e da Sra.
Maria Bilene Ferreira Ramos já
falecida. Deixa também irmãos.
O seu sepultamento deu-se on-
tem as 13:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Sauda-
de-Sala 07, para o cemitério
da Saudade, onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA. IOLANDA FUZARO PATRO-
CINIO faleceu ontem na cidade
de Piracicaba, aos 83 anos de
idade e era viúva do Sr. Decio
Patrocinio. Era filha do Sr. Adhol-
fo Fuzaro e da Sra. Amalia Belo-
mo, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Carlos Alberto Patrocinio
casado com Lourdes F. de An-
drade, Antonio Carlos Patrocinio
casado com Katia M. Patrocinio e
Sonia Regina Patrocinio Noguei-
ra da Silva casada com Ivanildo
N. da Silva. Deixa também netos
e demais parentes e amigos. O
seu sepultamento dar-se-á hoje
as 14:00 hs, saindo a urna mor-
tuária Municipal de Vila Rezende
sala 01 seguindo para a referi-
da necrópole, onde será inuma-
da em jazigo da família.  (GRU-
PO BOM JESUS – FUNERAIS)

SR.JOSE ROBERTO PANFI-
GLIO faleceu anteontem na ci-
dade de São Pedro aos 72
anos de idade.Era filho dos fi-
nados Sr.Jelino Panfiglio e da
Sra. Odete Pedrini Panfiglio.
Deixa o filho: Ailton e Sandro
(falecido). Deixa netos, demais
parentes e amigos.O seu se-
pultamento deu se ontem ás
13:00 h saindo a urna mortuá-
ria do Velório Memorial Bom
Jesus –sala 1 seguindo para
o Cemitério Municipal daque-
la localidade onde foi inuma-
do em jazigo da família. Esta
sala possui velório on-l ine
consulte os familiares. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SRA.ANA MENDES DA SILVA fa-
leceu ontem na cidade de São
Pedro aos 84 anos de idadeE-
ra viúvo do Sr.Antonio Gonçal-
ves da Silva Era filha dos fina-
dos Sr.Pedro Caetano Mendes
e da Sra.Rosa Pedorsuc.Deixa
a filha: Maria e Edna ,deixa ne-
tos, bisnetos e demais paren-
tes. O seu sepultamento deu
se ontem ás 16:30 h saindo a
urna mortuária do Velório Mu-
nicipal de São Pedro seguin-
do para o Cemitério da mes-
ma localidade onde foi inuma-
da em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

FALECIMENTOS
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Um mundo de atrações no interior de São Paulo
Circuito das Águas Paulista mostra uma grande variedade de atrativos, para todos os gostos e faixas etárias

Fotos: Divulgação

1- Em Jaguariuna, o passeio de Maria Fumaça proporciona uma volta no tempo e atravessa
cenários naturais de muita beleza; 2- Holambra, Moinho dos Povos Unidos, erguido em
homenagem ao aniversário de 60 anos da imigração holandesa na região; Socorro, Pedra Bela
Vista, local certo para admirar o pôr do sol, a partir de um lindo mirante a 1.250 metros de altitude.

Com um clima agradável
praticamente o ano todo e uma
natureza privilegiada cercada
pelas montanhas da Mantiquei-
ra, o Circuito das Águas Paulis-
ta é ideal para quem busca um
destino para as férias ou apenas
uma viagem de final de semana.
As nove cidades que compõem o
circuito são facilmente acessadas
a partir da cidade de São Paulo,
de Campinas e do sul de Minas –
o que vem de encontro com a ten-
dência atual de viagens a desti-
nos próximos, que podem ser fei-
tas de carro, algo observado des-
de o início da pandemia.

Além disso, o Circuito das
Águas Paulista mostra uma gran-
de variedade de atrativos, para
todos os gostos e faixas etárias.
Quem busca o descanso tem op-
ções no turismo de saúde e bem-
estar, como a profusão de fontes
de águas com propriedades tera-
pêuticas. Já a adrenalina está pre-
sente em diversos parques de
aventura e atividades radicais,
como o rafting. O circuito apre-
senta ainda trilhas em meio à
mata nativa, roteiros rurais, atra-
tivos culturais e muito mais.

ÁGUAS DE LINDÓIA -
Águas de Lindóia é conhecida pe-
las águas termais com proprieda-
des curativas, com turismo volta-
do para o bem-estar e contato com
a natureza. A começar pelo Balne-
ário Municipal, que oferece banhos
terapêuticos, outros serviços rela-
xantes e piscinas abastecidas com
água mineral. A qualidade des-
sas águas ganharam renome
mundial e foram constatadas até
mesmo por Marie Curie, que visi-
tou a cidade na década de 1920.

As águas também são ga-
rantia de diversão no Thermas
Hot World. O parque aquático
conta com diversos toboáguas,
cascatas, jatos d’água, brinque-
dos infantis e muitas piscinas,
tudo isso com águas bem quenti-
nhas. Há ainda atividades radi-
cais e uma estrutura completa.

AMPARO - Considerada a
capital histórica do Circuito das
Águas Paulista, Amparo tem um
vasto conjunto arquitetônico de
casarões e fazendas da época áu-
rea do café. Em contraste, a cida-
de também apresenta um lado
moderno no Polo Astronômico de
Amparo. Dentro de uma área ru-
ral longe das luzes e da poluição,
é possível ter uma perfeita visua-
lização do céu estrelado. Aberto
ao público, tem um observatório
astronômico, um planetário, um
café e uma trilha ecológica.

