
NO ALVO – I
A secretária municipal de

Agricultura e Abastecimento,
Nancy Thame (PV), continua no
alvo dos vereadores Wagner Oli-
veira, o Wagnão (Cidadania), e
Laércio Trevisan Jr. (PL). Na reu-
nião de segunda-feira, 18, além
das já tradicionais críticas à falta
de reparos em estradas rurais –
problema antigo, diga-se –, os par-
lamentares agora questionam ser-
viço de reforma no prédio da Sema
que teria acarretado em enter-
ramento de trilhos que poderi-
am ser patrimônios do Municí-
pio. O requerimento foi aprovado.

NO ALVO – II
Pelo que se ouve sobre o co-

tidiano da Câmara é que a que-
da de braço deve continuar por
muito tempo ainda. Na avaliação
de um leitor da coluna, ou a secre-
tária cai, pela pressão de Wagnão
e Trevisan, ou a responsabilidade
pela manutenção das estradas
rurais serão migradas para a Se-
mob (Secretaria de Obras), sob
gestão de Paulo Ferreira, um
dos poucos do primeiro escalão
que ainda tem sido elogiado.

NO ALVO – III
Ex-assessora da ex-vereadora

Nancy Thame, a agora vereadora
Silvia Morales, do mandato coletivo
“A Cidade É Sua”, defendeu a capa-
cidade técnica e política da titular
da Sema. Ela justificou o voto favo-
rável ao requerimento sobre enter-
ramento de trilho na Sema -- "é um
direito do vereador, é um instru-
mento que temos", enfatizou -- e
lembrou que, além das estradas ru-
rais, outros assuntos da Pasta são
importantes, como hortas urbanas.

ÁGUA
O vereador Gustavo Pompeo

(Avante) criticou a situação de fal-
ta d’água no bairro Mário Dedini.
Na segunda-feira (11), quando
usou a tribuna da Câmara, o par-
lamentar relatou que a localidade
tem sofrido com desabastecimento
de maneira recorrente. “Teorica-
mente, não tem problema de falta
de água porque a estação do Ca-
pim Fino é do lado, mas duas ruas
ficaram sem água no dia 14 e só foi
resolvido no dia 17”, reclamou.

DEMOCRÁTICO
Um dos vira-casacas da Ad-

ministração – era base, agora é
oposição – o vereador Paulo Cam-
pos (Podemos) ironizou o prefeito

Luciano Almeida (União Brasil).
“Ele é democrático, não atende nem
os ricos e nem os pobres”, disse.
Campos exemplificou a crítica com
a situação do mato no canteiro da
avenida Carlos Botelho, via na re-
gião de bairros como São Judas,
Jardim Europa e Cidade Jardim.

SUMIDA
Quem anda sumida da Comis-

são Permanente de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável é a
vereadora Alessandra Bellucci (Re-
publicanos). Este Capiau, idoso e
cansado, costuma acompanhar o
trabalho dos vereadores pelo site
da Câmara e percebe que, nas ma-
térias do colegiado, sempre estão
Silvia Morales e Ana Pavão, presi-
dente e membro, mas nunca a rela-
tora, Alessandra. A última matéria
em que ela está na comissão é de 9
de dezembro de 2021. Desde então,
anda sumida. O que acontece?

CACIFADO
Tem sido cada vez mais evi-

dente que o vereador Acacio Go-
doy (PP) está sendo cacifado
para ser o próximo presidente da
Câmara Municipal de Piracica-
ba. O parlamentar demonstra ca-
pacidade de diálogo e é respeita-
do pelos pares na Casa. Além dis-
so, durante as reuniões ordinári-
as, quando precisa substituir Gil-
mar Rotta (PP), sabe conduzir
bem os anseios do plenário, sem
perder o controle da situação.

RODANDO
Presidente da Câmara de Pi-

racicaba e do Parlamento Metro-
politano, o vereador Gilmar Rotta
(PP) continua rodando a região
em busca de captar demandas e
mobilizar a classe política das ci-
dades incluídas no colegiado que
agora representa a RMP – ontem,
19, estava em São Pedro. Pré-can-
didato a deputado federal, Rotta
conta com estrutura sólida, unin-
do assessores do mandato e as-
sessores especiais da Presidência.
Não há de se questionar que o tra-
balho está sendo bem feito. Se ren-
derá frutos, só as urnas dirão.

ELOGIO
Há de se fazer um elogio ao

sindicalista José Antonio Fer-
nandes Paiva. Além de ter sido,
desde o começo, uma das princi-
pais lideranças – ao lado de Os-
mir Bertazzoni – para conduzir
o impasse que gerou a greve dos
servidores, na segunda-feira, 18,
fez um discurso irretocável em
defesa do Direito como fruto da
mobilização popular. Paiva é fa-
vorável que os grevistas tenham
opções para descontar os dias
parados. Deste idoso Capiau – e,
claro, sempre cansado – o abra-
ço e a admiração ao Paiva.
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Divulgação

Municípios da região metropolitana
debatem urgências na saúde pública
Sediada em São Pedro, ontem, 19, a reunião do Parlamento Metropolitano foi
marcada pela discussão em torno da situação da saúde nas cidades da região

Em mais uma reunião ordi-
nária do Parlamento Metropoli-
tano de Piracicaba, foi debatido
o repasse financeiro destinado à
saúde pública dos 24 municípios
que compõem o colegiado. Apro-
vadas pelo Parlamento, as mo-
ções de apelo 4/2022 e 6/2022
solicitam, respectivamente, a re-
gularização da distribuição de

medicamentos à farmácia de alto
custo de Araras e a normaliza-
ção da distribuição do medica-
mento micofenolato de sódio,
utilizado em pacientes trans-
plantados, para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Limeira. De
acordo com presidente da Câma-
ra de Araras, Rodrigo Soares
(PSDB), há um déficit de 36 me-

dicamentos de alto custo na ci-
dade. Ele frisou que as pessoas
são dependentes dos medica-
mentos e o município “está en-
forcado” ao ter que arcar com os
custos. Após ampla discussão,
com destaque para a necessidade
do aumento de teto do Programa-
ção Pactuada e Integrada, que
define e quantifica as ações de saú-

de para população residente em
cada território, o Parlamento de-
cidiu encaminhar moção de apelo
aos governos estadual e federal e
ao Ministério da Saúde, solicitan-
do o aumento do teto de repasses
para a Região Metropolitana de Pi-
racicaba. A reunião ocorreu em
São Pedro e foi presidida pelo ve-
reador Gilmar Rotta (PP). A7

NO PINTADO NA BRASA
Em almoço ontem (19), num

papo leve e descontraído, da es-
querda para a direita Leonardo
Marianno, Reginaldo Costa, Gus-
tavo Benitez Ribeiro e Evaldo Vi-
cente, de A Tribuna Piracicaba. Os
advogados Leonardo e Gustavo,
titulares do Escritório Marianno &
Benitez, têm escritório em Piraci-

caba (rua Campos Salles, 1024, Jar-
dim Europa) e em São Paulo (ave-
nida Vereador José Diniz, 3.300,
sala 804, Campo Belo). Almoço foi
no Restaurante Pintado na Brasa,
rua Bom Jesus, 1663, Bairro Alto,
cujo proprietário Reginaldo Costa
comemora o sucesso de mais de seis
anos de trabalho e dedicação.

Divulgação

NO PSD
Carolina Angelelli, ex-presi-

dente do PDT em Piracicaba, en-
tre os líderes do PSD Gilberto
Kassab (direita) e Edson Moura
(esquerda), em novo momento
político. São comentários de to-

dos os lados, como as nuvens:
ora de um lado de um jeito, ora de
outro lado de outro jeito. É a políti-
ca? Sim, é a política. Só ver o depu-
tado estadual Alex de Madureira
(antes no PSD, agora no PL).

Na manhã de ontem (19), o
deputado Alex de Madureira
(PL) foi condecorado com a
Medalha do Exército Brasilei-
ro. A homenagem lhe foi en-
tregue pelo General Tomás,
Comandante Militar do Su-

deste (CMSE). A medalha e o
respectivo diploma foram en-
tregues durante a solenida-
de comemorativa ao “Dia do
Exército”, data magna da ins-
t i tuição, realizada no Co-
mando Militar do Sudeste.

NO EXÉRCITO

Divulgação

Com investimento de mais
de R$ 53 mil, a Guarda Civil
Municipal recebeu novos ar-
mamentos para o trabalho
nas ruas. São dez carabinas,
modelo CTT.40, da marca
Taurus, com capacidade
para 30 cartuchos de calibre
.40. É a primeira vez que a
corporação recebe armas

desse porte, segundo o co-
mandante da corporação, Sid-
ney Miguel da Silva Nunes. O
processo de compra das ar-
mas foi finalizado no final do
ano passado e há 15 dias es-
tão integradas ao policiamen-
to ostensivo e preventivo, sen-
do utilizadas pelos grupamen-
tos da ROMU e o Rural. A5

INVESTIMENTO NA GUARDA CIVIL

Justino Lucente
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By Elson
de Belém

Justino Lucente

DESASSOREAMENTO DO PIRACICAMIRIM
Realizado dentro do programa Rios Vi-
vos, do Governo do Estado, por meio
do DAEE (Departamento de Águas e
Energia Elétrica), o desassoreamento
do ribeirão Piracicamirim já retirou 120

caminhões de 12 toneladas de resídu-
os, cerca de 1.440 toneladas, do leito
do manancial no trecho próximo ao Ter-
minal Piracicamirim de Integração (TPI).
De acordo com Odair Mello, da Defesa

Civil, entre os resíduos retirados do
manancial estão areia, lama, entulho,
cascalho,  madeira,  a lém de l ixo e
pneus. O material está sendo trans-
portado para área licenciada. A3
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Camilo Irineu
Quartarollo

Étradição cutu-
car o boneco
suspenso no

poste, derrubá-lo,
chutá-lo, como desfor-
ra pela traição a Jesus.
Mestre Elias dos bone-
cos começou fazendo
esses judas, mas os consertava
depois e lhes dava novo caráter
com suas silhuetas vigilantes
nas margens do rio Piracicaba.

Se o sinédrio não cooptasse
Judas, cooptaria outro. Talvez o
boneco fosse o confuso Pedro ou
o incrédulo Tomé! Todavia, na es-
cala de ambição Judas era o mais
indicado. João Evangelista acu-
sa esse de ladrão, que roubava
dinheiro da bolsa do grupo.

A mentalidade de Judas e
de outros sobre o Reino era se-
melhante. Poucos tinham ou
têm a real percepção do que seja
o Reino. Algumas vezes até Pe-
dro tentou fazer de Jesus rei. O

mestre não quis bajula-
ção nem conivência
com injustiças! Judas,
como Pedro, queriam os
romanos expulsos e um
reino de poder messiâ-
nico, talvez ditadura.

Muitos dizem que
Jesus era “apolítico”,
como se alguém o pu-
desse ser. Ora, não era

eleito ou da política partidária,
mas como cidadão e líder não fu-
giu das questões políticas.

Com o denário na mão Jesus
diz “deem a César o que é de Cé-
sar”. Ou seja, a moeda romana ser-
via para comprar o trigo do Egi-
to, os cedros do Líbano, a rique-
za de Israel. Jesus vê a riqueza
nacional como direito do habitan-
te e não simplesmente item de tro-
ca por moedas, mas de uso precí-
puo da comunidade. O trigo e o
pão não são meras mercadorias.

Atualmente há muita gente
indignada com os superfatura-
mentos, compras de preços altera-
dos para esconder os roubos das

licitações fraudulentas, corrupção
da administração pública. Muitas
vezes, não sei se é indignação com
a fraude ou inveja das vultosas
somas desviadas. Já ouvi gente cri-
ticando, mas depois dizendo “se eu
estivesse lá faria a mesma coisa”.

Os sacerdotes perceberam
que Jesus era uma ameaça. O
mestre não negociava questões de
justiça por mais duras que fos-
sem. Era mais fácil cooptar Ju-
das com um pouco de moedas de
prata ou ouro. A opção Judas foi a
melhor engendrada. Cooptá-lo por
algumas moedas, incentivá-lo e,
no futuro, dar-lhe algum cargo.

São notórias as mensagens
de Jesus, as idas e vindas às si-
nagogas, povoados e templo como
bases nacionais e de tradição,
mesmo sob domínio romano,
onde se rogavam ardentemente
o “venha a nós o vosso reino”.

Os fariseus como José de Ari-
mateia, Nicodemos e outros que se
opuseram às posições político-reli-
giosas de Caifás tiveram uma luta
renhida e nem sempre reconheci-
da. Judas não tem a trajetória nem
a experiência das negociações po-
líticas e a sua própria ambição o
consumiria num baixo clero.

‘Maiá o juda’ é uma brinca-
deira também em Piracicaba, mas
depois eles voltam nas barrancas
do rio transformados por Elias,
inclusive no caráter. O artista
mudava seus bonecos, de judas a
guardiães do patrimônio. Mas
como mudar pinóquios?

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

José Renato Nalini

Oraquitismo da
Democracia de-
riva da falta de

educação de qualidade.
Escola não é apenas va-
cina e vitamina. É oxi-
gênio para essa forma
de coordenação dos ho-
mens em sociedade.

Não faltam lições.
O paulista de Piracicaba Prudente
de Morais, quando investiu na “Es-
cola Normal da Praça”, queria um
centro disseminador de uma edu-
cação republicana, gratuita, laica e
democrática. Tivemos educadores
como Anísio Teixeira, Fernando de
Azevedo e Paulo Freire, os primeiros
esquecidos, o último vilipendiado.

Eram estudiosos antenados
naquilo que de mais avançado se
pensava sobre educação. Nítida a
influência de John Dewey na prá-
tica dos que pretenderam prover o
Brasil de uma escola consequente
com as urgências nacionais.

O americano John Dewey
(1859-1952), é considerado vulto
proeminente no pragmatismo do
século 20, mas a sua contribuição
maior está na obra sobre educa-
ção. Viveu noventa e três anos e
assistiu a duas Guerras Mundiais,
o que robusteceu sua crença na es-
cola – em sentido lato – para evitar
a violência. Contribuiu para isso a
sua origem. Pertencia à classe-mé-
dia americana, com o pai pequeno
comerciante e a mãe educadora,
como eram todas as mães há al-
gumas décadas, até no Brasil. Foi
a mãe que o tornou contumaz lei-
tor e ávido por conhecimento.

Sem ela, não teria che-
gado à Universidade.

Uma educação à
moda europeia, que
infelizmente não vin-
gou no Brasil, ofere-
ceu a ele a prática ro-
tineira das ocupações
domésticas. Arruma-
va sua cama, fazia fa-
xina em casa, lavava
e passava roupa. Aju-

dava a mãe na cozinha. Isso que
a classe média brasileira não faz
com seus filhos, explica, em boa
parte, o machismo e os demais pre-
conceitos, que a muito custo as
novas gerações vão domando.

Lúcida, a mãe de Dewey en-
xergava a educação formal, a esco-
larização que apenas adestra o edu-
cando a decorar informações, como
inteiramente desconectada com a
realidade. Escola não servia para a
vida, como continua a não servir
em pleno século 21. Por isso, nutria
a convicção de que o mais impor-
tante em sua formação, antes de
ingressar na Universidade, adqui-
riu fora da sala de aula. E isso re-
fletiu-se em sua obra. As ativida-
des ocupacionais integram o me-
lhor conceito de educação. Se to-
das as crianças fossem iniciadas
nessas práticas, a sociedade brasi-
leira seria menos violenta, menos
desigual, menos preconceituosa.

John Dewey foi professor se-
cundarista na Pensilvânia, por isso
a sua autoridade ao falar sobre
educação. Muito diferente dos “es-
pecialistas” que opinam na mídia,
são chamados para debates, ven-
dem vultosas consultorias para um
Estado que não tem noção do que
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seja educação e nunca enfrentaram
uma sala de aula. Dewey concluiu
a pós-graduação, especializou-se,
escreveu, mas nunca se afastou das
classes. Manteve contínuo contato
com legiões de alunos. Atuou como
professor durante cinquenta e cin-
co anos, aposentando-se em 1939.

Vale a pena ler sua biografia es-
crita por sua filha, Jane M. Dewey,
para que os “pais da matéria” tenham
conhecimento do que significa o
Magistério e de quais são as obriga-
ções de um educador que pretenda
atuar eficazmente em sua época.

Influenciado pelo darwinismo,
conferiu enfoque naturalista à sua
produção teórica, mas com preo-
cupação eminentemente prática.
Foi considerado herdeiro do prag-
matismo, abeberando-se das duas
fontes originais: Peirce e William
James. Mas imprimiu sua formu-
lação própria, aproveitando de
Peirce a lógica e de James a preo-
cupação com a educação consis-
tente das novas gerações. Com
isso, desenvolveu um pragmatis-
mo pedagógico apto a entrelaçar
valores cognitivos, éticos e sociais.