O enoturismo também está
presente em Amparo. A Vinícola
Terrassos apostou na ideia de pro-
duzir vinhos finos no interior de
São Paulo e encontrou na cidade,
em meio à altitude da Mantiquei-
ra, o terroir ideal para isso. A visi-
ta à vinícola dá acesso a toda área
externa com vista para as monta-
nhas, jardins e vinhedos, com di-
reito a degustação. O visitante
pode ainda aproveitar um pique-
nique nessa bela propriedade.

HOLAMBRA - Responsável
por cerca de 50% do mercado flo-
rista do país, Holambra encanta

também por ser um pedacinho da
Holanda no Brasil. Um dos prin-
cipais atrativos é o Moinho Povos
Unidos, erguido em homenagem
ao aniversário de 60 anos da imi-
gração holandesa na região. Com
uma altura de quase 40 metros,
oferece um mirante e andares te-
máticos abertos à visitação. Após
a Segunda Guerra Mundial, os
primeiros imigrantes holandeses
chegaram à antiga Fazenda Ri-
beirão, onde o município foi fun-
dado. Toda essa história, por
meio de um rico acervo com obje-
tos da época, pode ser conferida
no Museu Histórico da Imigração.

Já o Parque Van Gogh conta
com belas paisagens e muitos atra-
tivos para aproveitar em família,
como passeio de pedalinho no lago,
aluguel de bicicletas e espaços para
caminhadas em meio às árvores.
Há ainda simpáticos chalés de
madeira de inspiração europeia,
onde funcionam lojinhas e cafés.

JAGUARIÚNA - Jaguariú-
na preserva um patrimônio histó-
rico-ferroviário, com destaque
para o trem turístico Maria Fu-
maça e o Museu Ferroviário. A
antiga Estação Mogiana é hoje o
Centro Cultural de Jaguariúna.
Com vagões preservados, que vie-
ram da Inglaterra na década de
1920, o passeio de Maria Fumaça
proporciona uma volta no tempo e
atravessa cenários naturais de
muita beleza. A viagem segue até a
estação Tanquinho, em Campinas,
e, em seguida, os passageiros em-
barcam para o caminho de volta.

Quem prefere um passeio com
mais adrenalina vai adorar o Naga
Cable Park, onde é possível prati-
car wakeboard, esqui aquático e
outras atividades radicais com
manobras na água em um grande
lago. O local também conta com o
maior parque aquático de flutu-
antes do Brasil. Esse é o primeiro
cable park da América Latina.

LINDÓIA - Lindóia é mais
conhecida por ser a capital naci-
onal da água mineral, mas guar-
da também muitos atrativos de
ecoturismo, esporte e lazer. Um
bom exemplo é o Complexo Tu-
rístico do Grande Lago, com 260
mil m² de espelhos d’água, ali-
mentados pelas nascentes que
afloram das montanhas. O local
é muito utilizado para pesca, es-
portes náuticos e caminhadas.
Tem ainda quiosques e espaços
para churrasco e piqueniques.

Outra atração imperdível na
cidade é o Mirante do Cristo,
construído em 1960. Com uma
localização privilegiada, permite
vistas deslumbrantes para a ci-
dade e a Serra da Mantiqueira.

MONTE ALEGRE DO
SUL - Em Monte Alegre do Sul,
as águas com propriedades te-
rapêuticas brotam em fontes es-
palhadas por toda a cidade,
como a Fonte da Índia e a Fonte
Bom Jesus. A cidade conta tam-
bém com o Balneário Municipal,
onde os visitantes podem se be-
neficiar de banhos de imersão,
indicados no tratamento de do-
enças de pele, artrite e artrose.

Destaque também para o San-
tuário do Senhor Bom Jesus, o

único da região. Projetado pelo ita-
liano Henrique Mondelli, em 1909,
o Santuário tem arquitetura neo-
clássica, com elementos renascen-
tistas e barrocos, inspirada na igre-
ja italiana de Il Gesú, de Roma.
Seu interior apresenta pinturas
do renomado artista italiano Do-
menico Rocco. Na Sexta-feira
Santa, uma tradição de mais de
70 anos está de volta: o Fecha
Corpo consiste em tomar, em je-
jum, uma dose de cachaça curti-
da com arruda e guiné, para tra-
zer saúde para o restante do ano.

Os alambiques e adegas na
zona rural da cidade também ofe-
recem experiências gastronômicas,
com cachaças, licores, doces e ou-
tras delícias caseiras, feitas a par-
tir de receitas passadas de gera-
ção em geração pelas famílias de
imigrantes que construíram suas
histórias em Monte Alegre do Sul.

PEDREIRA - Com belas pai-
sagens típicas da região da Manti-
queira, Pedreira é conhecida como
a capital da porcelana, sendo um
destino imperdível para compras.
A cidade tem centenas de lojas es-
pecializadas em peças fabricadas
em porcelana, cerâmica, madeira
e outros materiais, com preços
muito atrativos. As lojas estão con-
centradas em grandes centros co-
merciais pela cidade, como o Cen-
ter Louças. A tradição da porcela-
na em Pedreira vem do começo do
século XX. Com a crise do café, as
famílias de imigrantes italianos que
moravam ali buscaram outras fon-
tes de renda, dando início à pro-
dução de porcelanas na cidade.