Daí a absorção do “melhoris-

mo”, a imposição de consciência a
formar a mocidade à luz do idea-
lismo moral, sempre a indagar se
esta é a melhor forma de realizar
as atividades, desenvolver iniciati-
vas, tratar com os semelhantes ou
se nosso comportamento admite
passos ascendentes, rumo a uma
talvez utópica perfeição. Esta, por
ser inatingível, não pode ocasio-
nar a eliminação da crença na
perfectibilidade dos humanos.

Melhor fariam os políticos, em
lugar de se dedicarem a orçamen-
tos secretos e a “Fundões”, se vol-
tassem para a leitura de livros de
Dewey, como “Teoria da vida mo-
ral”, “Como pensamos” e “Demo-
cracia e Educação”. Para que o Bra-
sil conte com adultos capazes, a
educação formal e informal deve
propiciar aos alunos valores soci-
ais como a honestidade, a amabili-
dade, a perseverança e a lealdade.
E aprendessem a priorizar valores
estéticos da literatura, da pintura,
da música, do cinema e da foto-
grafia. Absorveriam, com natura-
lidade, o regramento da sustenta-
bilidade de tais valores: seriam éti-
cos, harmônicos e equilibrados.
Tudo aquilo que falta hoje à Nação
brasileira, imersa em ferrenhos
antagonismos, incapaz de obter
consensos e inerte perante o caos
ambiental, a violência e a fome.

———
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

Bolsonaro será reeleito?

Essa é a pergun-
ta que movi-
menta o cená-

rio político em 2022.
Mas quem ajuda a re-
eleger Jair Messias
Bolsonaro? Conside-
rações para reflexão.

1. O presidente
Lula, com discursos
defendendo aborto.
Ora, se não cabe a ele
legislar, como defender teses
nesse sentido? Fala para es-
quentar sua própria base.

2. A esquerda radical aju-
da a eleger, pois ela criou o
bolsonarismo, ainda mais
quando impõe regras a uma
sociedade que não as aceita.

3. A falta de percepção e cons-
ciência de classe, no Brasil de
brasileiros com carro financia-
do, morando de aluguel, deven-
do cartão, considera-se de clas-
se média e ainda de Direita.

4. A insanidade do ex-gover-
nador Ciro Gomes (PDT) e a for-
ma que, por vezes, atropela ad-
versários, principalmente por ser
inteligente. Diga-se de passa-
gem, o brasileiro não vota em
quem tem algum projeto, prefe-
re populistas, sempre populistas.

5. Os evangélicos ajudam
muito Bolsonaro, principal-
mente quando o tema é aborto,
homossexualidade, família tra-
dicional, apesar de, há muitos
anos, ver nas igrejas aborto e
casos de filhos deficientes de
"irmãs" que tentaram abortar,

pastores homossexu-
ais enrustidos, além
dos incontáveis ca-
sos extraconjugais
que rolam no meio,
lamentavelmente.

6. A imprensa que
abre espaço "demo-
crático" para discur-
sos que destroem a
democracia. Desco-
nhecem o risco de ba-

ter palmas para malucos dança-
rem, mas mantém a liberdade
de expressão do pensamento.

7. A elite do atraso, a mes-
ma que sempre lucrou com a
miséria do povo brasileiro, que,
sem percepção, deseja ser o que
jamais será, pois quem nasceu
galinha não vira gavião.

E ainda mais que, em ano
eleitoral, quem está com o po-
der tem a "máquina" e o pró-
prio Maquiavel ensina: como
um líder engana a quem pre-
cisa ser enganado! É o povo
que gosta de ser enganado?

Não se iludam, esse clima de
já ganhou me lembra a seleção
brasileira de 2006, com quarteto
mágico, eliminada nas quartas
de final por um time mediano.

———
F r a n c y s  A l m e i d a ,
advogado
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Desafios da habitação
em Piracicaba

Sérgio Maluf Chaim

Não são poucos
os conflitos e
desafios no

campo da habitação
para Piracicaba neste
ano de 2022. A existên-
cia de pelo menos 200
loteamentos irregula-
res é, sem dúvida, o
maior deles, levando as
pessoas que necessitam de habita-
ção a endossarem ações de mal-
feitores no campo imobiliário, que
vendem sonhos que se transfor-
mam em pesadelos aos incautos.
E muitas responsabilidades inde-
sejáveis para o poder público.

Nosso prefeito Luciano Almei-
da pediu mais critério e maior cui-
dado na aprovação de novos lotea-
mentos na cidade, não só por con-
ta destas ações de incúria, como a
preocupação evidente com o abas-
tecimento de água potável e servi-
ços de esgoto nestas ações, que de-
mandam cada vez mais investi-
mentos do poder público para am-
pliação do perímetro urbano.

Mas, do ponto de vista legal,
nossa EMDHAP segue perseguin-
do seus objetivos neste campo,
amparada por padrões legais e éti-
cos. Entre eles, continuamos com a
regularização fundiária de mais de
1.000 moradias ainda irregulares,
a um custo de R$ 300 mil, com
recursos da própria EMDHAP,
habitações estas de cunho social.
Os estudos jurídicos para estes pro-
cedimentos encontram-se avança-
dos e devem ser concluídos ainda
neste ano. Pretendemos utilizar
ainda outros R$ 150 mil para a ur-
banização de três NIIS, Núcleos
Informais de Interesse Social, que
beneficiarão outras 300 famílias,
também com recursos próprios.

Pretendemos ainda amparar
outras 150 unidades habitacionais
precárias, com recursos próprios no
valor de R$ 750 mil. Com estas
ações, atenderemos pelo menos
1.000 famílias da cidade ou que
vieram morar em Piracicaba, com
investimento de R$ 1,2 milhão.

Estamos em busca também de
parcerias com o Governo Estadual,
por meio do programa Nossa Casa,
subsídios para viabilizar novas cons-
truções na ordem de mais 700 uni-
dades. Parcerias com o Governo Fe-
deral, por meio do Casa Verde
Amarela e outros órgãos que pos-
sam nos ajudar a aliviar a pressão do
déficit habitacional em Piracicaba.

Outra demanda importante é

acatarmos as recomen-
dações do Tribunal de
Contas do Estado de
São Paulo, que entende
ser necessária a revisão
legal da nossa empresa,
transformando-a em
autarquia. E, nesse sen-
tido, é urgente rever a
nossa estrutura funcio-
nal e promovermos in-
tensa capacitação e qua-

lificação dos quadros técnicos da
nossa empresa. Para atender essa
realidade, vamos precisar também
contratar mais profissionais e téc-
nicos visando um atendimento
melhor e mais ágil a toda popula-
ção. Importante dizer também à
sociedade que existem planos in-
ternos de junção dos trabalhos e
esforços entre EMDHAP, IPPLAP
e SEMOB para juntos poderem
agilizar e acelerar os trabalhos
de Reurb-E, Reurb-S, aprova-
ções e planejamento territorial
do município. Estamos traba-
lhando para que estes três ór-
gãos se aproximem para melhor
atender o público piracicabano.

Prevemos também alguns
ajustes ao Plano Diretor, inclu-
indo regulamentação sobre lotes
urbanizados de interesse social.
Além disso, a regulamentação e
gestão do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social fo-
ram concluídas. Iremos ampliar
parcerias com instituições para
assistência técnica em constru-
ções e adequações habitacionais
para famílias de baixa renda.

Já temos o perfil e os rumos
para este ano de 2022. Incremen-
tando todas essas ações estaremos
ainda mais preparados para os
anos vindouros, em busca de uma
desejada modernização dos proce-
dimentos para uma gestão inova-
dora e mais assertiva, benefician-
do toda a população de Piracicaba.

———
Sérgio Maluf Chaim, pre-
sidente da EMDHAP
(Empresa Municipal de
Desenvolvimento Habi-
tacional de Piracicaba)

James Granziol

Agreve é um direito garan-
tido pela Constituição
Federal. Para o traba-

lhador civil, esse direito é pre-
visto em seu artigo 9º e nas Leis
Federais nº 7701/88 e nº 7783/
89. Para o servidor público, em
seu art. 37, nos termos e limi-
tes definidos em lei específica.

Ocorre que, desde a promul-
gação da Carta Magna em 1988,
essa lei ainda não foi editada.  Di-
ante desta omissão legislativa, de
competência do Congresso Nacio-
nal, o Supremo Tribunal Federal,
ao analisar o Mandado de Injun-
ção 712/DF, em 2007, decidiu pela
aplicação, às greves dos servidores
públicos, das mesmas regras apli-
cáveis aos trabalhadores civis. Exi-
ge-se, ainda, a observância de pro-
cedimentos próprios, como a ten-
tativa de prévia negociação, a frus-
tração e impossibilidade de negoci-
ação, a deflagração por decisão as-
semblear, a comunicação ao Pre-
feito com antecedência mínima de
72 horas, mobilização por meios
pacíficos e a garantia de continui-
dade da prestação dos serviços es-
senciais à população. E não podia
ser diferente, até porque, nesse im-
bróglio, é a população que direta-
mente sofre os seus efeitos.

No último 1º de abril - e não é
o “dia da mentira” - os servidores
públicos municipais definitivamen-
te instauraram o movimento pare-
dista, forçando o Chefe do Execu-
tivo a se socorrer do Judiciário para
pôr fim à paralisação. Inicialmen-
te, impetrou ação de interdito proi-
bitório, a fim de garantir o livre
acesso dos servidores ao trabalho,

o de evitar danos ao patrimônio
(como se os servidores grevistas
fossem vândalos irresponsáveis) e
o de impedir aglomerações de pes-
soas em frente aos próprios muni-
cipais e a instalações de estruturas
e acampamentos (instrumentos já
garantidos pela Corte Suprema).

Posteriormente, ao constatar
a maciça adesão ao movimento gre-
vista, intentou ação de dissídio co-
letivo, com o fito de cessá-lo. Nela,
o Executivo solicita a manutenção
das atividades essenciais e o funci-
onamento regular de todos os de-
mais serviços públicos, em percen-
tual a ser estabelecido pelo Tribu-
nal de Justiça, com imposição de
multa diária, em caso de descum-
primento. Recebido pelo Tribunal
de Justiça, o desembargador, uni-
lateralmente, determinou o retor-
no ao trabalho de 100% dos servi-
dores das áreas consideradas “es-
senciais” e 70% dos demais servi-
dores da Administração Pública.

Andou mal o judiciário ban-
deirante, pois essa decisão não se
amolda à estrutura constitucional.
O retorno de 70% de todas as áreas
“não essenciais” retirou a efetivida-
de do movimento reivindicatório a
ponto de esvaziar o conteúdo dos arts.
9 e 37 da Constituição Cidadã, que
asseguram o direito de greve.

No julgamento do Recurso
Extraordinário com Agravo n.
654.432/GO, de 2017, o Ministro
Edson Fachin ressaltou que qual-
quer restrição ao direito fundamen-
tal de greve deve ser realizada com
proporcionalidade: “Isso porque o
direito de greve deriva das liberda-
des de reunião e de expressão, di-
reitos que, como já reconheceu esta
Corte, constituem pilares do Esta-

Greve dos servidores públicos: que direito é esse?
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do Democrático de Direito. Assim,
ainda que se admita eventual res-
trição ao exercício desse direito, não
pode a limitação simplesmente in-
viabilizá-lo, retirando-lhe um nú-
cleo mínimo de significação”.

Para o Ministro Gilmar Men-
des, nos Mandados de Injunções -
MIs 670, 708 e 712, assentou que
deve haver “harmonização do con-
flito existente entre as necessida-
des mínimas de legislação para o
efetivo exercício do direito de greve
pelos servidores, de um lado, e o
direito à prestação adequada e con-
tínua dos serviços públicos essen-
ciais pelos cidadãos em geral, de
outro”. Ainda, ao julgar a ADI
4857/DF, aduziu que “no âmbito
das atividades próprias do Estado,
é necessário assegurar a coerência
entre o exercício do direito de gre-
ve pelos servidores públicos e a pres-
tação continuada dos serviços pú-
blicos, necessária ao atendimento
do interesse público coletivo”.

Na visão da Ministra Cármen
Lúcia, acompanhada pela Ministra
Rosa Weber, deve haver ponderação
entre o direito fundamental à greve
e o princípio da continuidade dos
serviços públicos; deve-se buscar a
harmonia necessária para a preser-
vação da ordem e da continuidade
do serviço público com a garantia do
direito de greve pelos servidores, sem,
contudo, enfraquecer o exercício des-
se direito; não se deve tornar inócua

a atuação grevista a ponto de de-
bilitar a sua força reivindicatória.
Em síntese, a imposição de retor-
no de 70% dos servidores é incom-
patível com os posicionamentos
dos ministros da Suprema Corte.

A greve é um direito de auto-
defesa que consiste na abstenção
coletiva e simultânea do trabalho.
Ela tem a finalidade de defender
determinados interesses de uma
categoria de trabalhadores. Nos
moldes estabelecidos pelo Tribunal
de Justiça, até o momento, o direi-
to de greve deixa de ser um direi-
to real e passa a ser mera letra
morta de lei, motivo pelo qual le-
vou o Sindicato da categoria a in-
terpor recurso à esfera superior.

O que se busca com a presente
greve é apenas a reposição inflacio-
nária dos anos de 2019, 2020 e
2021 e melhorias nas condições tra-
balho. Nada além das promessas
de campanha. São 28 anos sem
greve no Município. Todos os pre-
feitos anteriores garantiram a re-
posição inflacionária. Será esse é
o “novo jeito de governar”?

 Aprendi com minha avó, ain-
da criança, que o diálogo é sempre
o melhor caminho. O processo ju-
dicial está em curso e há espaço
para o estabelecimento de nova pro-
posta que se mostre justa e razoá-
vel para as partes. Quem ganha com
isso? O Estado Democrático de Di-
reito e toda a coletividade piraci-
cabana, já tão sofrida por causa
da pandemia. Um conselho? Me-
nos vaidade, mais humanismo.

———
James Granziol, servi-
dor público munici-
pal, que ajudou a ele-
ger o atual prefeito



Piracicaba a caminho
da cidade digital

Barjas Negri

Omundo digital
requer muitos
desafios e todos

devemos enfrentá-los
porque é preciso avan-
çar cada vez mais e
sempre. Foi isso que fi-
zemos quando estive-
mos à frente da Prefei-
tura de Piracicaba, junto com nos-
sa equipe de secretários e funci-
onários. Hoje, às vezes esses
avanços em várias áreas passam
despercebido da população. Por
isso, resolvemos contar algumas
experiências. É preciso reconhe-
cer os avanços em várias áreas.

Na Prefeitura aconteceram
coisas simples que facilitaram bas-
tante a vida dos cidadãos contri-
buintes. A Secretaria Municipal de
Finanças, por exemplo,  disponi-
bilizou pela internet a emissão da
segunda via do IPTU e das taxas
entre outras ações. O mesmo ca-
minho foi seguido pelo Semae.

Em 2011 implantamos o Sis-
tema Integrado de Licenciamen-
to (SIL), pioneiro no Estado, o
que garantiu o licenciamento
para empresas de baixo risco.
Esse trabalho envolveu a Vigilân-
cia Sanitária, Companhia Ambi-
ental do Estado de São Paulo (CE-
TESB), Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar e a Prefeitura.
Todo o processo acontece pela in-
ternet e Piracicaba tornou-se, pos-
teriormente, modelo adotado por
outros municípios paulistas.

A Biblioteca Municipal Ricar-
do Pinto Ferraz passou a aceitar
reserva de livros pela internet e os
teatros municipais Dr. Losso Net-
to e Erotides de Campos adotaram
a mesma prática ao comercializar
os ingressos dos seus espetáculos.

No transporte coletivo temos
um o APP que indica pelo celular
as linhas e os horários dos ônibus
urbanos, sendo de fácil consulta
no momento em que o usuário está
no ponto. A Zona Azul Digital
aceita o pagamento do bilhete por
APP e foi referência em São Paulo.

Ainda na questão trânsito,
os principais cruzamentos con-
tam com semáforos com conta-
gem regressiva de tempo. Implan-
tamos câmeras ligadas a uma cen-
tral que “vigiam” as principais ruas
e avenidas da cidade. Tudo isso
integrado à Central de Monitora-
mento Eletrônica (Cemel), que
funciona 24h sob a responsabili-
dade da Guarda Civil Municipal.

O mesmo aconteceu com o con-
trole eletrônico de semáforos. Esse
serviço, de responsabilidade da Se-
cretaria Municipal de Mobilidade
Urbana, Trânsito e Transporte (Se-
muttran), está ligado à Central In-
tegrada de Monitoramento e Mobi-
lidade (CIMM), com funcionamen-
to diário (24h) e 365 dias por ano.
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Não é demais lem-
brar que Piracicaba está
integrada, por meio da
Polícia Militar das câ-
meras do programa
Leitura Automática de
Placas (LAP). Elas es-
tão espalhadas pela ci-
dade 26 pontos estra-
tégicos, indicados pela
PM e a Guarda Muni-

cipal, e fazem a leitura digital das
placas dos veículos. Por meio des-
sas imagens em tempo real. O
Centro de Operações da PM é ca-
paz de detectar o furto ou roubo
de veículos. O Copom foi instala-
do na cidade há mais de 10 anos.

Não podemos deixar de ci-
tar mais uma conquista para o
aumento da segurança dos nos-
sos moradores. A Guarda Mu-
nicipal e a Semuttran têm dro-
nes à disposição para uso em
suas operações especiais.

Dois avanços tecnológicos
recentes foram conquistados
também em nossa gestão como
prefeito para melhorar a saúde
pública. O primeiro foi a digita-
lização do exame de raio-X nos
prontos-socorros e na Central
de Ortopedia e Traumatologia
(COT). O outro foi a compra de
300 tablets para o Programa de
Saúde da Família, que são utili-
zados diariamente pelos agen-
tes comunitários de saúde.

Na área da Educação pode-
mos citar a implantação de 12
Centros de Educação Digital
(CEDs), anexo a escolas munici-
pais e estaduais. Todos equipados
com computadores para permitir
a inclusão digital de milhares de
pessoas todos os anos. Ao mesmo
tempo, conquistamos a Universi-
dade Paulista Virtual (Univesp)
que utiliza as instalações do CED
da Pauliceia para oferecer cursos
de ensino superior à distância.

Piracicaba foi reconhecida pela
consultoria Urban Systems como
importante “cidade inteligente”, em
pesquisa divulgada na revista Exa-
me. Tudo isso porque a cidade tem
centros universitários, de pesqui-
sas, de inovações, um parque tec-
nológico com indústrias que pos-
suem tecnologia de ponta. Além
disso, isso foi o resultado dos in-
vestimentos constantes públicos e
privados, e que precisam continu-
ar ao longo dos próximos anos.

———
Barjas Negri, ex-pre-
feito de Piracicaba
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Ideologias em rota de colisão...
José F. Höfling

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

cil de entender ou que não compre-
endemos muito bem... Na verda-
de, seu significado  descreve com
muita propriedade o que represen-
ta, 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 princípi-
os maiores de cada um... Provavel-
mente, desde que o “homem é ho-
mem”, faz uso desse conceito, mui-
tas vezes apropriadamente, mas
outras não... ou seja, vem muitas
vezes acompanhada de agressivi-
dade e de “autoritarismo” na ten-
tativa de impingir o seu modo de
pensar e de agir embebido de sua

forma de ver o mundo ou de fa-
tos que foram incutidos em sua
mente... isso serve para todos.

No entanto, os fatos como os
vemos, nem sempre correspon-
dem à realidade concreta ou à
história dos acontecimentos, o
que nos leva, muitas vezes, a ex-
pressar ideias que não correspon-
dem aos fatos e, sim, ao que pude-
mos incutir em nossas mentes, nos
tornando “radicais raivosos” como
se os demais “fossem idiotas”.

Portanto, se essas ideias não
forem processadas adequadamen-
te e expressas de modo a dar às
pessoas algo sólido em que pensar,
se transforma em um “instrumen-
to obsessivo de colocação de seus
principios”... portanto, um malefí-
cio e não o contrário, induzindo as
pessoas a “rotular” a forma de ver
os fatos e “compartilhar” ideologi-
as, tipo “inteligentes, medíocres,
idiotas, de esquerda, de direita, afe-
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85 anos do
Aeroclube Piracicaba

Antonio Carlos Baccarin

OAeroclube de Piracicaba
está completando 85 de
fundação. É um dos mais

antigos do estado de São Paulo e
do Brasil. Foi em 26 de abril de
1938 que aconteceu a primeira
eleição da diretoria, marcando o
início de uma instituição sem fins
lucrativos que já contribui muito
para a história piracicabana.

Pedro Morganti e João Botte-
ne foram personalidades que mar-
caram época e tiveram papel fun-
damental na criação do aeroclube.
Graças ao curso de aviação para
mulheres criado em 1941, Zayra
Bottene, filha de João, foi a primei-
ra piracicabana e a terceira brasi-
leira a se tornar aviadora. São his-
tórias que mostram a importância
e a contribuição do Aeroculube de
Piracicaba para a aviação nacional.

Localizado no Aeroporto Pe-
dro Morganti, o Aeroclube de Pi-
racicaba sempre participou de
importantes eventos aeronáuti-
cos da cidade, reunindo aerona-
ves, pilotos e visitantes. Exerce
um papel importante na forma-
ção de pilotos, através de cursos
de piloto privado, piloto comer-
cial, voo por instrumentos, ins-
trutor de voo e multi-motor.

O aeroclube também realiza
voos panorâmicos, atendendo aque-
les interessados em conhecer me-
lhor a cidade de Piracicaba. Fotó-
grafos também participam desses

voos, buscando registrar as bele-
zas da cidade de outro ângulo.

Os serviços prestados são rea-
lizados em amplas instalações, en-
volvendo um hangar, prédio ad-
ministrativo, alojamento para
alunos, oficinas e salas de aula.
Atualmente, os voos de instru-
ção e passeio são realizados com
os aviões Aeroboero AB-115, Ces-
sna 150 e Cessna 172 Skyhawk.

A diretoria atual está empe-
nhada em resgatar a história do
Aeroclube de Piracicaba, pois é uma
referência de sucesso dentre os ae-
roclubes existentes atualmente. O
passado envolve importantes rea-
lizações, que deve ser resgatado
para servir de exemplo para os
jovens aficionados pela aviação.
Viva o Aeroclube de Piracicaba!

———
Antonio Carlos Bacca-
rin, presidente do Aero-
clube de Piracicaba

tos à TFP, comunistas, etc., ou seja,
não se atém à história dos fatos e
sim àquilo que sua mente “absor-
veu” fruto muitas vezes da mani-
pulação de ideologias para fins
próprios e antidemocráticos,
transformando a Sociedade cu-
jos indivíduos tornam-se “reba-
nhos” de um pensamento maior
muitas vezes originado de um
indivíduo nefasto para a Socie-
dade, cujos interesses “maiores”
são contrários à democracia, cu-
jos princípios ainda ao meu ver,
mesmo com as incorreções, de-
vem ser defendidos a todo custo.

Nas próximas eleições, deve-

mos abrir nossa mente e olhos
para enxergar os fatos, a história
de vida dos candidatos em relação
à sociedade, o que ele fez e faz, qual
a proposta de seu governo que be-
neficia a todos e salvaguarda a de-
mocracia, liberdade de pensamen-
to, respeito ao individualismo po-
pular, crenças e modos de pensar e
agir, e não ideias radicais prontas,
sob a égide do desrespeito indivi-
dual, autoritarismo, pouco afeto às
necessidades do povo e de suas
crenças, alheios ao que já foi feito
de bom pra a sociedade anterior-
mente, independente de quem foi.

Um alerta às fakenews:
inverdades, manipulação pela
mídia e radicalismos impedem
uma compreensão maior da
verdade e necessidade de uma
Sociedade democrática!

———
José F. Höfling, pro-
fessor da Unicamp
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Operação no Piracicamirim
já retirou cerca de 1.440
toneladas de resíduos
Serviço no ribeirão visa prevenir impacto das chuvas nos bairros
Piracicamirim, Morumbi, Maracanã e Bosque da Água Branca

A operação de desassorea-
mento do ribeirão Piracicamirim
já retirou 120 caminhões de 12
toneladas de resíduos - cerca de
1.440 toneladas - do leito do ma-
nancial no trecho próximo ao
Terminal Piracicamirim de Inte-
gração (TPI). O objetivo é preve-
nir enchentes na região. Piraci-
caba foi contemplada no progra-
ma Rios Vivos, do Governo do
Estado, por meio do DAEE (De-
partamento de Águas e Energia
Elétrica), para realizar o serviço.
A Prefeitura pleiteou a participa-
ção do município no programa.

De acordo com Odair Mello,
da Defesa Civil, entre os resíduos
retirados do manancial estão
areia, lama, entulho, cascalho,
madeira, além de lixo e pneus. O
material está sendo transporta-
do para área licenciada. Após o
desassoreamento, o primeiro pon-
to, que fica próximo ao TPI, deve
ganhar cerca de 60 a 80 centíme-
tros de profundidade. “Assim o
leito terá mais capacidade para
água, ficando mais livre, e vai ga-
rantir mais direção e velocidade
para a água na época de enchen-
te, o que vai minimizar o impacto
dos alagamentos”, explica Mello.

Os maquinários foram con-
tratados pelo DAEE e o serviço
de desassoreamento teve início no
último dia 6. No total, cerca de
3.500 metros do ribeirão Piraci-
camirim receberão o serviço. Ou-
tros dois pontos que serão desas-

Serviço de desassoreamento no ribeirão Piracicamirim vai garantir mais 60 a 80 centímetros
de profundidade ao manancial próximo ao Terminal Piracicamirim de Integração (TPI)

Justino Lucente

soreados ficam no bairro Mara-
canã e no bairro Bosque da Água
Branca. A Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente (Sede-
ma) dá apoio à Defesa Civil na
coordenação do serviço, prepara
os locais para a entrada dos ma-
quinários e realiza ainda outras
ações preliminares necessárias.

O prefeito Luciano Almeida
vistoriou o serviço na segunda-fei-
ra, 11, acompanhado de Odair Me-

llo; do secretário da Sedema, Alex
Gama Salvaia; e do secretário de
Obras, Paulo Sérgio Ferreira da
Silva. “Há muito tempo não tínha-
mos um serviço como esse no mu-
nicípio, então o desassoreamento
do ribeirão Piracicamirim, nesses
três pontos estratégicos, é uma vi-
tória para Piracicaba. No fim de
janeiro e início de fevereiro, tive-
mos um grande volume de chuvas,
que castigou bastante a população

dos bairros Piracicamirim, Mo-
rumbi, Maracanã e Bosque da
Água Branca. Mas com esse tra-
balho visamos prevenir o impac-
to da chuva para a nossa popula-
ção”, afirma Luciano Almeida.

Antonia Tranquiline é morado-
ra de um condomínio próximo ao
TPI há 15 anos. Ela lembra que nun-
ca tinha visto uma ação como essa.
“Além de prevenção é um traba-
lho de recuperação”, comemorou.

CCCCCANTOANTOANTOANTOANTO A A A A ALEGRELEGRELEGRELEGRELEGRE

Apresentação marca fim da temporada do coral
O Coral Canto Alegre, proje-

to coordenado pela regente Ta-
nia Pacca Perticarrari, encerra
suas atividades da temporada
2021/2022 com apresentação
musical na noite de hoje, 20,
19h30, no Centro Comunitário do
bairro Monte Alegre. O convite é
aberto e gratuito a todos que apre-
ciam música e, ao final do even-
to, haverá uma confraternização.

Acompanhados pela pianista
Francine Rigitano, cerca de 30 co-
ralistas de diferentes idades reuni-
ram-se semanalmente, desde ou-
tubro do ano passado, em encon-
tros presenciais no bairro Monte
Alegre. Além de cantar, a ativida-
de englobou exercícios de expres-
são vocal e corporal, voltados ao
desenvolvimento integral dos par-
ticipantes, incluindo o emocional.

Parte do resultado foi apresen-
tada no final do ano passado, quan-
do o grupo se apresentou com can-
ções natalinas em diferentes espa-
ços da cidade, inclusive com a par-
ticipação do Presépio Vivo, coorde-
nado pela pianista Cidinha Mahle.

Apresentação de Natal do Coral Canto Alegre na Igreja Metodista

Divulgação

De acordo com a regente do
coral, Tania Pacca Perticarrari, a
retomada dos encontros presen-
ciais, depois de uma etapa virtu-
al na temporada 2020/2021, fez
toda a diferença na relação dos
participantes. “Não há dúvidas de
que os encontros presenciais pro-
porcionam melhor desenvolvi-
mento das pessoas. Nada substi-
tui o contato, o olhar de aprendi-

zado sobre o outro, a percepção
do ouvir e ser ouvido”, afirma.

O coral Canto Alegre come-
çou a ser desenvolvido pela regen-
te em 2018, sempre patrocinado
pela empresa Oji Papéis Especiais,
localizada no bairro Monte Alegre.
O projeto conta com apoio da Lei
de Incentivo à Cultura e realiza-
ção da Secretaria Especial da Cul-
tura e Ministério do Turismo.

SERVIÇO
A p r e s e n t a ç ã o  d o  C o r a l
Canto Alegre, da regente
Tania Pacca Pert icarrari .
Nesta quar ta,  d ia  20 de
abri l ,  às 19h30, no Cen-
t r o  C o m u n i t á r i o  M o n t e
Alegre (av.  Comendador
Pedro Morganti, 155, Bair-
ro Monte Alegre, Piracica-
ba-SP). Entrada gratuita.
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Defesa Civil do Estado realiza
oficina de prevenção a incêndio
Oficinas Preparatórias Operação Estiagem aconteceu nesta terça-feira, 19, no
Engenho Central, e contou com a presença de 70 agentes de 24 municípios
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Bebel participa da
Festa de Páscoa

Fotos: Divulgação

Delvita e Bebel com mães, durante a Festa de Páscoa no Vila Cristina

Bebel faz pintura facial em criança na Festa de Páscoa no Vila Cristina

A presidenta da Apeoesp (Sin-
dicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), deputada estadual Profes-
sora Bebel (PT), participou neste
último sábado, 16 de abril, da Fes-
ta de Páscoa do Centro Comunitá-
rio do Vila Cristina, que reuniu
mais de 200 crianças. O evento,
organizado pela diretoria do Cen-
tro Comunitário do Vila Cristina,
presidido por Delvita Rodrigues,
contou com apoio da Subsede da
Apeoesp em Piracicaba e de comer-
ciantes daquela região da cidade.

As crianças participantes
receberam kit de chocolate,

além de cachorro-quente, algo-
dão-doce, pipoca e até suco, e
participaram de diversas brinca-
deiras relacionadas à data.  O
evento também teve apresentação
do coral da Igreja Metodista.

Bebel diz que foi uma gran-
de felicidade estar na Festa de
Páscoa das crianças do centro
comunitário da Vila Cristina, a
convite da Dona Delvita, que sem-
pre tem um olhar especial para as
crianças. “Me sinto honrada em
poder compartilhar esse momen-
to com essas crianças. Fico feliz
em ver cada olhinho brilhando”,
diz a presidenta da Apeoesp.

PPPPPROJETOROJETOROJETOROJETOROJETO

Mundos Possíveis na Comunidade Renascer

Projeto foi contemplado pelo Proac, em ações locais

Leticia Puke

“É preciso uma aldeia inteira
para educar uma criança”. Esse
provérbio africano, popularmente
difundido, nos dá ideia do quão
preciosa e complexa é a infância.
O início da vida é a base do desen-
volvimento humano. Se, por um
lado, sabemos da magnitude des-
se momento, por outro, nos depa-
ramos com contextos em que as
condições básicas para uma vida
digna não existem. E, nesse senti-
do, como integrantes dessa “al-
deia”, o que podemos fazer? Com
essa problemática e essa reflexão,
quatro mulheres arte-educadoras
se reuniram para propor e reali-
zar o projeto “Mundos Possíveis
na Comunidade Renascer”.

O projeto “Mundos Possíveis
na Comunidade Renascer”, que
conta com a produção executiva da
educadora e fazedora de cultura
Natalia Puke, foi contemplado no
Edital Proac n°33/2021 – Ações
locais/Favelas e Periferias/Produ-
ção/Difusão/Capacitação/Even-
tos/Manutenção de corpos artísti-
cos, e propõe a realização de ações
culturais e de arte-educação para
as crianças da Comunidade.

A Comunidade Renascer é
uma das maiores ocupações ur-
banas do interior do estado de São
Paulo e está localizada na zona
oeste de Piracicaba, próxima ao
bairro Parque dos Sabiás. Atual-
mente, residem na Comunidade
cerca de 400 famílias e aproxima-
damente cinco mil pessoas, entre
essas, centenas de crianças. A au-
sência do Estado e de políticas
públicas municipais na Comuni-
dade é notável. Não há saneamen-
to básico, acesso à rede elétrica,
tampouco transporte público e
presença de agentes de saúde. Os
moradores resistem a partir de um
trabalho coletivo e de ações solidá-
rias promovidas por entidades e
grupos sociais independentes, em
parceria com as lideranças locais.

Segundo a líder comunitária
Juliana Garcia de Oliveira, há cer-
ca de 300 crianças cadastradas
na Comunidade. Elas preenchem
os espaços vazios com suas ale-
grias da infância, percorrem o
chão de terra batida com suas

brincadeiras de pega, esconde-es-
conde, pipa e bicicleta, desenhan-
do um horizonte de sonhos e espe-
rança no terreno da Comunidade,
mesmo diante das adversidades.

Segundo o artigo 70 do ECA
(Estatuto da Criança e do Adoles-
cente) “é direito da criança e ado-
lescente ter acesso à informação,
cultura, esporte, lazer, diversões
e espetáculos (...)”, uma vez que
se compreende que a relação
com essas linguagens contribui
para o desenvolvimento huma-
no e para formação de sujeitos
criativos, críticos e autônomos.