Já o Zoobosque de Pedrei-
ra ocupa uma área de 33 mil
m², com remanescente de mata
nativa e diversas espécies da
fauna e da flora. O parque abri-
ga animais como a onça-pinta-
da, o tucano, o quati, o maca-
co-prego e o macaco-aranha.

SERRA NEGRA - Com vo-
cação natural para o turismo,
Serra Negra tem fontes de águas
minerais usadas para tratamen-
tos de saúde, ótimos roteiros ru-
rais, com cultivo de produtos or-
gânicos e produção de laticínios,
vinhos e cachaças, e opções de
compras de produtos em lã, cou-
ro e malha. Um dos principais
passeios da cidade é o Teleférico,
cujo trajeto tem 1.400 metros de
extensão e leva até o Pico do Fon-
seca, a mais de mil metros de al-
titude e que abriga o Cristo Re-
dentor. O mirante oferece uma
vista panorâmica da região.

Para entrar em contato com
a natureza, o Bioparque de Serra
Negra está inserido no bioma da
Mata Atlântica, com a presença
de espécies endêmicas ameaça-
das de extinção. O parque conta
com 28 hectares de vegetação
nativa, trilhas interpretativas e
ótima infraestrutura. Já do Mi-
rante do Alto da Serra, a 1.310
metros de altitude, é possível ad-
mirar uma vista panorâmica de
dez cidades da região. O local tam-
bém tem uma rampa de voo livre.

SOCORRO - Socorro é co-
nhecida por ser um dos princi-
pais polos de turismo de aventu-
ra do país. As emocionantes cor-

redeiras do Rio do Peixe são pro-
curadas por turistas de todo o
país para a prática de rafting. Há
muitos parques que oferecem
essa e outras atividades radicais,
como o Parque de Aventura
Monjolinho, onde é possível cur-
tir ainda arvorismo, tirolesa, es-
calada, caiaque e muito mais.

Do alto de uma montanha, a
Pedra Bela Vista é o local certo para

admirar o pôr do sol em Socorro,
a partir de um lindo mirante a
1.250 metros de altitude. Além de
um visual incrível, o local tem ain-
da atividades de aventura, como
rapel de 98 metros, rock view (que
permite chegar até a beirada da
pedra, a 100 metros de altura, com
equipamentos de segurança),
trekking das grutas e arco e flecha.
A Pedra Bela tem também espaços

gastronômicos. Uma das melhores
experiências é o Pan de Palo –
moldado em uma haste de ma-
deira, o pão é assado na brasa da
fogueira pelos próprios visitantes.

Para saber mais sobre o Circui-
to das Águas Paulista, acesse: www.
circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br.
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Estamos próximos
a iniciar o tríduo
 pascal, neste

período presenciamos,
verdadeiramente, um
dos primeiros julga-
mento da história
pautado no Direito Pe-
nal do autor. Jesus
não é julgado por ser um crimi-
noso ou por ser um herege, mas
sim por ser Jesus, uma pessoa
humilde, do povo, que teria vin-
do para libertar o mundo. Os ju-
deus, por outro lado, tinham em
mente um salvador guerreiro. E
Jesus representava o oposto, uma
vez que veio pregar o amor e a
misericórdia entre as pessoas.

Direito Penal do autor, con-
forme o ensinamento do maior
criminalista da América Latina,
Raul Eugenio Zaffaroni, é: “este
direto penal supõe que o delito seja
sintoma de um estado do autor,
sempre inferior ao das demais pes-
soas consideradas normais”.

Conta a história que no do-
mingo que antecedeu ao julga-
mento de Jesus, os judeus o re-
ceberam com ramos e o aclama-
ram como Salvador. Todavia,
por influência dos sumos sacer-
dotes e dos fariseus foram con-
vencidos que era um herege, que
desrespeitava a lei. Porém, só
isso não bastava para a pena
capital (pena de morte na cruz).

Diante dessa comoção infla-
mada pelos sumos sacerdotes,
que temiam perder seus poderes
diante da magnitude de Jesus,
criam a tese de que Ele teria co-
metido blasfêmia ao se declarar
o messias e filho de Deus Pai.

Do lado político, atrelado aos
Romanos, à acusação contra Je-
sus era de rebelião. De insultar
seus seguidores a enfrentar as
normas do Império Romano.

Todavia, Jesus em momento
algum cometeu o crime que lhe
imputavam de blasfêmia presente
no “Misnah 7.5”. Mesmo quando
o Sacerdote que dirigia o julga-
mento, Caifás, perguntou à Jesus
se ele era filho de Deus, para ten-
tar caracterizar a blasfêmia, Jesus
responde que quem estava dizen-
do isso era o próprio Sacerdote.

Nesse momento, para o Sumo
Sacerdote e os demais julgadores,
Jesus teria confessado o crime de
blasfêmia. Ou seja, como sói
acontecer nos julgamentos pau-
tados no Direito Penal de autor
e não do fato, pouco importava
a tese de defesa de Jesus, ele já
estava previamente condenado.

Ademais, não se pode olvidar,
que segundo as leis da Torá e do
Império Romano ele poderia se re-
cusar a responder sem que isso fos-
se considerado contra ele. Isto está
claramente expresso em Mateus
26, 62-64: Disse-lhe Jesus: Tu o
disseste; digo-vos, porém, que ve-

reis em breve o Filho do
homem assentado à di-
reita do Poder, e vindo
sobre as nuvens do céu"

Diante do silên-
cio, Caifás, em um ato
de encenação e eloqu-
ência, asseverou (Ma-
teus 26, 65-67): "Então
o sumo sacerdote ras-
gou as suas vestes, di-

zendo: Blasfemou; para que pre-
cisamos ainda de testemunhas?
Eis que bem ouvistes agora a sua
blasfêmia. Que vos parece? E
eles, respondendo, disseram: É
réu de morte. Então cuspiram-
lhe no rosto e lhe davam punha-
das, e outros o esbofeteavam".