Assim, por meio da arte e da
cultura, busca-se com o projeto
contribuir com a melhoria da rea-
lidade local, na perspectiva dos di-
reitos fundamentais de cidadania.
As ações, voltadas para as crian-
ças da Comunidade, procuram de-
senvolver potencialidades para
transformar as dificuldades impos-
tas pela desigualdade social.

Com início no próximo dia
24, domingo, “Mundos Possíveis
na Comunidade Renascer” con-
templa três ciclos de oficinas nas
áreas de Teatro e Histórias, Mú-
sica e Audiovisual, bem como um
Encontro Cultural como uma fes-
tividade de encerramento da pro-
posta. O projeto, que acontece
entre os meses de abril e julho,
conta com o apoio das lideranças
comunitárias e do grupo de edu-
cadoras que animam a existência
da escola comunitária construí-
da no local. Toda a população de
Piracicaba, inclusive o poder pú-
blico, está convidada a participar
dos encontros, que seguem no mês
de maio, nos dias 15 e 29; em ju-
nho, nos dias 12 e 26; e também
na celebração, no dia 17 de julho.

Com a compreensão de que
a arte e as atividades culturais
podem contribuir para a dimi-
nuição das carências das crian-
ças da Comunidade, as oficinas
têm o propósito de incentivá-las
a acessarem seus sentimentos e
expressá-los para desenvolver
suas habilidades, sensibilidades
e virtudes. Com as ações, tam-
bém se pretende o fortalecimen-
to dos vínculos comunitários,

das relações de pertencimento de
modo a contribuir para o desen-
volvimento emocional, psíquico
e da autoestima das crianças.

Para os encontros de Teatro
e Histórias, a arte-educadora Pía
Bernabé propõe a vivência de jo-
gos teatrais, improvisação, leitu-
ras, criação de figurino e cenogra-
fia, e roda de conversa. Já Nina
Neder, nas oficinas de música, vai
trabalhar por meio das experiên-
cias com expressão corporal, jogos
de percepção, confecção de instru-
mentos musicais e ainda uma jam
session. Já Kit Menezes, arte-edu-
cadora audiovisual, convida as
crianças para criarem um mini-
documentário do projeto, com ex-
perimentações no sentido do ví-
deo como ferramenta de comuni-
cação, de exercícios de captação de
imagem e som, e de montagem.

Os livros e figurinos utilizados
nas oficinas de Teatro e História,
bem como os instrumentos confec-
cionados e materiais utilizados nas

oficinas de Música e Brincadeiras
serão doados para a Escola da Co-
munidade. Já o vídeo documentá-
rio produzido pelas crianças nas
oficinas de Audiovisual ficará dis-
ponível gratuitamente nas platafor-
mas virtuais, por tempo indetermi-
nado, servindo de fonte documen-
tal para a Comunidade, contribu-
indo para a reafirmação de direi-
tos da população da Renascer.

Destaca-se, nesse contexto, a
arte como cultura humana que
possibilita o acesso a experiências
que colaboram para o conhecimen-
to de si e o reconhecimento do ou-
tro, possibilitando significações e
ressignificações para o mundo.
Nesse sentido, sob o enredo da brin-
cadeira e considerando as narrati-
vas presentes na comunidade, as
oficinas e o evento cultural têm o
propósito de possibilitar encontros
de afetos e criações diversas a par-
tir das linguagens do cantar, nar-
rar, musicar, dançar, imaginar, fil-
mar e construir em conjunto.

Piracicaba sediou ontem,  19,
no Engenho Central, as Oficinas
Preparatórias Operação Estiagem
(OPOE), realizadas pela Defesa
Civil do Estado, com o objetivo
de proporcionar aos agentes e
gestores municipais de proteção
e defesa civil conhecimentos para
atuação efetiva e sistêmica du-
rante o período da estiagem,
quando há aumento do foco de
incêndios. A ação reuniu 70 agen-
tes de 24 municípios da região.

Carlos Beltrame, secretário de
Governo, lembrou que Piracicaba
tem sediado esses eventos promovi-
dos pela Defesa Civil Estadual pela
sua destacada importância na Re-
gião Metropolitana. “Antes, esses trei-
namentos eram realizados em Cam-
pinas, reunindo até 90 municípios.
A realização em Piracicaba facilita a
locomoção dos representantes das
cidades vizinhas e o aprendizado se
torna mais acessível, com a presen-
ça de grupos menores”, comentou.

OFICINA EM 2 FORMA-
TOS - O capitão da Polícia Militar
Vágner, da Defesa Civil do Estado
de São Paulo, lembrou que as ofici-
nas preparatórias são realizadas
neste ano em dois formatos, sendo

Divulgação

O treinamento aconteceu com atividades práticas

a primeira fase (EaD) de 4 de abril
até 30 de setembro, voltada para a
população de maneira geral, sem
limite de participantes, com acesso
pelo site escola.defesacivil.sp.gov.br

A segunda fase, realizada de
maneira presencial, consiste em
treinamento prático de campo, apli-
cado pelo Corpo de Bombeiros jun-
to aos agentes da defesa civil, abor-
dando ensinamentos sobre técni-
cas de combate direto e indireto a
incêndios em coberturas vegetais,
além de ensinar o uso correto de
equipamentos e regras de seguran-
ça para deslocamento em mata.

“O nosso grande trabalho é
de prevenção aos incêndios. A sa-
bedoria popular nos ensina que de-
vemos ficar alertas em situações
em que a temperatura esteja aci-
ma de 30 graus, a umidade relati-
va do ar esteja abaixo de 30% e
a velocidade do vento acima de
30 km/hora”, frisou o capitão.

Jeferson de Oliveira Campos,
da Defesa Civil de Bragança Pau-
lista, avaliou o conteúdo ministra-
do no treinamento como relevante
e fácil de colocar em prática. Para
ele, o uso da tecnologia no controle
das condições climáticas também

tem se mostrado importante no tra-
balho de prevenção aos incêndios.

Vinícius Martins Moreira, da
Defesa Civil de Limeira, participou
dos treinamentos com outros três
agentes do seu município. Ele clas-
sificou como valiosa a técnica
aprendida sobre os aceiros, quan-
do raspa-se uma área de vegetação
de forma que fique uma área de
isolamento entre as vegetações, evi-
tando assim a passagem do fogo.

Participaram das oficinas
representantes de Araras, Irace-
mápolis, Leme, Limeira, Capiva-
ri, Charqueada, Piracicaba, San-
ta Maria da Serra, Itirapina, Rio
Claro, Espírito Santo do Pinhal,
Itupeva, Joanópolis, Cabreúva,
Nova Odessa, Americana, Ar-
thur Nogueira, Santa Barbara
D'Oeste, Sumaré, Santo Antônio
do Jardim, Campinas, Bragança
Paulista, Valinhos e Vinhedo.

PPPPPARQUEARQUEARQUEARQUEARQUE O O O O ORLANDARLANDARLANDARLANDARLANDA

Após indicação, vereador reforça
pedido de limpeza em requerimento

O requerimento 269/22, do
vereador Cássio Luiz Barbosa, o
Cássio Fala Pira (PL), que solicita
informações ao Executivo sobre corte
de mato e limpeza em área na rua
Benedita Gomes Leal, em frente ao
número 18, no bairro Parque Or-
landa, que também foi objeto da in-
dicação 511/22, foi aprovado duran-
te a 11ª reunião ordinária deste ano,
realizada nesta segunda-feira (18).

De acordo com o requerimen-
to, "o mato está alto, colocando em
risco os munícipes com a prolifera-
ção de animais peçonhentos". O
parlamentar argumenta também que

o "local pode ser utilizado como es-
conderijo para usuários de produ-
tos ilícitos e pessoas de má índole".

Sendo assim, o Cássio Luiz
questiona por quais motivos até o
presente momento não houve a
execução do corte de mato e limpe-
za no local; qual a data/programa-
ção para execução do serviço; se o
Executivo Municipal, através do
órgão competente, realizou visto-
ria após  a indicação apresentada
e, se sim, solicita apresentação do
laudo de vistoria no local e ainda,
em caso negativo, por quais moti-
vos não foi realizada a vistoria.

MMMMMOBILIDADEOBILIDADEOBILIDADEOBILIDADEOBILIDADE

Requerimento pede informações
sobre via pública que liga bairros

Foi aprovado nesta segunda-
feira (18), na 11ª reunião ordiná-
ria, o requerimento 287/2022, que
solicita ao Executivo informações
sobre o asfaltamento da via que liga
a rua Vaticano, no Jardim Costa
Rica, à rua João Paulo II, no Jar-
dim das Flores. A autoria é do ve-
reador Fabrício Polezi (Patriota).

O parlamentar cita que, em
resposta da Prefeitura à indicação
2.740/2021, que tratava do assun-
to, lhe foi informado de que não
havia, "no momento, contrato em
aberto para a execução de recapea-
mento asfáltico no município", mas

que a solicitação seria encaminha-
da à equipe de tapa-buracos "a fim
de amenizar a situação do local".

No requerimento, o vereador
pergunta quais serviços foram re-
alizados no local de 5 de julho de
2021 até hoje; caso nada tenha sido
feito, ele pede que sejam informa-
das as razões. Sobre o pedido de
asfaltamento da via, Polezi ques-
tiona o que foi feito até agora para
atender a essa demanda, se exis-
te uma data programada para o
atendimento da solicitação e
quais são as garantias de que o
serviço será de fato realizado.
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Guarda Civil adquire armas
para reforçar patrulhamento
Guardas que utilizam esses armamentos passaram por processo de instrução e manuseio

A Guarda Civil Municipal
recebeu novos armamentos para
o trabalho nas ruas. São dez ca-
rabinas, modelo CTT.40, da
marca Taurus, com capacidade
para 30 cartuchos de calibre .40,
para auxiliar no patrulhamen-
to do município. É a primeira
vez que a corporação recebe ar-
mas desse porte, segundo o co-
mandante da corporação, Sid-
ney Miguel da Silva Nunes.

O processo de compra das ar-
mas foi finalizado no final do ano
passado e há 15 dias estão integra-
das ao policiamento ostensivo e
preventivo, sendo utilizadas pelos
grupamentos da ROMU (Rodas
Ostensivas Municipais) e o Rural.

As armas foram adquiridas
com emendas parlamentares do
ex-senador já falecido, major
Olímpio, atendendo solicitação do
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As novas armas darão mais segurança à população

comando da corporação, com in-
vestimento de R$ 53.257,10.

O comandante Nunes explica
que os guardas que utilizam esses
armamentos passaram por proces-
so de instrução e manuseio, aplica-
do por instrutores da Guarda Civil,
conforme legislação. “A iniciativa,
além de ser mais uma inovação para
a corporação, reforçará o serviço
preventivo e ostensivo e propiciará
maior segurança não só à popula-
ção, mas também na prestação de
auxílio às forças de segurança pú-
blica do município”, disse Nunes.

Segundo o comando da cor-
poração, os armamentos mais
utilizados pela GC são as pisto-
las Taurus, calibre .380, utiliza-
das no policiamento preventivo
e ostensivo e a de calibre 12, além
dos equipamentos de proteção
individual de segurança, os EPIs.
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Smads reúne lideranças
comunitárias em encontro

Líderes comunitários dos
bairros Mário Dedini, Jardim
Primavera, Altos de Piracicaba,
Aparecidinha, Bosques do Le-
nheiro, Jardim Gilda, Santa Rosa
e representante do Centro Cultu-
ral Zazá participaram ontem, 18/
04, do I Encontro de Fortaleci-
mento do Território, realizado no
Cras (Centro de Referência de
Assistência Social) Mário Dedini.
A ação foi organizada pela Secre-
taria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social (Smads)
em parceria com o Sebrae-SP.

O objetivo foi oferecer uma
oficina de planejamento parti-
cipativo, como metodologia
para analisar as potencialidades
e demandas do território. O pró-
ximo encontro deverá estabele-
cer o plano de ações coletivas.

Euclidia Fioravante, secretária
da Smads, abriu o evento falando
sobre a importância de ouvir as
demandas da região. “Queremos
trabalhar as potencialidades des-
ses locais e abrir as portas dos
Cras, como lugar para o desenvol-
vimento dos territórios”, disse.

No início, as lideranças fo-
ram convidadas pelo consultor
do Sebrae Anderson Santos a for-
marem grupos para apresentação
pessoal e troca de experiências.

Divulgação/CCS

Líderes comunitários da região do Mário Dedini, durante
I Encontro de Fortalecimento do Território

Em duplas, foram apresentados
a todos, e na sequência, trabalha-
ram suas expectativas, realidades
e as soluções para um trabalho
efetivo com as comunidades.

Entre as demandas levanta-
das, os participantes apontaram a
necessidade de interação entre as
lideranças, comunicação com o
poder público, sensibilização sobre
as necessidades legais, projeto de
reativação dos Centros Comunitá-
rios, fomento da inclusão social e
educacional. “Eles trouxeram vá-
rias questões que permearam a re-
alidade nas comunidades e as difi-
culdades que enfrentam no dia a
dia, para execução do trabalho”, co-
mentou Marileni Montanari, psi-
cóloga do Cras Mário Dedini.

A oficina levou à reflexão so-
bre a missão do líder comunitá-
rio, resultando em duas frases
formadas pelos participantes:
“Promover o sentimento de per-
tencimento à nossa comunidade,
para provocar a transformação
da realidade” e “Buscar a trans-
formação do indivíduo, visando
o bem-estar da coletividade”.

“Ser líder comunitário é algo
que vem de dentro. Parece que a
gente nasce com o propósito de aju-
dar e amar as pessoas”, explicou
Rosecleide Camillo, líder do Gilda.
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Requerimento aponta uso irregular
de via por empresa de ônibus

A vereadora Ana Pavão
(PL) protocolou o requerimento
274/2022 – aprovado na segun-
da-feira (18), durante a 11ª reu-
nião ordinária da Câmara – em
que pede informações ao Execu-
tivo sobre a entrada e saída da
garagem de transportes coleti-
vos da empresa Tupi, situada na
rua João Batista Campos Pinto,
no bairro jardim Abaeté.

Ela relata que moradores do
Condomínio Top Life reclamam que
a empresa Tupi, ao invés de utili-
zar a portaria principal para entra-
da e saída dos veículos no endere-
ço localizado na rodovia SP 308,
estão usando o portão lateral, com
saída na rua João Batista. A verea-
dora detalha, ainda, que existe um
processo onde foi deferido pela Se-
muttran (Secretaria Municipal de
Mobilidade, Trânsito e Transpor-
tes) para não utilizar essa via, mas
o portão principal. “Mas a empre-
sa continua usando a saída late-
ral indevidamente”, destaca.

Ana Pavão recorda, ainda,
que o problema acaba causando
situações de incômodo com ba-
rulho e perturbação do sossego
durante a madrugada provenien-

tes da garagem da empresa Tupi.
Sem resposta aos questionamen-
to já encaminhados pelo ofício 32/
2022, de 23 de fevereiro de 2022,
a parlamentar decidiu apresen-
tar o requerimento 274/2022.

Nesta propositura, ela ques-
tiona se a Tupi está atendendo o
que está estabelecido na norma
técnica da ABNT NBR 10.151:2000
e no Decreto 16.404/2015, este de
âmbito municipal, a respeito de zo-
neamento sonoro e territorial. A
vereadora também pergunta se foi
realizada perícia para medições
dos níveis de ruídos e, caso não
tenha ocorrido, questiona quan-
do será feito. “A Semuttran tem
conhecimento que a empresa
continua utilizando a saída late-
ral”, acrescenta a parlamentar.

JUSTIFICATIVA - O vere-
ador Zezinho Pereira (União Bra-
sil) aproveitou o assunto proposto
no requerimento para questionar
a disponibilização de área pública
para uma empresa utilizar como
garagem de veículos. “Eu acho
que aonde estão querendo colo-
car a garagem, vai gerar descon-
tentamento e poderia usar o es-
paço para algo melhor”, apontou.
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Atleta paraolímpica de judô
receberá homenagem

A moção de aplausos 64/
22, do vereador Pedro Kawai
(PSDB), que homenageia a atle-
ta piracicabana paraolímpica
Carla Andressa Frank Neves,
por ser campeã da Copa Lote-
rias Caixa Paraolímpico, foi
aprovada durante a 11ª reu-
nião ordinária deste ano, rea-
lizada nesta segunda-feira (18).

De acordo com o texto da
propositura, atletas da equipe de
judô do Clube de Campo de Pira-
cicaba CPP/Liceu participaram
de dois campeonatos nos dias 18
e 19 de março, no Centro de Treina-

mento Paraolímpico Brasileiro, em
São Paulo, e tiveram excelentes re-
sultados. Sob organização da Con-
federação Brasileira de Desportos
de Deficientes Visuais (CBDV),
Carla Andressa Neves participou
da Copa Loterias Caixa Paraolím-
pico e foi a grande campeã.