No entanto, a acusação con-
tra Jesus Cristo não foi apenas
a blasfêmia, mas também a acu-
sação de profanar o sábado e ser
um falso profeta. Jesus, segun-
do relatam os evangelistas (Ma-
teus, Marcus, Lucas e João), nos
sábados salvou vidas, trouxe a
paz, o amor e a misericórdia,
logo crime algum cometeu, mes-
mo diante da lei da tora.

Todavia, para condenar à
morte, além de passar por um
julgamento religioso, perante o
Sinédrio, ele teria que passar
por um julgamento político pe-
rante o Governador Romano
Pôncio Pilatos, visto que Roma
dominava a região de Jerusa-
lém e impunha seu Direito.

Diversamente do que que-
riam os Sacerdotes e os fari-
seus, no Direito Romano não
havia essas acusações religio-
sas (blasfêmia e profanar o sá-
bado). Então criou-se um im-
passe: como fazer? Outra acu-
sação deveria ser feita e qual foi?

Diante da dificuldade em
achar uma acusação pautada no
Direito Romano, após muita insis-
tência dos Sacerdotes, foi impu-
tada a acusação de incitar o povo
a não pagar Impostos a César,
declarar-se Rei e Sedição (provo-
car a desordem ou revolta).

Todavia, no dia do julga-
mento político, nem o próprio
Pilatos estava convencido da
culpabilidade de Jesus Cristo.
Para Pilatos não houve crime
algum e estar-se-ia a conde-
nar injustamente um judeu.

Após imensa pressão, a au-
diência começou e o Governador
Romano indagou a Caifás: “Que
acusação trazeis contra este ho-
mem?” João 18:29. E sem ne-
nhum fato concreto, Pilatos re-
trucou, conforme se extrai de
João 18, 30: "Levai-o vós, e jul-
gai-o segundo a vossa lei." (dos
judeus e não a romana).

No entanto, os judeus, a
todo custo, queriam a morte de
Jesus e como pela Lei judaica isso
não seria possível, eles necessi-
tavam do Direito Romano, con-
forme se extrai João 18:31: “A
nós não nos é lícito matar pessoa
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Por que Jesus Cristo foi condenado?

alguma.". Então Pilatos interpela
Jesus questionando se era ver-
dade o que diziam sobre ele.

Reconhecendo que Jesus não
tinha cometido crime algum, Pila-
tos insiste com os jurados: “NÃO
ACHO NELE CRIME ALGUM”.

Porém, a massa de judeus in-
fluenciada pelos seus líderes e sa-
cerdotes queria a morte de Jesus e
Pilatos tenta um último artifício
para tentar impedi-la: propõe à
multidão o "privilegium paschale"
(equivalente a graça no direito pe-
nal brasileiro), que seria a anistia
conferida pelo Governador Roma-
no por ocasião da grande festa.

Então Pilatos, mais uma
vez, tenta soltar Jesus, na me-
dida em que não viu nenhum
crime. Entretanto a pressão das
pessoas o forçou a ter um compor-
tamento contrário (João 19, 4-12).

Exaurido de argumentos para
soltar Jesus, que sabia ser absolu-
tamente inocente das acusações,
Pilatos toma sua última atitude
(Mateus 27, 24): “Então Pilatos,
vendo que nada aproveitava, ante
ao tumulto que crescia, tomando
água, lavou as mãos diante da
multidão, dizendo: Estou inocen-
te do sangue deste justo. Conside-
rai isso. E, respondendo todo o
povo, disse: O seu sangue caia so-
bre nós e sobre nossos filhos”.

Pilatos lavou as mãos sobre
a condenação de Jesus Cristo, e
disse: “Ora, caros jurados, da
análise do caso em foco perce-
bem-se diversas ilegalidades”.

Todavia, há vícios insaná-
veis nas acusações. Para tanto,
basta uma mera leitura em Deu-
teronômio 19 e veremos que uma
só testemunha contra alguém
não se levantará por qualquer
iniquidade, ou por qualquer pe-
cado, seja qual for o pecado que
cometeu; pela boca de duas teste-
munhas, ou pela boca de três tes-
temunhas, se estabelecerá o fato.

Com efeito, quais foram as
duas testemunhas que confir-
maram o fato? Não teve. A úni-
ca testemunha foi Judas Iscari-
otis, que foi corrompida por con-
ta de 30 moedas! 30 míseras mo-
edas de prata! Valor que era pago
por um escravo. Mas percebam:
ele não chegou sequer testemu-
nhar fato algum, apenas agiu
para entregar seu, então, líder!

A verdade é que bem no pe-
ríodo da Páscoa, os sacerdotes
e os escribas procuravam um
meio de eliminar o “Rei dos Ju-
deus” sem causar alvoroço,
visto que Jesus havia se torna-
do um inimigo “do Estado”.

Como manter um julgamen-
to sem nenhuma prova de cri-
me cometido, agravado pelo fato
que a única pessoa que testemu-
nhou, confessou que errou ao
acusar um homem inocente?

Alguma semelhança com
que acontece na Justiça Brasi-
leira não é mera coincidência.

Destaque-se, ademais, que
para satisfazer os critérios da lei,
os próprios julgadores procuraram
falsos testemunhos contra Jesus
para configurar o fato e para que
a lei fosse supostamente respeita-
da: “Ora, os príncipes dos sacer-
dotes, e os anciãos, e todo o conse-
lho, buscavam falso testemunho
contra Jesus, para poderem dar-
lhe a morte;” (Mateus 26:59). “E os
principais dos sacerdotes e todo o
concílio buscavam algum testemu-
nho contra Jesus, para o matar, e
não o achavam.” (Marcos 14:55).

No entanto, depois de não
achar uma testemunha sequer,
infringindo diretamente a lei vi-
gente, “o sumo sacerdote, ras-
gando as suas vestes, disse:
Para que necessitamos de mais
testemunhas? Vós ouvistes a
blasfêmia; que vos parece? E to-
dos o consideraram culpado de
morte”. (Marcos 14:59-64).

Cabe aqui perguntar:  Qual a
prova de que algum crime foi co-
metido? Em que momento Jesus
pode se defender? Quem o defen-
deu? Onde estavam as testemu-
nhas de defesa? Onde estavam as
testemunhas de acusação? A lei foi
jogada ao relento? Qual era a acu-
sação que Jesus sofria? Blasfêmia?
Mas isso foi comprovado? Ou o
julgamento foi armado? Ele foi in-
diciado? Teve procedimento for-
mal nos termos do direito roma-
no? Jesus pôde apelar da Decisão?

Consoante, destaca o histori-
ador Ribeiro: “Jesus Cristo foi pre-
so sem culpa, acusado sem indíci-
os, julgado sem testemunhas le-
gais, apenado com um veredito
errado, e, por fim, entregue à mer-
cê da boa vontade de um Juiz,
no caso o governador Pilatos”.

Assim, a única conclusão
que se pode chegar que Jesus
Cristo foi condenado sem ter co-
metido crime algum e sem que
fosse respeitada a regra proce-
dimental para julgamento de um
judeu. Ou melhor foi condena-
do por ser o Messias, o Salva-
dor. Ocorrendo assim uma con-
denação pautada do Direito Pe-
nal do autor. Trazendo para a
realidade de hoje: pobre, negros,
pardos tem seus direitos preser-
vados quando acusados de al-
gum crime ou são julgados a
imagem e semelhança de Cristo?

———
Marcelo Aith é advoga-
do, latin legum magis-
ter (LL.M) em direito
penal econômico pelo
Instituto Brasileiro de
Ensino e Pesquisa – IDP

José Renato Nalini

Parece surreal, mas
 é a realidade nua
e crua. O Código

de Processo Penal
brasileiro é de 1941.
Completou oitenta
anos! E continua a vi-
gir. Como se a socie-
dade brasileira da pri-
meira metade do século passado
não tivesse registrado a profun-
da mutação estrutural que trou-
xe disrupção em todos os aspec-
tos da convivência humana.

O Chile, sempre mais civiliza-
do do que o Brasil, considera a re-
forma do processo penal levada a
efeito na década de noventa, “A
Reforma do Século”. Nosso Parla-
mento está mais interessado em cui-
dar de orçamento secreto, de Fun-
dos Partidário e Eleitoral, em modi-
ficar – para seus próprios interesses
eleiçoeiros – as regras que incidem
sobre o sufrágio, do que em seria-
mente encarar o descalabro que é
a Justiça Criminal tupiniquim.

Somos o terceiro país que
mais encarcera. Endurecemos a
lei penal. Toda produção legis-
lativa traz consigo uma “jabuti-
caba” ou um “jabuti”, ou seja,
mais um tipo penal. Ainda pros-
pera a discussão sobre a redu-
ção da maioridade penal. Tam-
bém rende frutos o aumento de
penas restritivas de liberdade.

A verdade é que prendemos
muito e prendemos mal. O crime é
fenômeno que afeta os humanos
dos 15 aos 24 anos. Não são os
menos dotados de discernimento
e de inteligência que se entregam
à ilicitude. Ao contrário: são aque-
les que percebem a falácia do dis-

curso oficial. Quem é
que hoje acredita que
um diploma abrirá as
portas do sucesso para
um jovem que se sacri-
ficar para obtê-lo?

Ao contrário do
Estado, que só atua no
sentido de sua perpetu-
ação cada vez mais for-
talecida, beneficiando

as dinastias que se eternizam no
poder, as organizações criminosas
cuidam de oferecer perspectivas
sedutoras à juventude. A licitude
oferece meio salário mínimo, a con-
dição de “auxiliar de assuntos ge-
rais” ou de “aprendiz”, o que sig-
nifica ser um “quase nada” na es-
trutura funcional. A delinquência
oferece papeis significativos para
a mocidade privada de uma edu-
cação de qualidade. Remuneração
melhor, inveja dos excluídos do
sistema, conquista das melhores
garotas, prestígio, fama, etc.

No sistema penitenciário, em-
bora a Constituição garanta que o
preso não perderá sua dignidade,
é a organização criminosa quem
cuida da família do encarcerado.
Isso garante uma dependência
permanente. Não é por outra ra-
zão que os conhecedores do siste-
ma prisional o consideram um efi-
ciente recrutador de mão-de-obra
para a criminalidade organizada.