Desta forma, ela será ho-
menageada com uma moção de
aplausos e cópias da homena-
gem serão encaminhadas ao
técnico de judô, Edson Alcarde
Everaldo, e ao Presidente do
Clube de Campo de Piracicaba,
o senhor Ivan Almeida Aguiar.
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Câmara questiona enterramento de trilhos de trem no pátio da Sema
O enterramento de trilhos

ferroviários no pátio da Sema (Se-
cretaria Municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento) foi alvo de
discussão entre os vereadores,
durante a realização da 11ª reu-
nião ordinária da Câmara Muni-
cipal de Piracicaba, nesta segun-
da-feira (18). O debate resultou
na aprovação, em regime de ur-
gência, do requerimento 301/2022,
de autoria dos vereadores Laércio
Trevisan Jr (PL) e Wagner de Oli-
veira, o Wagnão (Cidadania).

No documento, os vereadores
questionam a realização do serviço
pela Sema, que teria ocorrido há
cerca de 90 dias, com o enterra-
mento dos trilhos e também do
material que formava a ponte que
existia na Rua Benjamin Constant.
Eles questionam a propriedade do
material e se foi averiguada a pos-
sibilidade de pertencerem ao patri-
mônio histórico do município.

Trevisan e Wagnão também
são os autores do requerimento

302/2022, aprovado da mesma
forma, em regime de urgência, que
questiona o atendimento das de-
mandas encaminhadas pela Câ-
mara para a Sema, especialmente
no que diz respeito à manutenção
das estradas rurais da cidade.

OUTROS REQUERIMEN-
TOS - A reunião legislativa con-
tou ainda com a aprovação de ou-
tros dois requerimentos em regime
de urgência, o 298/2022, de auto-
ria do vereador Paulo Campos (Po-
demos), que concede voto de con-
gratulações; e o 299/2022, de au-
toria dos vereadores André Ban-
deira (PSDB), Sílvia Morales (PV),
do mandato coletivo “A cidade é
sua”, e Zezinho Pereira (União),
que solicita informações sobre o au-
mento da taxa da limpeza urbana.

Também foram aprovados
outros 24 requerimentos, que
questionam o Poder Executivo
sobre alvarás de ginásios públi-
cos, trânsito, saúde, estaciona-
mento rotativo, mato alto, cons-

trução de edificação em área de
lazer, mudança da Secretaria de
Obras, revitalização de espaços
esportivos e de lazer, reforma em
rampa de teste, asfalto, além de
votos de congratulações. Entre os
requerimentos, também foram
aprovados dois pedidos de sus-
pensão de reuniões ordinárias
para a discussão de temas e a rea-
lização de audiência pública para
discutir procedimentos adotados
no registro público de empreendi-
mentos imobiliários na cidade.

DEMAIS PROPOSITU-
RAS  - Os vereadores ainda
aprovaram dois projetos de de-
creto legislativo, um de autoria
da vereadora Silvia Morales
(PV), que estabelece as ativida-
des em comemoração ao dia da
favela, além de uma concessão
de título de cidadã piracicaba-
na, do vereador Thiago Ribeiro
(PSC). Foram aprovadas também
três moções de aplausos e seis pro-
jetos de lei em segunda discussão,

que tratam de denominações de
espaços públicos. Ao todo, foram
apreciadas 39 proposituras.

Da Tribuna Popular, partici-
param três oradores: Marcelo
Rosa Ferreira, que falou sobre
sustentabilidade e bem-estar so-
cial; Daniela Franco, a respeito
da dificuldade do dia a dia com
filho deficiente; e José Antonio
Fernandes Paiva, sobre o projeto
de lei 80/2022, de autoria do ve-
reador Ary Pedroso Jr (Solidarie-
dade) e outros vereadores, que tra-
ta da reposição dos dias de greve
pelo funcionalismo municipal.

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

Em defesa da greve dos servi-
dores públicos municipais, o sindi-
calista José Antonio Fernandes
Paiva ocupou a tribuna popular da
Câmara, na noite desta segunda-
feira (18), durante a 11ª reunião
ordinária, e ainda apoiou o proje-
to de lei 80/2022, do vereador Ary
Pedroso Jr. (Solidariedade), que
aponta opções para um eventual
desconto dos dias parados dos
funcionários públicos que aderi-
ram ao movimento paredista.

“Eu queria dialogar com a
CLJR (Comissão de Legislação,
Justiça e Redação) e com os no-
bres parlamentares. É importante
entender a origem de um projeto
como esse. O Direito é um produ-
to da sociedade e não a sociedade
é um produto do Direito”, disse,
ao lembrar que o movimento gre-
vista nasceu de uma assembleia,
“extremamente participativa”,
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“O Direito é produto da sociedade”, diz sindicalista ao defender greve
Fabrice Desmonts

José Antonio Fernandes Paiva ocupou a tribuna popular da Câmara,
na noite desta segunda-feira (18), durante a 11ª reunião ordinária

apontou, e que levou uma propos-
ta à Prefeitura de Piracicaba.

Paiva fez um breve relato de
toda a negociação entre a catego-
ria e a Administração Municipal,
pontuando que o objetivo era dar
um “fôlego” aos trabalhadores pú-
blicos, que sofrem com a inflação
dos últimos três anos e sobre o
qual não houve qualquer reposição
por conta da pandemia. “Chegou-
se ao acordo de 21% de reposição,
mas o que difere é que a Prefeitura
quer fatiar até 2024, enquanto a
categoria pede para 2022”, disse.

O sindicalista lembrou que, en-
quanto houve diálogo, as propostas
caminharam e havia a possibilida-
de de se chegar a uma melhor con-
dição para a categoria e à Adminis-
tração. “A origem deste projeto que
agora tramita nesta Casa é uma
campanha salarial, na qual diver-
sos atores tentaram reabrir a nego-

ciação”, disse, salientando que o
movimento grevista chegou a reunir
cinco mil pessoas, mostrando sua
relevância e representatividade.

“Eu quero pedir que seja feita
uma leitura atenciosa ao projeto

do vereador Ary, que não abona a
falta de ninguém, mas está pedin-
do para não descontar simples-
mente e criar possibilidades”, dis-
se, “isso cria uma justiça para os
servidores”, complementou.
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Em crítica ao prefeito, vereador
cita “falta de governabilidade”

Ex-líder de governo da Admi-
nistração do prefeito Luciano Al-
meida (União Brasil), o vereador
Zezinho Pereira (União Brasil) vol-
tou a criticar a atual gestão muni-
cipal. “Muitos perguntaram porque
eu saí da base, eu explico que fiz
isso porque preciso pensar nas pes-
soas desta cidade como um todo
e um todo da cidade está pratica-
mente descontente contra essa
governabilidade”, disse o parla-
mentar, ao usar o espaço de cin-
co minutos da liderança de parti-
do, na noite desta segunda-feira
(18), na 11ª reunião ordinária.

Zezinho elogiou a atuação do
advogado Osmir Bertazzoni, “com
quem tem aprendido sobre ser par-
ceiro e ser com as pessoas”, disse,
principalmente durante a condu-
ção da greve dos servidores públi-
cos municipais, que agora está sub-
judice. “Se vai, ou não, descontar os
dias dos grevistas, eu quero dizer
que eu apoio o projeto do vereador
Ary (Pedroso Jr.), que define possi-
bilidades de descontar esses dias, o
projeto é muito bom”, acrescentou.

“Todas as mudanças que esse
governo vem fazendo, ele vai cri-
ando uma dificuldade para a po-

pulação, e isso cria revolta”, acres-
centou Zezinho. “Eu ouço falar que
vai mudar a Semob (Secretaria
Municipal de Obras) para o prédio
da Emdhap, se isso efetivamente
se consolidar, eu não vejo melho-
ra, mas vejo uma coisa muito
ruim”, disse o parlamentar.

Em aparte, a vereadora Rai
de Almeida (PT) concordou com
as declarações de Zezinho a res-
peito da greve dos servidores e ain-
da fez um apelo à liderança do
governo – vereador Josef Borges
(Solidariedade) – “para que não
sejam descontados os dias”, disse.
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Sistema de lazer
recebe o nome
de 'Edenilson
Garbossi'

De autoria do vereador Aldi-
sa Vieira Marques, o Paraná (Ci-
dadania), foi aprovado em segun-
da discussão, nesta segunda-feira
(18), na 11ª reunião ordinária, o
projeto de lei 229/2021, que deno-
mina de "Edenilson Garbossi" sis-
tema de lazer localizado entre a
avenida Francisco de Souza e as
ruas Frei Felicíssimo de Prada e
Daniel Rinn, no Jardim Alvora-
da, no bairro Algodoal. Na justi-
ficativa, o parlamentar destaca
que "o projeto visa prestar home-
nagem a Edenilson Garbossi, cuja
família tem o apreço de toda a
comunidade de nosso município".
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Prefeitura terá dois centros
de testagem para Covid-19
Com envio de testes de antígeno pelo Estado, Secretaria Municipal
de Saúde abriu demanda espontânea para sintomáticos e contactantes

A partir de segunda-feira, 25/
04, a Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), vai disponibilizar
dois pontos estratégicos como Cen-
tro de Testagem por demanda es-
pontânea para investigação epide-
miológica de Covid-19 e contactan-
tes. A pessoa que apresentar sinto-
mas gripais e respiratórios ou teve
contato com alguém suspeito/po-
sitivo para a Covid-19 poderá ir
até esses locais e fazer o teste rápi-
do (antígeno). Devido à dificulda-
de de aquisição do material nos
últimos meses, a ação está sendo
realizada após envio dos testes pelo
governo do Estado de São Paulo,
atendendo a um pedido da SMS.

De acordo com o Departa-
mento de Atenção Básica, as Cen-
trais de Testagem ficarão nos
Crabs (Centros de Referência da
Atenção Básica) Piracicamirim e
Santa Terezinha, de segunda a
sexta-feira, das 17h às 19h30 e,
sábado, das 8h às 13h30. “Neste
período as unidades receberão,
por demanda espontânea, a po-
pulação sintomática respiratória
ou comunicantes desses sintomá-
ticos para realização dos testes
rápidos de antígeno para detecção
da Covid-19”, informou o secretá-
rio de Saúde, Filemon Silvano.

É importante destacar que os
interessados devem apresentar
um documento pessoal com foto e
CPF, em uma das duas unidades,
para fazer o exame. Em caso de
resultado positivo, a pessoa será
devidamente orientada pela equi-
pe da unidade quanto aos sinto-
mas, tratamento e isolamento.
Caso o paciente precise de atesta-
do médico, ele será encaminhado

para atendimento em qualquer
uma das quatro UPAs da cidade.

Conforme explica Moisés Ta-
glietta, diretor de Vigilância em
Saúde de Piracicaba, a abertura dos
testes de antígeno para a popula-
ção também vai servir como ter-
mômetro e medir a circulação do
coronavírus na cidade. “Diferente
do começo do ano, atualmente, vi-
vemos um momento de menor cir-
culação da Covid-19 e, com o re-
sultado desta testagem, podere-
mos ver exatamente como está o
‘trânsito’ da doença na cidade.
Devido à vacinação, muitas pesso-
as acabam contraindo a doença,
porém, ficam assintomáticos, por
isso a testagem é importante e um
dos meios de conseguirmos bloque-
ar, de vez, a circulação desse vírus”.

HISTÓRICO – Em janeiro
deste ano, em decorrência de um
surto da Covid-19 pela sua varian-
te Ômicron e da gripe (influenza)
H3N2, o número de atendimentos
de síndrome gripal nas Unidades
de Pronto Atendimento na cidade
chegou a ficar 90% acima do nor-
mal e, por consequência, o número
de pessoas que precisaram realizar
os testes rápidos de antígeno na
rede pública também cresceu. As-
sim, como em todo o Brasil – e
mundo afora – os testes ficaram
escassos, não sendo possível a aqui-
sição pela Prefeitura de novas re-
messas, ficando no aguardo dos
exames vindos dos governos es-
tadual e federal, o que também
não acontecia pelo mesmo motivo.

Para se ter uma dimensão
do crescimento pela procura dos
testes de antígeno na cidade, em
janeiro de 2022 – quando acon-
teceu o surto – foram executa-

Teste rápido de antígeno será oferecido em duas centrais de testagem

Felipe Poleti/CCS

dos mais de 27 mil testes. Antes
disso, em dezembro de 2021,
pouco mais de 2.100 destes tes-
tes foram realizados na rede.

CASOS – De acordo com da-
dos da Vigilância Epidemiológica,
em janeiro deste ano foram 38.441
notificações para Covid-19, sendo

10.360 positivos e 57 óbitos; em fe-
vereiro foram 16.207 notificações,
com 5.734 positivos e 70 óbitos; em
março foram 10.840 notificações,
1.620 positivos e 15 óbitos por Co-
vid-19. Em abril, até ontem segun-
da-feira, 18/04, são 1.886 notifica-
ções, 431 positivos e dois óbitos.
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Projeto aborda combate
à pobreza menstrual

O último 10 de abril foi um
dia de aprendizado na Comuni-
dade Renascer, ocupação urbana
localizada cerca de 5 km da Praça
da Catedral, marco zero de Piraci-
caba. Na ocasião, professores e es-
tudantes da Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq/USP) e de outras unidades
da Universidade de São Paulo
(USP) realizaram uma interven-
ção com mulheres que se encon-
tram em situação de vulnerabili-
dade a fim de trabalhar conceitos
de ecofeminismo e a importância
de combater a pobreza menstrual.

A iniciativa tem a coordena-
ção da professora Odaléia Telles
Marcondes Machado Queiroz,
do departamento de Economia,
Administração e Sociologia da
Esalq e está contemplada no Edi-
tal 2/2021 de Inclusão Social e
Diversidade na USP e em Muni-
cípios de seus campi, no âmbito
da Pró-reitoria de Cultura e Ex-
tensão Universitária (Prceu).

A partir de ação educativa e
multidisciplinar, as universitári-
as abordaram temas como a in-
sustentabilidade dos absorventes
descartáveis, tecnologias mens-
truais, educação sexual, ervas
medicinais e a saúde da mulher.

Dara Amorim

Iniciativa tem a coordenação da professora Odaléia Telles
Marcondes Machado Queiroz, do departamento de
Economia, Administração e Sociologia da Esalq

“Além da roda de conversa, as es-
tudantes entregaram um kit con-
tendo a cartilha “Guia Ecofemi-
nista de Educação Menstrual”, 1
coletor menstrual, 3 absorventes
de pano e 1 disco menstrual”,
conta a professora Odaleia.

CÓLICAS – Também fez
parte do kit de cuidados com a
saúde menstrual uma compressa
com ervas e grãos, feita com capa
lavável e uma bolsinha interna
com ervas e grãos, método não
farmacológico para o alívio de do-
res como cólicas e dor de cabeça.
Após esse primeiro momento, o
grupo da Esalq retornará à co-
munidade no próximo mês de
maio a fim de auxiliar as integran-
tes da comunidade a implantar
uma horta de plantas medicinais.

PODCAST – No episódio
108 do podcast Estação Esalq, o
jornalista Caio Albuquerque, da
Divisão de Comunicação da Esalq,
conversou com a professora Oda-
leia Queiroz, com a graduandas
em Gestão Ambiental da Esalq,
Dara Amorim e Larissa Moreira
e com a pós-graduanda da Fa-
culdade de Educação da USP, Mi-
chele Mendonça, todas integran-
tes do projeto que estiveram na
intervenção do último dia 10.
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“Crise de zeladora” no Município
é alvo de críticas no Legislativo

As dificuldades no setor de
zeladoria do Município foram
apontadas como uma “crise” pelo
vereador Acácio Godoy (PP), vice-
presidente da Câmara, durante a
11ª reunião ordinária, na noite des-
ta segunda-feira (18). “Precisamos
avançar neste projeto, que é um
dos planos deste governo, mas te-
mos diversos problemas nos bair-
ros, como buracos, falta de poda
de árvores e corte de mato, assim
como calçadas destruídas”, disse.

Godoy apontou ainda a falta
de fiscalização de terrenos particu-
lares, em que o dono não realiza a
limpeza “e o vizinho tem que arcar
com a sujeira e os bichos que bro-
tam dali”, acrescentou. Ele pede que
o Executivo seja mais ágil em fazer a
limpeza e cobrar o valor, princi-
palmente nos espaços que ficam
próximos às escolas e creches.
“Muitas vezes, tem gente descar-

tando lixo e, se alguém vai recla-
mar, acaba sendo ameaçado”, disse.

Outra crítica feita pelo ve-
reador é a falta de renovação
de algumas praças e áreas de
lazer. “No Jardim Itapuã, a mes-
ma configuração do local é de
1982, por isso nós precisamos
ter uma reforma, para que a
mãe, a vó, a tia possa levar uma
criança para brincar”, disse.