Na contramão do que é mais
moderno em termos de tratamen-
to ao fenômeno criminógeno, o
Brasil continua no medievo. Ofe-
rece a prisão como única resposta
para um fato que continua pre-
sente – e cada vez mais – na vida
brasileira. Não leu, ou já se es-
queceu, da obra clássica de Fran-
cesco Carnelutti (1879-1965), “As
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misérias do processo penal”, onde
o pensador peninsular assinalou:
“A justiça humana não pode ser
mais que uma justiça parcial; sua
humanidade não pode deixar de
resolver-se em sua parcialidade.
Tudo o que se pode fazer é tratar
de diminuir essa parcialidade. O
problema do direito e o problema
do juiz são uma mesma coisa. O
que pode o juiz fazer para ser me-
lhor do que é? A única via que lhe
está aberta a tal fim é a de sentir
sua miséria: é necessário sentir-
se pequeno para ser grande. É ne-
cessário ter uma alma de criança
para poder entrar no reino dos
céus. É necessário, cada dia mais,
recuperar o dom do entusiasmo.
É necessário assistir, a cada ma-
nhã, com mais profunda emoção,
ao nascer do sol, e, a cada tarde,
ao seu ocaso. É necessário sentir-
se, cada noite, aniquilado pela in-
finita beleza do céu estrelado. É
necessário permanecer atônito di-
ante do perfume de um jasmim
ou diante do canto do rouxinol. É
necessário cair de joelhos diante
de cada manifestação deste indes-
critível prodígio que é a vida”.

Com o atual sistema de re-
crutamento para as carreiras pú-
blicas jurídicas, essa pregação cai
no vazio. O que interessa é deco-
rar o enciclopédico acervo de toda
a legislação, doutrina e jurispru-
dência disponível. Carnelutti, há
décadas, já tinha a resposta para
o embotamento desta província
ultrapassada: “Outros dirão que

o juiz, para ser juiz, deve realizar
certos estudos, superar certos
exames, submeter-se a certos con-
troles. Sobretudo, hoje se ensina
que, para ser juiz penal, é neces-
sário estudar, além do direito, a
sociologia, a antropologia, a psi-
cologia. Certamente, são estudos
úteis e inclusive necessários, mas
não suficientes. Ante tudo não se
deve crer que se possa colocar so-
bre a mesa anatômica, como se
coloca o corpo, também a alma
humana. Não se deve confundir
o espírito com o cérebro. Certa-
mente, o espírito está condiciona-
do elo corpo e vice-versa; em par-
ticular, a psicologia é a ciência que
estuda estas relações; mas além
destas, encontra-se o campo que
o juiz deve, sobretudo, conhecer;
e muito temo que seu conheci-
mento não ajude nem as Univer-
sidades nem os institutos com-
plementares. Narra uma fábula,
que li numa revista argentina,
que os protestos dos anjos pela
criação deste ser absurdo, meio
anjo e meio besta, que é o ho-
mem, o Criador contestou: o ho-
mem não é questão para con-
gressos de filosofia; o homem
não é questão que se possa dis-
cutir nestes congressos; e teria
agregado: o homem é questão de
fé no homem. Desde que tive a
ocasião de lê-las, faz anos, não me
fugiram da mente estas palavras”.

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

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

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

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

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

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

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bom-
ba de 3 estágio – R$ 1.500,00

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

- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00

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

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

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

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

- Engate para Estrada Fiat.

Vários outros cofres novos e usados.

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

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555
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VERSO

PÁSCOA
Leda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda ColettiLeda Coletti

Páscoa,
é viver com alegria,
sair do túnel escuro

para a luz do dia.

Páscoa,
é sentir compaixão,

abraçar com garra a cruz
pedir, dar o perdão.

Páscoa,
é ver no outro o irmão,

não ter medo de ser gente
e abrir o coração.

Páscoa,
é acreditar na Ressurreição,

buscar mais ser que ter
para alcançar a salvação.

PROSA

O HOMEM TRISTE
Olivaldo JúniorOlivaldo JúniorOlivaldo JúniorOlivaldo JúniorOlivaldo Júnior

Era uma terra em que todos sorriam bastante. Menos um homem, o
homem triste. Aquele homem, apesar de o sol nascer e morrer no horizon-
te, de a lua surgir e esmaecer ao sol posto, aquele que havia sido menino
era triste. A tristeza tem jeito de traça e corrói a alegria do peito que a
deixa roer. Quando menos se espera, a danada já roeu um orifício e fez
morada em seu peito. A partir daí, difícil, bem difícil despejá-la. Foi assim
com o homem triste, que deixou a tal tristeza roer o peito em que somente
a alegria morava, roendo-o também. Triste.

Um dia, no entanto, já triste de tanta tristeza, o homem viu passar um
grande circo na estrada da terra em que morava. Era um daqueles circos
enormes, com muitos palhaços, bailarinas, trapezistas e nenhum animal,
enfim, um circo que apostava na arte. A arte é por si mesma itinerante e,
assim como a inspiração, planeja voos para os lugares mais loucos, no
dentro dos dentros do mundo. “A alegria passava!”, pensou o homem
triste, quase sem crer na alegria. Um palhaço com carinha de estrela o
convidou a segui-lo. Reticente, não sabia se queria.

O homem triste, beirando a estrada de terra em que passava o circo,
ficou em dúvida se seria alegre caso fosse embora. O circo era uma festa.
Por último, animando o povo, vinham músicos com violões, violinos e
meias-luas, num lirismo só. Alegre, o homem triste cedeu à música que o
convidava a ser alegre como um sabiá que conseguiu voltar para o seu
lugar. Um dos palhaços o tomou finalmente pelas mãos e ele se foi com o
circo para outras terras, numa estrada para o horizonte. As caras alegres
de ali nunca mais veriam o homem triste.

O livro Uma história de Pás-
coa de Ana Maria Machado fala
sobre um menino e um coelhinho.

Ansiosos pelas guloseimas...
o menino Joãozinho, esperando
pelos ovos de chocolate, e o coe-
lho Dudu, esperando pelas ce-
nouras apetitosas. Acabam se
encontrando e... algo precisa ser
feito... o que será? No final terão
motivos de sobra para comemo-
rar a Páscoa juntos.

Faixa etária: 09 a 12 anos
Encontramos essa história

narrada em:  https://youtu.be/
7c8o2fPqfBA

Dicas de livros de Alessandra e
Tiago Guarnieri Betti

Visite o Bloguinho Infantil
http://bloguinho-

infantil.blogspot.com/
Siga no Instagram:

livros_inesqueciveis
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PÓ DE ESTRELAS
Ivana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de NegriIvana Maria França de Negri

Fui gerado no universo
nas esferas siderais

Guardo em mim todas as eras
desde as do fogo às glaciais

Trago comigo a sapiência
de remotos ancestrais

Em meu âmago acumulo
energias minerais

Sou um verme rastejante
o menor dos animais

Um mísero grão de pólen
oculto nos vegetais

Luz brilhante e colorida
difundida nos vitrais

Sou gota da branca espuma
na onda a quebrar no cais.

A lava rubra que escorre
de vulcões imemoriais

Sou o princípio divino
que anima os elementais

Sou a alma que alça voo
logo após os funerais

O que resta destes corpos
nos despojos sepulcrais

Sou ínfima poeira cósmica
pó de estrelas, nada mais...

PAZ: AINDA HÁ TEMPO!
Airton ReisAirton ReisAirton ReisAirton ReisAirton Reis

Paz dossel. Paz papel. Paz
margem. Paz parágrafo. Paz tra-
vessão. Paz palavra. Paz frase.
Paz oração. Paz Família. Paz Pá-
tria. Paz Humanidade. Paz Boa
Vontade. Paz permanente. Paz
emergente. Paz emergencial. Paz
mundial. Paz planetária. Paz po-
lítica. Paz social. Paz urbana. Paz
rural. Paz tribal. Paz interconti-
nental. Paz fronteira. Paz obrei-
ra. Paz obra em construção.

Paz que tudo vê e que tudo
alcança. Paz Esperança. Paz bo-
nança. Paz temperança. Paz efe-
tiva. Paz presente. Paz eficiente.
Paz desperta. Paz vigilante. Paz
tremulante. Paz hasteada. Paz
pavilhão da vida assegurada. Paz
alada. Paz virtual. Paz real. Paz
tempo verbal. Paz futuro promis-
sor. Paz do Bom Pastor. Paz for-
taleza. Paz vigor. Paz força. Paz beleza. Paz amor. Paz labor.

Paz pavimento da concórdia. Paz templo da harmonia. Paz preâmbu-
lo da democracia. Paz verso. Paz poesia. Paz cidadania. Paz princípio
constitucional. Paz fundamental. Paz legal. Paz direito. Paz petição. Paz
dever. Paz processo. Paz jurisdição. Paz jurisdicional. Paz jurisdicionada.
Paz legislações reformadas. Paz legiões alistadas. Paz alvoradas. Paz
Forças Armadas. Paz obrigações elencadas. Paz gerações civilizadas.

Paz cultura. Paz educação. Paz partitura. Paz melodia. Paz realiza-
ção. Paz sinfonia. Paz alegria. Paz felicidade. Paz bondade. Paz saúde.
Paz segurança. Paz balança. Paz lança. Paz escudo. Paz espada embai-
nhada. Paz pedra lascada. Paz roda em movimento. Paz paramento. Paz
contentamento. Paz elemento. Paz elementar. Paz irmanada. Paz cultiva-
da. Paz florida. Paz frutificada.

Por mais que insistam na frequência violenta. Por mais que permitam
a decadência sangrenta. Por mais que combatam em guerra turbulenta.
Por mais que lutem em batalhas em nada camufladas. Por mais que ame-
acem a vida humana com cabeças cortadas. Por mais que o Oriente e o
Ocidente não convivam de mãos dadas. Por mais que terras, aqui e acolá,
são disputadas. Por mais que, por poucos, fortunas são acumuladas. Por
mais que, por muitos, a fome e a sede são ignoradas. Por mais que, a
liberdade permaneça tardia. Por mais, que a igualdade continue sinônimo
de utopia. Paz: Ainda há tempo!

Paz: Ainda há espaço! Paz: Em passo cadenciado. Paz: Compasso
ampliado. Paz: Esquadro da perfeição. Paz: Sabedoria do rei Salomão.
Paz: Nascente do coração. Paz: Escritura Sagrada. Paz: Pedra Polida.
Paz: Pedra Lapidada. Paz: Ponto com final feliz. Paz: Matriz. E a Paz foi
concebida e celebrada. E a Paz será perpetuada. Bem aventurados os
pacíficos, porque neles a Paz habita em mais de uma temporada...

CAIPIRA
Daniela Daragoni AlvesDaniela Daragoni AlvesDaniela Daragoni AlvesDaniela Daragoni AlvesDaniela Daragoni Alves

Me chamam de caipira
Eu poderia até ficar aborrecida

Mas ao invés disso assumo o que
sou...