TIRO DE GUERRA - O ve-
reador Acácio Godoy (PP) sugeriu
que o Tiro de Guerra (TG) 02-028,
de Piracicaba, possa firmar parce-
rias para oferecer melhores condi-
ções de qualificação aos atiradores,
assim como fornecer café da ma-
nhã. “Muitos deles vão para a
instrução com fome, porque são
de baixa renda, e a gente já sabe
de municípios em que foram fei-
tas parcerias para que eles rece-
bam uma bolsa”, acrescentou.
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Requerimento questiona serviço público para tratamentos

Na tarde de segunda-feira
(18), o vereador Thiago Ri-
beiro (PSC) protocolou na
Câmara Municipal a indica-
ção 1354/2022, que solicita
ao Executivo a remodelação
e melhorias viárias na aveni-
da Saldanha Marinho, no
bairro Alto, na altura do cruza-
mento com a rua São João. A
indicação foi elaborada após
visita do parlamentar ao local,
também na tarde desta se-
gunda-feira, feita a pedido de

moradores e comerciantes da
região. A necessidade de es-
treitar e remodelar o canteiro
central no início da avenida, no
sentido para quem sobe em
direção à avenida Indepen-
dência, foi um dos pontos ob-
servados pelo vereador. A via
tem grande fluxo diário de
veículos e faixas estreitas e,
segundo ele, já não compor-
ta a quantidade de carros que
por ali circulam, com riscos
a motoristas e pedestres.

INTERVENÇÃO NA SALDANHA

Assessoria Parlamentar

O crescimento de relatos de
doenças relacionadas à saúde men-
tal motivou a vereadora Silvia Mo-
rales (PV), do mandato coletivo “A
Cidade É Sua”, a apresentar o re-
querimento 260/2022, onde ques-
tiona o serviço público para trata-
mento. “O que nos motivou (a apre-
sentar essa propositura) foi uma
conversa com um psicólogo, em que
ele relata que a saúde mental está
um caos”, disse a parlamentar.

Aprovado durante a 11ª reu-
nião ordinária, na noite de segun-
da-feira (18), o requerimento tam-
bém é assinado pelos vereadores

André Bandeira e Pedro Kawai,
ambos do PSDB, e considera que o
período da pandemia evidenciou a
necessidade de cuidade com a saú-
de mental, “como é possível perce-
ber com o aumento dos índices de
suicídio, doenças como depressão
e ansiedade”, detalha a parlamen-
tar, no texto da propositura.

Ela argumenta que a saúde
mental é “direito social”, preconi-
zado na Constituição, e que “o de-
ver do Estado é garantir que esse
direito seja exercido de forma que
alcance a todos os sujeitos”, acres-
centou. Silvia salienta, ainda, que

a saúde mental pode ser entendi-
da como “uma espécie do gênero
saúde, podendo ser observada da
mesma maneira”, acrescenta.

A vereadora questiona quais
modelos de convênios e parcerias
estão sendo adotados com a Secre-
taria Municipal de Saúde, quais
estão vigentes, onde funcionam e
quantas pessoas atende, assim
como pergunta se há vagas para
internação em clínicas particulares,
quais os serviços atualmente em
vigor no Núcleo da Saúde Mental e
como ocorre atualmente o acom-
panhamento e a integração entre

Saúde Mental e as demais secreta-
rias. Especificamente sobre o servi-
ço do CAPS AD, a parlamentar
questiona qual o cronograma para
a mudança do atual prédio, que
apresenta problemas graves como
a falta de condições e de seguran-
ça. “Quais locais estão sendo ava-
liados, qual o planejamento e a
participação da equipe de profissi-
onais e se o serviço será estrutura-
do para ser registrado como CAPS
AD, para que possa receber os re-
cursos destinados às unidades que
apresentem as especificações com-
pletas”, pergunta Silvia Morales.

Na manhã de ontem, 19, a
vereadora Ana Pavão (PL) este-
ve na Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia para enfatizar
apoio à campanha “Chega de Si-
lêncio” que a Confederação das
Misericórdias do Brasil (CMB)
lançou nos últimos meses.

“Chega de Silêncio” tem
como objetivo mobilizar a popu-
lação e solicitar um reconheci-
mento e valorização das Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos
aos deputados federais, senado-
res, governadores e ao próprio
presidente do Brasil, visto que o
hospital realiza atendimentos à
população carente, por meio do
Sistema Único de Saúde (SUS).

A cada ano que passa, os hos-
pitais recebem um valor fixo pe-
los serviços prestados ao SUS,
não sendo suficientes nos gastos
anuais. Ela explica que a cada 100
reais que as Santas Casas e os
hospitais filantrópicos gastam
para atender um paciente, o SUS
paga apenas 67 reais, criando
déficit de 33 reais, que é suprido
por financiamento próprio.

De acordo com a Confede-
ração das Santas Casas de Mise-
ricórdia, Hospitais e Entidades

Filantrópicas (CMB), muitos
hospitais filantrópicos não fe-
charam a conta. Nos últimos seis
anos, 315 instituições fecharam
as portas, acarretando milhares
de leitos a menos para pacientes
do SUS. É a crise mais cruel da
história de 479 anos das Santas
Casas e hospitais filantrópicos.

Dentro dos objetivos da
campanha, as demandas são a
alocação imediata de recursos
para o equilíbrio econômico e fi-
nanceiro no relacionamento com
o SUS, a criação de alternativas
de financiamento para SUS, para
viabilizar financeiramente as
Santas Casas e hospitais filan-
trópicos e evitar a desassistên-
cia de milhões de pacientes e re-
conhecimento e valorização des-
tas instituições, fundamentais
para o Sistema Único de Saúde.

“A população pode apoiar esta
campanha entrando no link que
estará disponível no meu perfil das
redes sociais, assinando o abaixo-
assinado. A meta é chegar a 10
milhões de assinaturas para dar foco
a este movimento que é importan-
tíssimo para a saúde da nação. Nos-
sos hospitais precisam do nosso
apoio”, destacou a vereadora.
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Parlamentar apoia a campanha
“Chega de Silêncio” de hospitais

Nascida em Campinas, em 2
de fevereiro de 1959, a professora
Ida Antunes Carneiro receberá o
Título de Cidadã Piracicabana da
Câmara Municipal, a partir da
proposta do vereador Thiago Ri-
beiro (PSC), autor do projeto de
decreto legislativo 12/2022, que
foi aprovado na noite desta se-
gunda-feira (18), durante a 11ª
reunião ordinária de 2022.

Graduada em Educação Fí-
sica pela Pontifícia Universidade
Católica de Campinas – PUC-
Camp (1979), com especialização
em Educação Física Infantil pe-
las Faculdades Integradas de
Guarulhos – FIG (1982) e em
Educação Motora na Escola pela
Universidade Estadual de Cam-
pinas – Unicamp (1991), possui
mestrado em Educação Física
pela Universidade Estadual de
Campinas – Unicamp (2002) na
área de Pedagogia do Movimen-
to e doutorado em Educação na
Universidade Metodista de Pira-
cicaba – Unimep (2009) na área
de Formação de Professores.

É pesquisadora do grupo
"Pedagogia do Movimento" da
Universidade Nove de Julho -

Uninove, desenvolvendo pesqui-
sas relacionadas aos temas Prá-
ticas Educativas na Educação
Básica; Jogos e Brincadeiras;
Educação Física Escolar; Forma-
ção de Professores, Inter-relação
entre o Brincar e a Motricidade
no Desenvolvimento Humano; o
Lúdico nos Processos Educativos
e na Gestão Escolar.

Ida é professora do Progra-
ma de Pós-graduação em Educa-
ção (Mestrado e Doutorado) da
Unicid-SP, atuou como professo-
ra da Educação Básica durante
21 anos (1979-2000), coordenou
os cursos de Educação Física da
FACIS/Unimep (2003-2008) e da
FAED/UFGD (2010-2011). Foi
professora da Universidade Fe-
deral da Grande Dourados
(UFGD), do Programa de Pós
Graduação da Universidade Me-
todista de Piracicaba (Unimep) e
coordenadora do Programa de
Licenciaturas Internacionais PLI/
MEC, referente ao curso de Edu-
cação Física da Universidade
Nove de Julho – Uninove com o
da Universidade do Porto (UP)
de 2012/2014. É, ainda, autora e
coautora de dezenas de livros.
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Professora Ida Carneiro Martins
receberá “Título de Cidadã”
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O repasse financeiro desti-
nado à saúde pública dos 24 mu-
nicípios que compõem o Parla-
mento Metropolitano de Piraci-
caba foi amplamente debatido na
terceira sessão ordinária de
2022, realizada na manhã desta
terça-feira (19). A reunião do
Parlamento Metropolitano foi
sediada na cidade de São Pedro.

Aprovadas pelo Parlamento,
as moções de apelo 4/2022 e 6/
2022 solicitam, respectivamente,
a regularização da distribuição de
medicamentos à farmácia de alto
custo de Araras e a normalização
da distribuição do medicamento
micofenolato de sódio, utilizado
em pacientes transplantados,
para a Secretaria Municipal de
Saúde de Limeira. Os vereadores
que compõem o Parlamento Me-
tropolitano pontuaram a falta de
repasse financeiro do governo es-
tadual e, consequentemente, a in-
cumbência de os municípios arca-
rem com os custos das medicações.

De acordo com o presidente da
Câmara de Araras, Rodrigo Soa-
res (PSDB), há um déficit de 36
medicamentos de alto custo na ci-
dade. Ele frisou que as pessoas são
dependentes dos medicamentos e
o município “está enforcado” ao ter
que arcar com os custos. Já o vere-
ador José Eduardo Monteiro Ju-
nior (PV), de Limeira, citou um
déficit de 57 medicamentos de alto-
custo no município. O Parlamento
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Cidades debatem urgências na saúde pública
Reunião ordinária do Parlamento Metropolitano de Piracicaba foi sediada na cidade de São Pedro

Davi Negri

Parlamento Metropolitano de Piracicaba aprovou a criação de cinco comissões

decidiu que, além das moções apro-
vadas, uma moção “única” em
nome dos 24 municípios da Região
Metropolitana de Piracicaba será
encaminhada ao governo do es-
tado para discussão do tema.

A Câmara Municipal de Cor-
deirópolis apresentou a moção de
apelo 3/2022, solicitando urgência
na aprovação do Projeto de Lei
2.564/2020, de autoria do Senado,
que trata do piso salarial nacional
para os profissionais de enferma-
gem. Atualmente, o projeto de lei
tramita na Câmara dos Deputados.
A moção também apela para a ur-
gência da revisão das tabelas de
serviços do SUS, pois “estão com-
pletamente defasadas”, sendo
“necessário o reajuste” para sa-
nar também essa “problemática”.

Após ampla discussão, com
destaque para a necessidade do
aumento de teto do Programa-
ção Pactuada e Integrada, que
define e quantifica as ações de
saúde para população residente
em cada território, o Parlamen-
to decidiu encaminhar moção de
apelo aos governos estadual e
federal e ao Ministério da Saú-
de, solicitando o aumento do
teto de repasses para a Região
Metropolitana de Piracicaba.

As demais regiões metropoli-
tanas do estado de São Paulo se-
rão contatadas para que o assunto
também seja abordado e questio-
nado. “Na questão da pactuação,

estimular os todos os parlamentos
das regiões do estado daria uma
força muito maior, porque são ao
todo 8 regiões metropolitanas”,
afirmou o presidente da Câmara
de São Pedro, Carlos Eduardo de
Oliveira, o Du Sorocaba (PL).

Também foram aprovados o
requerimento 10/2022, sobre a im-
plantação de uma rotatória na in-
tersecção de estrada pertencente ao
município de Rafard e a rodovia
SPA 051/101 - Prefeito Genaro
Vigorito, administrada pela con-
cessionaria Rodovias do Tietê, e
a moção de apelo 5/2022, de au-
toria de parlamentares de Piraci-
caba, que solicita à concessioná-
ria Eixo – SP a construção de ci-
clovia na Rodovia Luiz de Quei-
roz e Rodovia Geraldo de Barros.

O presidente do Parlamento
Metropolitano e presidente da Câ-
mara Municipal de Piracicaba, Gil-
mar Rotta (PP), manifestou o de-
sejo de realizar uma reunião pre-
sencial com a concessionária Eixo
para discutir as demandas dos
municípios da Região Metropolita-
na de Piracicaba (RMP). Após o
término da reunião, Rotta deter-
minou o agendamento de uma reu-
nião com o Departamento Regio-
nal de Saúde (DRS X) – Piracicaba
para levar as demandas do muni-
cípio e também marcar uma reu-
nião temática do Parlamento.

COMISSÕES – O Parla-
mento Metropolitano de Piracica-

ba aprovou a criação de cinco co-
missões: a Comissão dos Direitos
da Mulher; da Juventude; da
Igualdade Racial; da Saúde e do
Trem Regional. A última comis-
são aprovada será representada
pelo presidente da Câmara de Li-
meira, Sidney Pascotto (PSC).

Foi aprovada também a cri-
ação do “Fórum Permanente de
Lideranças Negras da Região
Metropolitana de Piracicaba,
para uma Cultura de Paz e Dis-

cussão das Necessidades que
cada município da Região apre-
senta”. De acordo com o verea-
dor de Piracicaba, Acácio Godoy
(PP), um dos objetivos do fórum
será a promoção de debates com
as lideranças das comunidades
negras da região metropolitana.

O Parlamento Metropolitano
é composto por vereadores e pelos
presidentes das Câmaras dos 24
municípios que compõem a Região
Metropolitana de Piracicaba

(RMP). São eles: Águas de São Pe-
dro, Analândia, Araras, Capivari,
Charqueada, Conchal, Cordeirópo-
lis, Corumbataí, Elias Fausto, Ipe-
úna, Iracemápolis, Leme, Limeira,
Mombuca, Piracicaba, Pirassu-
nunga, Rafard, Rio Claro, Rio das
Pedras, Saltinho, Santa Cruz da
Conceição, Santa Gertrudes, San-
ta Maria da Serra e São Pedro.

A próxima reunião do Par-
lamento será no dia  17  de
maio, em local a ser definido.

O requerimento 262/2022,
que pede informações sobre o
contrato firmado entre a prefei-
tura e a empresa Estapar voltado
à fiscalização do uso das vagas
de estacionamento rotativo em
Piracicaba, foi aprovado pelo ple-
nário da Câmara, na noite desta
segunda-feira (18), durante a 11ª
reunião ordinária de 2022.

"Eu estou questionando ao
Executivo como [o contrato] fun-
ciona de verdade", disse o verea-
dor ao justificar, na tribuna, seu
voto favorável à aprovação do re-
querimento.  Assinada pelo verea-
dor Cássio Luiz Barbosa (PL), ela
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Legislativo pede informações sobre contrato de estacionamento rotativo
foi motivada, segundo texto da
justificativa, por "inúmeros pro-
blemas relatos por munícipes".

Assim, o vereador pergunta
"quantos parquímetros estão ins-
talados no município", "como é fei-
to o repasse para o Município dos
valores arrecadados por meio dos
parquímetros", "quantas multas são
aplicadas mensalmente em razão da
falta de cartão de tíquetes nos veícu-
los", "qual o valor arrecadado",
"quantos monitores atuam para
fiscalizar os estacionamentos ro-
tativos", "como funciona a atuação
do carro de monitoramento" e qual
o prazo de vigência do contrato".

Cássio Luiz também ques-
tiona "qual a arrecadação do
Poder Executivo desde o iní-
cio da prestação de serviços
pela empresa Estapar" e pede
que sejam apresentados os va-
lores mensais desde o início da
vigência do contrato.

Ele também quer saber "qual
a base legal para a empresa Esta-
par multar" e pergunta  "por que
o município não volta ao sistema
“Zona Azul” utilizado anterior-
mente e "como o Poder Executivo
tem acesso ao valor recebido pela
Estapar, através das regulariza-
ções posteriores, por cinco ve-

zes o valor do uso da vaga, fei-
tas diretamente ao particular".

Ainda durante sua justifica-
tiva de voto o vereador disse: "isso
aí é um anseio da população de
Piracicaba, que não aguenta mais
pagar impostos para essas empre-
sas, e ainda querem terceirizar
mais empresas nessa cidade.
Quando as pessoas querem tercei-
rizar é porque as pessoas não con-
seguem realmente, não tem con-
dições de fazer a coisa acontecer.
Na verdade, Piracicaba está sen-
do toda terceiriza, querem tercei-
rizar tudo. Preguiça de trabalhar",
concluiu Cássio Luiz Barbosa.
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Aumento de serviços cobrados
por meio do IPTU é questionado

Foi aprovado na 11ª reunião
ordinária, realizada nesta segun-
da-feira (18), em caráter de urgên-
cia, o requerimento 299/2022, das
vereadoras Rai de Almeida (PT),
Sílvia Morales (PV), do mandato
coletivo “A Cidade É Sua”, e dos
vereadores André Bandeira (PSDB)
e Zezinho Pereira (União Brasil),
que solicita informações ao Execu-
tivo sobre o aumento da taxa pe-
los serviços de limpeza urbana,
coleta e manejo de resíduos sóli-
dos, cobrada através do IPTU.

Eles questionam o que moti-
vou o aumento da cobrança; se foi
publicado um Decreto Municipal
para subsidiar o aumento e qual o

seu número; se a proposta de re-
gulamentação do PGRS (Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sóli-
dos) – Lei Complementar nº 421/
2020 já está pronta e se o Poder
Executivo pretende considerar a
referida legislação para aplicação
mais adequada da cobrança; qual
o montante de resíduos sólidos co-
letados mensalmente e, desse mon-
tante, quanto foi aterrado; qual o
valor pago para a empresa mensal-
mente nos últimos 12 meses; e, por
fim, com a alteração na taxa do lixo
cobrada no carnê do IPTU, para
onde será destinado o orçamento já
reservado no PPA  (Plano Pluria-
nual) para execução deste serviço.
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Prédio construído em terreno de
centro de lazer gera requerimento

De autoria do vereador Pe-
dro Kawai (PSDB), foi aprova-
do na 11ª reunião ordinária,
nesta segunda-feira (18), o re-
querimento 278/2022, que soli-
cita ao Executivo informações
sobre prédio construído em ter-
reno do Centro de Lazer Resi-
dencial Ypês, situado na aveni-
da Corcovado, na Vila Sônia.

Kawai aponta que existe um
barracão construído no interior
do centro de lazer. "Segundo a
mim foi informado e após visto-
ria no local, constatei que o bar-
racão encontra-se abandonado,
tornando-se um local para escon-
derijo de pessoas mal intenciona-
das e prática de ilícitos", enfatiza.

No requerimento, o verea-
dor questiona se o Executivo
sabe a quem pertence o prédio
e, em caso positivo, pede que
seja informado o nome comple-
to de seu proprietário. O parla-
mentar também pergunta a
quem cabe realizar manutenção
no prédio, se existe projeto para
dar finalidade a ele e se está
prevista alguma intervenção no
local por parte da Prefeitura.

Kawai pede ainda que, caso
não seja de competência do Execu-
tivo a manutenção do prédio, que
lhe sejam informadas quais pro-
vidências foram tomadas pelo go-
verno no sentido de fiscalizar e
cobrar a manutenção do espaço.
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Captura de feminicida no RJ
recebe moção de aplausos

A prisão na cidade do Rio de
Janeiro de um homem acusado de
matar a facadas sua ex-mulher,
Carolina Dini Jorge, no último dia
24 de março, foi tema da moção de
aplausos 61/2022, de autoria da ve-
readora Ana Pavão (PL), aprova-
da na noite da última segunda-fei-
ra (18) pelo plenário da Câmara
Municipal de Piracicaba durante a
11ª reunião ordinária de 2022.

A propositura aplaude o
trabalho da Polícia Civil do Es-
tado de São Paulo "pelo sucesso
da operação, que proporcionou
a captura do acusado pela mor-
te de Carolina Dini Jorge".

O CRIME - O feminicídio
aconteceu em Piracicaba, em fren-

te à escola onde estuda a filha do
casal, e teve grande repercussão na
mídia. Segundo texto da proposi-
tura, Carolina sofria há anos com
ameaças de seu ex-marido e obte-
ve anteriormente, inclusive, medi-
da protetiva contra o acusado.

"Tamanha frieza, mobilizou
grande parte da cidade, no com-
partilhamento de imagens e in-
formações necessárias do suspei-
to, buscando encontrá-lo o mais
rápido possível. Após dias de
busca, o mesmo foi capturado no
estado do Rio de Janeiro, e
transferido ao município de Pi-
racicaba", diz o texto da moção.

A propositura foi aprova-
da por unanimidade.
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Quadra no bairro Cecap I
precisa de revitalização

O requerimento 283/22, de
autoria do vereador Fabrício Po-
lezi (Patriota), que solicita infor-
mações ao Executivo sobre revi-
talização e manutenção da qua-
dra localizada na alameda Mel-
vin Jones, Bairro Cecap I, objeto
da Indicação nº 593/21 e requeri-
mento nº 866/21, foi aprovado du-
rante a 11ª reunião ordinária, reali-
zada nesta segunda-feira (18).

O vereador explicou que foi
colocado cascalho no local. "Mas
parece que falta entusiasmo na
hora de fazer a manutenção. Não

dá para falar em boicote, mas pa-
rece que é isso o que está aconte-
cendo. Se vier a chuva vai levar
tudo embora e se colocar a pri-
meira no carro não sai de tanta
pedra que tem. Está faltando en-
tusiasmo, liderança", afirmou.

Desta forma, Polezi questiona
se já existe uma data programada
para atendimento da solicitação e,
em caso positivo, qual é a data pro-
gramada, e, em caso negativo, solici-
ta o detalhamento dos motivos.
Pergunta também se há garantia
de que esse serviço será realizado.
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Vereador solicita melhorias
na área de lazer do bairro

O vereador Fabricio Polezi
(Patriota) protocolou o requeri-
mento 284/2022 – aprovado
nesta segunda-feira (18), duran-
te a 11ª reunião ordinária – para
solicitar informações ao Execu-
tivo sobre reforma e melhoria do
vestiário, alambrado, reinstala-
ção do encanamento e religação
da água nos banheiros e instala-
ção de cobertura para os bancos
de reserva na área de lazer do
bairro Jardim Astúrias, localiza-
da na rua João Tedesco, 915.

O assunto já foi assunto da
indicação 3531/2021, encaminha-
do pelo mesmo vereador. Na res-
posta, a Selam (Secretaria Munici-
pal de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras) informou que para me-
lhoria dos vestiários seria enviada
equipe da Semob (Secretaria Mu-

nicipal de Obras) e que na deman-
da de alambrados encaminharia a
Sedema (Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente) e para
instalação de cobertura dos ban-
cos de reservado, a Semuttran
(Secretaria Municipal de Mobili-
dade, Trânsito e Transportes).

No requerimento, Polezi
questiona se já existe alguma
data programada para o atendi-
mento de alguma dessas solicita-
ções, reforma e melhoria do ves-
tiário, alambrado, reinstalação
do encanamento e religação da
água nos banheiros e instalação
de cobertura para os bancos de
reserva na área de lazer do Jar-
dim Astúrias. “Se sim, quais; se
não, detalhar o motivo”, pede,
além de solicitar garantias de que
esses serviços sejam realizados.
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Selam anuncia resultados
de chamamento público

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria de Esportes,
Lazer e Atividades Motoras (Se-
lam), anunciou ontem, 19, os re-
sultados preliminares dos chama-
mentos públicos de número 04/
2022, 06/2022, 07/2022 e 08/2022,
que correspondem às modalidades
de basquete masculino, basquete
feminino, handebol masculino e
handebol feminino, respectivamen-
te. O Clube de Campo de Piracicaba
teve a proposta aprovada para exe-
cutar serviços de formação e de-
senvolvimento esportivo no bas-
quete masculino, enquanto a As-
sociação Cultural e Esportiva (Ace-
camp) apresentou o projeto seleci-
onado para o basquete feminino.

No handebol, a Associação
Desportiva de Handebol 15 de Pi-
racicaba teve duas propostas apro-
vadas e será responsável pelo de-
senvolvimento das modalidades fe-
minina e masculina. Os resultados
serão publicados em Diário Oficial

hoje, 20. O processo de chamamen-
to público, que atende a Lei Fede-
ral 13.019/2014, de 31 de julho de
2014, é regulamentado pelo decre-
to municipal nº 1.093 de 1º de ju-
nho de 2017 e cumpre as determi-
nações do Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil.

Os termos de colaboração via
chamamento público têm três fi-
nalidades principais: a formação
e o desenvolvimento esportivo
(iniciação); projetos que deem
continuidade à formação espor-
tiva específica e iniciem o proces-
so de treinamento para o alto ren-
dimento esportivo (competição);
e as manifestações voluntárias
que contribuem com a integração,
educação e promoção da saúde
(lazer físico-esportivo). O proces-
so inclui ainda a montagem das
equipes de rendimento para a re-
presentação da cidade nos even-
tos oficiais da Secretaria de Es-
portes do Estado de São Paulo.
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Executivo informará sobre
neuropediatras e psiquiatras

O requerimento 279/22, de
autoria do vereador Pedro Kawai
(PSDB), que solicita informações ao
Executivo sobre atendimentos de
neuropediatra e psiquiatria infan-
til na Rede Municipal de Saúde, foi
aprovado durante a 11ª reunião
ordinária, realizada nesta segun-
da-feira (18). Kawai questiona

quantos neuropediatras e psiquia-
tras infantis são cadastrados e exe-
cutam atendimentos na Rede Mu-
nicipal de Saúde; como é realizado
o encaminhamento do paciente aos
médicos; se toda demanda existen-
te é atendida ou há lista de espera
e, caso haja, quantos pacientes es-
tão aguardando por consulta.
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PRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRA

O FUTUROO FUTUROO FUTUROO FUTUROO FUTURO
 A próxima eleição municipal

pode criar expectativas quanto
a preferência do eleitor piraci-
cabano. Nos últimos tempos a
escolha foi pelos tucanos (tam-
bém envolvendo o governo pau-
lista), com mudança agora pelo
DEM, dando vez a Luciano Almei-
da. É correto lembrar que, atual-
mente, o PSDB vive uma crise
interna e não se sabe os reflexos
futuros. Faltando ainda um bom
tempo para o pleito de 2024,
muita coisa pode acontecer, com
gente apostando na volta de Bar-
jas Negri e ainda no surgimento
de um nome surpresa, levando
em consideração naturalmente,
a intenção de  Luciano Almeida
em não disputar a reeleição.

FINALMENTE ELE?FINALMENTE ELE?FINALMENTE ELE?FINALMENTE ELE?FINALMENTE ELE?
A prioridade do XV é Paulo

Roberto. Um técnico, vitorioso,
ele esteve perto de vir anos
atrás quando foi contatado pelo
Capitão Gomes e Douglas Pi-
menta. Contudo, na época, a di-
retoria eleita preferiu Tarcísio
Pugliese. Fala-se também no pi-
racicabano Celinho para diretor
e ainda em José Antonio Bres-
san. Presidência do clube quer
definições ainda em abril.

QUQUQUQUQUARTARTARTARTARTA DOSEA DOSEA DOSEA DOSEA DOSE
Os piracicabanos (idosos)

estão recendo a quarta dose da
vacina contra a Covid-19. Secre-
taria Municipal trabalha com a
Jansen (Johnson&Johson) e, cu-
riosamente as aplicações acon-
tecem nos bairros distantes da
área central (Cecap, Caxambu,
Jardim das Flores, Alvorada, Es-
planada, Monte Libano, Planal-
to, et,) quando poderiam seleci-
onar pontos estratégicos, casos
da Vila Rezende, São Dimas,
Paulista, e mesmo o centro da
cidade, facilitando a locomoção.

MAIS SUPERMERCADOMAIS SUPERMERCADOMAIS SUPERMERCADOMAIS SUPERMERCADOMAIS SUPERMERCADO
Piracicabanos continua

vendo supermercados abrindo
portas e oferecendo centenas
de empregos. O Supermercado
Delta está anunciando a inau-
guração da sua 11ª loja na es-
trada do Bongue, iniciando con-
corrência com o Carrefour.

FUTURFUTURFUTURFUTURFUTURO QUINZISTO QUINZISTO QUINZISTO QUINZISTO QUINZISTAAAAA
Diretoria faz questão de

dar uma satisfação a torcida pi-
racicabana sobre o assunto
SAF. Garante Rodolfo Geraldo
e Arnaldo Bortoletto (presiden-
te e vice da diretoria), mais Luiz
Guilherme Schnor (presidente do
Conselho Deliberativo), que o
tema será minuciosamente discu-
tido e só se concretizará caso seja
ótimo para o XV. Do contrário
não haverá negócio. Dirigen-
tes providenciaram uma as-
sessoria profissional para juntos
discutirem detalhes jurídicos.

SEM AFEIÇÃOSEM AFEIÇÃOSEM AFEIÇÃOSEM AFEIÇÃOSEM AFEIÇÃO
Tudo indica que o poder

executivo de Piracicaba não

Convidado pelo Jairinho Mattos, participamos ontem (19), do progra-
ma “Comentaristas da Educadora” (AM 1060 das 12 horas às 13hs30).
Também presentes o ancora Paulo Eduardo, Waldir Guimarães e Pedro
Marcilio. Programa gostoso, papeamos sobre vários assuntos. Uma das
maiores audiências da emissora, a aplaudida produção jornalística
conta ainda com Luiz Beltrame e Ivan Galvão. O ouvinte participa ao
vivo e tudo que é notícia entra na pauta com critério e também bom
humor. Grande braço a toda equipe dos “Comentaristas”, atração
obrigatória para quem quer estar bem informado e orientado.

ÚLÚLÚLÚLÚLTIMATIMATIMATIMATIMA

Rodolfo (Norivaldo) Geraldi, atual pre-
sidente do XV de Piracicaba, termina
seu mandato de dois anos em novembro
próximo. Ele disputará a reeleição? Ain-
da não decidiu, a exemplo do seu vice
Arnaldo Bortoletto. Ambos são enge-
nheiros agrônomos e confessam terem
aceito a missão pelo amor ao clube al-
vinegro. Para os amigos próximos, a von-
tade de Rodolfo Geraldi tem que ser
respeitada, mas argumentam que o cor-
reto seria ele deixar a presidência so-
mente após o acesso. Comentam que o
presidente Geraldi faz por merecer essa
conquista em consideração a sua dedi-
cação e honestidade, se mostrando um

homem e dirigente  correto e educado, consequentemente muito res-
peitado. No momento ele pensa em planejar e organizar o clube para a
Copa Paulista e, só no segundo semestre pensará no seu futuro dentro
do alvinegro. Foi pensada a possibilidade da eleição ser antecipada
para outubro, oferecendo tempo para uma melhor preparação visando
o Campeonato Paulista  de 2023, porém, de oficial nada existe.

Cláudio Pecego de Moraes Coutinho (Cláudio Coutinho) foi um pre-
parador e técnico inovador. Gaúcho, era destaque na Escola Militar
(chegou a capitão), e passando a trabalhar no futebol profissional,
revolucionou conceitos graças a sua inteligência e cultura. Utilizava
expressões modernas e avançadas. Na Seleção Brasileira, numa pre-
leção, chamou o centro avante Nunes (Flamengo) e disse: “Preste
atenção. O Rivelino vai recuar até a meia cancha, próximo a zona de
raciocínio e você se infiltrará pelo flanco direito, buscando ultrapas-
sagem na base da velocidade e em direção ao ponto futuro, num
overlapping (jogador se desloca sem a bola), recebendo a pelota
na frente do gol para conclusão. Entendido?”. Nunes coçou a cabe-
ça e respondeu: “Professor, para ser sincero, só entendi uma única
palavra: Rivelino. Tem certeza que é isso mesmo que deseja?”.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

quer aproximação demasiada
com o legislativo, e este por
sua vez (Câmara de Vereado-
res), também não tem razões
para enaltecer o atual coman-
do da Prefeitura de Piracica-
ba. Quem, perde é a população.

SEM TRÉGUASEM TRÉGUASEM TRÉGUASEM TRÉGUASEM TRÉGUA
É possível ouvir em todo can-

to da cidade: Barjas não para, não
dá trégua. Para muitos, o tucano
sabe o que quer, é determinado
e jamais se manifesta quanto
seus planos. Aliás, é preciso con-
siderar que Barjas Negri sempre
foi assim, desde os tempos de ve-
reador, secretário, virando minis-
tro e também como prefeito.
Sabe como poucos organizar o
seu tempo e é visto nas mais di-
ferentes atividades da cidade. “O
homem só fica em sua casa na
hora de dormir e de ver o Pal-
meiras”, dizem seus amigos.

APOIO PROVIDNCIALAPOIO PROVIDNCIALAPOIO PROVIDNCIALAPOIO PROVIDNCIALAPOIO PROVIDNCIAL
Nas andanças por municípi-

os e nos contatos com institui-
ções, a preocupação do deputa-
do estadual Roberto Morais (Ci-
dadania) é situação financeira
em tempos de dificuldades. A
partir das avaliações, nasce o
trabalho visando ajuda através de
emendas parlamentares. Rober-
to Morais diz que tudo é impor-
tante (citando por exemplo, ha-
bitação e segurança), mas não
esconde sua preocupação com a
saúde e o ensino (escolas).

INVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTOINVESTIMENTO
PUBLICITÁRIOPUBLICITÁRIOPUBLICITÁRIOPUBLICITÁRIOPUBLICITÁRIO
A conta (propaganda) da

Prefeitura Municipal de Piraci-
caba está em poder de uma agên-
cia de Campinas. Já é possível
ver os resultados nas mídias di-
gitais (redes sociais) com o exe-
cutivo piracicabano começando
a divulgar seus trabalhos ou rea-
lizações. Conforme o planeja-
mento e do necessário, a exposi-
ção deve ocupar outras mídias,
como jornal, rádio e televisão.