Assim eu pretendo levar a vida!
Eu gosto é de cheiro de mato, de

beira de rio...
Gosto de gente simples no viver e no

palavrear
Gosto de moda de viola, da comida

feita no fogão a lenha
De levar os cachorros pra passear.

Da brisa fresca da manhã
De dormir com o barulho da chuva

caindo no telhado
Das amizades puras e verdadeiras

De um verdadeiro e sincero abraço...
Humildade me encanta

Simplicidade me conquista para sempre
O dinheiro acaba, o status passa

Mas sentimentos verdadeiros duram eternamente.
Não me encaixo nessa realidade atual

 Onde o ego fala mais alto que tudo
Onde todos passam o dia olhando para o celular sem olhar uns para os

outros
Não se ouve e nem se responde ao bom dia...absurdo...

Faltam gentilezas
Falta compaixão no olhar...

Se ser caipira é ser o contrário de tudo isso
Então sou caipira e caipira vou continuar...

SEM SENTIDO
Shirley Brunelli CrestanaShirley Brunelli CrestanaShirley Brunelli CrestanaShirley Brunelli CrestanaShirley Brunelli Crestana

Um pingo aqui
um pingo acolá

e eu
com medo de chuva forte

subo e limpo
no telhado

a calha
coalhada de folhas

molhadas...
Que importância tem

se as dimensões se interpenetram
se a casa está limpa

se a pele foi hidratada
enquanto trago a alma seca

e ninguém me liga por nada?...

RESSURREIÇÃO
Ruth SallesRuth SallesRuth SallesRuth SallesRuth Salles

Sobre o silêncio apagado de luzes,
a noite lentamente estende o escuro manto;

e lá debaixo dele, longe
dos olhos curiosos dos homens,

ela prepara o próximo e veemente
borbulhar de águas,
irromper de plantas,
despertar de almas.
E, quando ela se vai

com um leve gesto erguendo a sombra, desvendando a vida,
o dia, ainda trêmulo, escapa no horizonte,

e surge o sol,
surge o sol aclarante, inundante!
E na ordem do tempo se revela

a eterna luz,
a eterna florescência!

ooOoo

ooOoo

NOTÍCIAS:
• O jornalista Edilson Rodrigues de Mo-
rais lançou segunda-feira (11) livro digi-
tal intitulado “Centenário da Estação da
Paulista”, inaugurada oficialmente no dia
29 de julho de 1922 com a chegada da
primeira locomotiva pertencente à Com-
panhia Paulista de Estradas de Ferro, que
partiu da Estação da Luz, em São Paulo.
A obra é apoiada pela Lei Emergencial
Aldir Blanc nº 14.017/2020.
Com 96 páginas, o livro digital pode ser baixa-
do no formato PDF através da  página do IHGP
(Instituto Histórico e Geográfico de Piracica-
ba) link: https://www.ihgp.org.br/livros/

 • O jornalista Rafael Bitencourt disponi-
bilizou para download o livro-reportagem
de sua autoria “Quase um cinquentão –
Salão Internacional do Humor de Piraci-
caba”. O material pode ser baixado gratui-
tamente no site oficial do evento: htpps:/
/salaointernacionaldehumor.com.br.
O projeto é apoiado pela Lei Emergen-
cial Aldir Blanc, com financiamento
da Prefeitura de Piracicaba, por meio
da Secretaria Municipal de Ação Cul-
tural e Governo Federal, por meio do
Ministério do Turismo e Secretaria
Especial da Cultura.

“Há duas épocas na vida, infância e velhice, em“Há duas épocas na vida, infância e velhice, em“Há duas épocas na vida, infância e velhice, em“Há duas épocas na vida, infância e velhice, em“Há duas épocas na vida, infância e velhice, em
que a felicidade está numa caixa de bombons.”que a felicidade está numa caixa de bombons.”que a felicidade está numa caixa de bombons.”que a felicidade está numa caixa de bombons.”que a felicidade está numa caixa de bombons.”

Carlos Drummond de AndradeCarlos Drummond de AndradeCarlos Drummond de AndradeCarlos Drummond de AndradeCarlos Drummond de Andrade

Carlos Drummond deCarlos Drummond deCarlos Drummond deCarlos Drummond deCarlos Drummond de
Andrade foi um poeta,Andrade foi um poeta,Andrade foi um poeta,Andrade foi um poeta,Andrade foi um poeta,
farmacêutico, contistafarmacêutico, contistafarmacêutico, contistafarmacêutico, contistafarmacêutico, contista
e cronista brasileiro,e cronista brasileiro,e cronista brasileiro,e cronista brasileiro,e cronista brasileiro,

considerado por muitosconsiderado por muitosconsiderado por muitosconsiderado por muitosconsiderado por muitos
o mais influente poetao mais influente poetao mais influente poetao mais influente poetao mais influente poeta
brasileiro do século XX.brasileiro do século XX.brasileiro do século XX.brasileiro do século XX.brasileiro do século XX.
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Janeiro, Rio de JaneiroJaneiro, Rio de JaneiroJaneiro, Rio de JaneiroJaneiro, Rio de JaneiroJaneiro, Rio de Janeiro

PALAVRA DO ESCRITOR:

ooOoo

ooOoo



A4
A Tribuna Piracicabana

Domingo, 17, e segunda-feira, 18 de abril de 2022