PERFIL PERFEITOPERFIL PERFEITOPERFIL PERFEITOPERFIL PERFEITOPERFIL PERFEITO
Caso não exercesse a fun-

ção de um competente e vito-
rioso executivo empresarial, o
engenheiro agrônomo Arnaldo
Bortoletto, presidente da Co-
placana e vice-presidente do
XV de Piracicaba, teria tudo
para dar certo como um gestor
ou gerente de futebol. Nas en-
trevistas, Arnaldo Bortoletto é
claro, objetivo, sincero em
suas análises e opiniões. Não
enrola. Sem rodeios, analisa
time, jogador, comportamento,
e diz o que pensa. Para ele,
faltou comprometimento ao XV
no campeonato recém termina-
do. Foi assim na ótima entre-
vista que aconteceu semana
passada na rádio Jovem Pan
News (FM 99.5) no programa
“Jornal de Esportes”, edição lo-
cal, das 11 às 12 horas, respon-
dendo para Leandro Bollis e Bru-
no Alves. Nota 10 para todos.

ETEETEETEETEETE

Comissão de Meio Ambiente emite
parecer contrário à doação de área
Imóvel abrigava Estação de Tratamento de Esgoto até 2012 e, segundo a
comissão, não há informações sobre a resolução dos passivos ambientais

A Comissão de Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Susten-
tável da Câmara Municipal de Pi-
racicaba emitiu parecer contrário
ao projeto de lei 263/2021, que au-
toriza a doação de uma área de
46 mil metros quadrados para a
futura implantação de lotes in-
dustriais, em reunião realizada
nesta terça-feira (19). No terre-
no, localizado no bairro Capim
Fino, funcionava uma ETE (Es-
tação de Tratamento de Esgoto),
que foi desativada em 2012.

A presidente da comissão,
vereadora Sílvia Morales (PV), do
Mandato Coletivo "A Cidade é
Sua", e a vereadora Ana Pavão
(PL), membro, solicitaram uma
série de informações sobre a re-
solução dos passivos ambientais
da área para que ela receba outra
destinação. No entanto, os escla-
recimentos enviados não foram
suficientes para a comissão.

“A gente precisava de mais
informações sobre a finalização
do projeto de saneamento da
área, que é a Cetesb que faz essa
verificação, mas isso ainda não
se concluiu”, explicou a presi-
dente da comissão. “Na questão
ambiental, a gente acorda que
não tem parecer favorável”.

“Todas as perguntas em rela-
ção ao meio ambiente vieram ne-
gativas ou sem resposta. Não va-
mos aprovar um projeto que não
temos uma resposta consolidada
e efetiva”, confirmou Ana Pavão.
O projeto, de autoria do Poder Exe-

cutivo, segue agora para parecer
das demais comissões e depois
para apreciação do plenário.

PARECERES FAVORÁ-
VEIS – Já os projetos de lei 6/
2022 e o 59/2022 receberam pa-
receres favoráveis da comissão.
O primeiro, de autoria dos ve-
readores Laercio Trevisan Jr.
(PL) e Alessandra Bellucci (Re-
publicanos) obriga o infrator a
pagar pelas despesas para tra-
tamento de animais vítimas de
maus tratos. O projeto ainda
disciplina os procedimentos

para aplicação de penalidades a
pessoas que praticarem o crime.

Já o PL 59/2022 autoriza o
Poder Executivo a ceder uma área
de 5,7 mil metros quadrados à Fa-
zenda do Estado de São Paulo, lo-
calizada no KM 169 da Rodovia SP-
304 – Geraldo de Barros, no bairro
Vale do Sol, para a implantação de
unidade da Polícia Militar Ambi-
ental do Estado de São Paulo.

Outra propositura analisada
pela comissão foi o projeto de lei
57/2022, que autoriza a Emdhap
(Empresa Municipal de Desenvol-

vimento Habitacional de Piraci-
caba) a doar dois imóveis que so-
mam 2,2 mil metros quadrados,
localizados na rua Dr. Godofre-
do Bulhões Ferreira, no bairro
Vila Cristina, à administração
direta do município de Piracica-
ba para futura implantação de
equipamentos comunitários de
saúde e educação. As vereadoras
decidiram solicitar mais infor-
mações sobre a matéria, inclusi-
ve a descrição dos equipamen-
tos públicos que existem na região
para depois emitirem parecer.

Fabrice Desmonts

A presidente da comissão, vereadora Sílvia Morales (PV), e a vereadora
Ana Pavão (PL), membro, solicitaram uma série de informações
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MMMMMULHERULHERULHERULHERULHER

Rede propõe campanha contra feminicídio
Representantes da Procuradoria e do Grupo de Trabalho da Rede de Atendimento e Proteção à Mulher se reuniram ontem, 19

Integrantes da Rede de Aten-
dimento e Proteção à Mulher de-
finiram, em reunião realizada na
manhã desta terça-feira (19), que
é preciso realizar uma ampla
campanha contra o feminicídio
em Piracicaba. "Vamos estudar
como será realizada, mas preci-
samos fazer urgentemente", dis-
se a vereadora Rai de Almeida
(PT), que conduziu a reunião e é
uma das procuradoras da mu-
lher da Câmara, juntamente com
as vereadoras Sílvia Morales
(PV), do mandato coletivo A Ci-
dade é Sua, também presente na
reunião, Ana Pavão (PL) e Ales-
sandra Bellucci (Republicanos).

A ideia surgiu após a fala da
professora universitária, Heliane
Berlato, do projeto DigNas da
Esalq/USP. Ela contou que no
próximo dia 29, a partir das
13h30, será feito um ato contra o
feminicídio na universidade em
memória de Carolina Jorge Dini,
de 42 anos, funcionária da insti-
tuição morta a facadas pelo ex-
marido no dia 24 de março. "To-
dos os funcionários e alunos se reu-
nirão em frente ao prédio principal
da Esalq com o intuito de gerar
uma comoção pública. Neste ato

lançaremos a campanha USP con-
tra o feminicídio", afirmou.

Rai contou que esteve em
uma manifestação organizada
pela Coletivo Feminista Raiz Fulô
da Esalq em homenagem à Ca-
rolina. "Foi um ato forte, emoci-
onante, que terminou em frente
ao local onde a Carolina traba-
lhava. Neste dia, ouvi relatos de
que o agressor tentou invadir
várias vezes a Esalq e Carolina
mudava de setor internamente
para que o agressor não a encon-
trasse", afirmou a vereadora.

Heliane foi convidada justa-
mente para esclarecer a situação.
Segundo ela, a Esalq desconhecia
a medida protetiva contra o ex-
marido obtida por Carolina. "So-
mente amigos sabiam da sua his-
tória a protegiam", disse. Helia-
ne contou também que trabalha
com o desenvolvimento de um
aplicativo que mostra a localiza-
ção da mulher, para que a polícia
seja acionada sem que o agressor
perceba. "Além disso, temos o
programa Inclua, canal de ouvi-
doria, de atendimento anônimo,
tudo dentro da Esalq", afirmou.

A vereadora Rai afirmou que
seria importante expandir a cam-

panha para todo o município. "Te-
mos que abranger sindicatos dos
empregados e empregadores, em-
presas, poder público e colocar car-
tazes, por exemplo, dizendo que
determinada empresa combate o
feminicídio", afirmou. Rai acres-
centou que Portugal fez uma
campanha nestes moldes e conse-
guiu reduzir significativamente
casos de violência contra a mulher.

BALANÇO DO MÊS DA
MULHER - Participaram também
da reunião, representantes da Pa-
trulha Maria da Penha, do CRAM
(Centro de Referência de Atendi-
mento à Mulher), do Coletivo Bele-
za Preta, Saúde da Mulher da Se-
cretaria Municipal da Saúde, Pro-
jeto Não Viralize a Ignorância en-
tre outras instituições e projetos.

Algumas delas fizeram um
balanço das atividades realiza-
das durante o mês de março,
mês da Mulher. O CRAM, por
exemplo, realizou uma extensa
programação, visitando 14 lo-
cais da secretaria da Saúde, ex-
planando sobre a violência con-
tra a mulher, atingindo um total
de 197 pessoas, com distribuição
de cartilhas e esclarecimentos.

A vereadora Sílvia Morales

destacou, entre várias atividades
realizadas pela Procuradoria da
Mulher da Câmara Municipal, a
Feirinha Delas. "Trouxemos para o
estacionamento da câmara 50 arte-
sãs. Elas venderam bem, socializa-
ram, se divertiram. Foi algo inédito
e podemos melhorar", afirmou.

ENCAMINHAMENTOS -

Parte das integrantes da rede e a
vereadora Rai terão uma reunião
amanhã com o prefeito Luciano
Almeida (União Brasil). Entre os
assuntos está a elaboração do
plano municipal de enfrentamen-
to da violência contra as mulhe-
res e outras políticas públicas.

Rai também acrescentou que

Reprodução/Internet

Encontro aconteceu de forma virtual e reuniu as vereadoras que integram a Procuradoria Especial da Mulher

é preciso unificar atividades,
como as realizadas durante o mês
da mulher, e as agendas da Rede.
Também foi solicitado para que
as integrantes se manifestem so-
bre a manutenção das reuniões
on-line ou retomada das presen-
ciais, antes do próximo encontro,
que será daqui a dois meses.
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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.
------------------------------------------

MR EQUIPAMENTOS HIDRUALICOS LTDA ME torna Pú-
blico que recebeu da SEDEMA – Secretaria Municipal de
Defesa do Meio Ambiente de Piracicaba a Licenção de
Operação – Renovação nº 2021-026575 para atividade de
fabricação de equipamento hidráulicos e peneumáticos,
peças e acessórios, exceto válvulas, localizado na Traves-
sa Antonio Keller nº 56, Jardim Itamaraty, Piracicaba/SP.
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Hyundai Motor lança primeiro NFT
colaborativo entre as montadoras
Os canais da Hyundai NFT nas redes sociais Discord e Twitter foram
lançados no último dia 15 e o site oficial tem lançamento previsto para maio

HHHHHOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEMOMENAGEM

Atleta paraolímpico piracicabano receberá voto de congratulações
Pelo requerimento 267/2022,

a Câmara aprovou, nesta segun-
da-feira (18), na 11ª reunião ordi-
nária, voto de congratulações ao
atleta piracicabano paraolímpico
Vinicius Pereira do Nascimento, em
razão da conquista do quinto lugar

no Grand Prix de Judô Paraolímpi-
co. A homenagem foi proposta pelo
vereador Pedro Kawai (PSDB).

O texto da propositura des-
taca que os atletas da equipe de
judô do CCP/Liceu participaram
de dois campeonatos, em 18 e 19

A Hyundai Motor é a primei-
ra montadora a entrar nesse mer-
cado com sua própria comunidade
NFT, incluindo o site oficial Hyun-
dai NFT e canais nas redes sociais
Discord e Twitter. A comunidade
Hyundai NFT fornecerá a seus
usuários a experiência da marca no
metaverso, compartilhando NFTs
que descrevem suas soluções de
mobilidade. Os canais da Hyun-
dai NFT nas redes sociais Discord
e Twitter foram lançados no últi-
mo dia 15 e o site oficial tem lan-
çamento previsto para maio.

Ao fornecer canais dedicados
para a comunidade Hyundai NFT,
a empresa fará o gerenciamento
contínuo dos valores ativos de seus

NFTs. As plataformas online for-
necerão um canal de comunicação
aberto 24 horas por dia, sete dias
por semana, entre a empresa e os
membros da comunidade, com atu-
alizações em tempo real sobre o
valor patrimonial de seus NFTs.

Nesta semana, a empresa lan-
çou ocurta-metragem 'Metamobili-
ty universe', que reflete o conceito
de “Metamobilidade“ revelado na
CES 2022. No curta, o personagem
gorila 'Meta Kongz' dirige tanto um
PONY clássico como sua moderna
reinterpretação da série histórica
PONY desde a Terra até a Lua, vi-
sualizando como as soluções de
mobilidade podem transcender o
tempo e o espaço. No final, o filme

mostra um NFT em forma de estre-
la cadente que será lançado em maio.

A Hyundai Motor também
lançará 30 edições limitadas de
NFTs ‘Hyundai x Meta Kongz’ em
20 de abril para comemorar o lan-
çamento do curta-metragem. Os
projetos Hyundai NFT continua-
rão ao longo do ano, expandindo
esse universo. Os lucros da venda
dos NFTs da Hyundai serão usa-
dos para a gestão do projeto e pe-
los membros da comunidade.

“O universo Hyundai NFT
ampliará a experiência da marca
Hyundai, especialmente com a ge-
ração MZ, de uma maneira com-
pletamente nova, reforçando ain-
da mais nosso compromisso com a

inovação, tanto no mundo real
quanto no metaverso”, disse Tho-
mas Schemera, CMO Global e Chefe
da Divisão de Experiência do Clien-
te da Hyundai Motor. “Estamos
extremamente empolgados em apre-
sentar a ‘Metamobilidade’ por meio
de nossos próprios NFTs e iniciar
essa jornada com a 'Meta Kongz'."

A Hyundai Motor Company
compartilhou sua visão de conceito
de 'Metamobilidade' na CES 2022
com o objetivo de ser pioneira em
uma conexão dispositivo-metaver-
so inteligente que expandirá o papel
da mobilidade para a realidade
virtual, permitindo que as pessoas
superem as limitações físicas do
movimento no tempo e no espaço.

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

SR. ADAIR FERNANDES DO
CARMO faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 56 anos,
filho do Sr. Joao Fernandes do
Carmo, já falecido e da Sra. Ana
Idelfonso do Carmo, era casa-
do com a Sra. Anair Barros do
Carmo; deixa os filhos: Angeli-
ca; Adailton; Altamiro; Samuel;
Isaias e Ana Vitoria. Deixa de-
mais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado on-
tem, tendo saído o féretro às
10h30 da sala 03 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. LIMERCI ALVES DE FREITAS
faleceu anteontem, nesta cida-
de, contava 80 anos, filho dos
finados Sr. Altamiro Alves de
Freitas e da Sra. Divina Narciso
de Freitas; deixa os f i lhos:
Paulo Henrique Fialho de Frei-
tas; Ramés Fialho de Freitas
e Andre Luis Fialho de Freitas.
Deixa netos, demais familia-
res e amigos. Sua Cerimônia

de Cremação foi realizada on-
tem, às 15h30 no Crematório
Unidas – Bom Jesus na cida-
de de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. CORINA DE OLIVEIRA MA-
XIMIANO faleceu ontem, nesta
cidade, contava 73 anos, filha
dos finados Sr. Jose Luiz de
Oliveira e da Sra. Maria Jose
Correa, era viúva do Sr. Francis-
co Cabrini Maximiano; deixa os
filhos: Eliana Aparecida Maximi-
ano; Jose Lucio Maximiano, ca-
sado com a Sra. Andreia; San-
dra Maria Maximiano, casada
com o Sr. Domingos Ventura;
Elisete de Oliveira Maximiano;
Regiane de Oliveira Maximia-
no e Gilsom de Oliveira Maxi-
miano. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento será real izado
hoje, saindo o féretro às 10h30
da sala “01” do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende, para a referida necró-
pole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA ROSA RAMOS
GOMES faleceu ontem, nesta
cidade, contava 82 anos, filha
dos finados Sr. João Ramos
da Costa e da Sra. Maria Jose
Coelho, era viúva do Sr. Mano-
el Martins Gomes; deixa os fi-
lhos: Jose Ozito Ramos Mar-
tins, casado com a Sra. Maria
Edilene; Maria das Dores Ra-
mos da Silva, viúva do Sr. Ade-
mar Coelho da Silva; Jose
Geraldo Ramos da Silva, viú-
vo da Sra. Arlete Ferreira Ra-
mos; Maria Adelia Ramos da
Silva, casada com o Sr. Jose
da Silva; Gil Martins da Silva e
Rosa Amelia Ramos Martins.
Deixa netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pultamento será real izado
hoje, saindo o féretro às 10h00
da sala “02” do Velório do Ce-
mitério Municipal da Vila Re-
zende para a referida necrópo-
le em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. NELSON DOS SANTOS fa-
leceu ontem, nesta cidade,

contava 68 anos, filho da Sra.
Ovidia Maria da Conceição ja
falecida; deixa os filhos: Leia
Silva dos Santos; Lilian Silva
dos Santos; Alex Silva dos
Santos e Luciana Silva dos
Santos. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu se-
pul tamento será real izado
hoje, às 09h30 no Cemitério
Municipal da Vila Rezende em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSE ANTONIO VICENTE
faleceu ontem, nesta cidade,
contava 49 anos, filho do Sr.
Antonio Manoel Vicente, ja
falecido e da Sra. Djanira Ma-
ria da Silva; deixa os filhos:
Vinicius; Alex e Wellington.
Deixa demais fami l iares e
amigos. Seu sepultamento
será realizado hoje, saindo
o féretro às 15h00 da sala
“01” do Velório do Cemitério
Municipal da Vila Rezende,
para a referida necrópole em
jazigo da família. ABIL GRU-
PO UNIDAS – FUNERAIS

SR. JOSÉ BARBOZA DE LIMA
faleceu ontem na cidade de Pi-
racicaba, aos 74 anos de idade
e era casado com a Sra. Maura
Gomes de Lima. Era filho do Sr.
Paulo Barboza de Lima e da
Sra. Etelvina Alexandre de Lima,
falecidos. Deixa os filhos: José
Mauro Gomes de Lima casado
com Celia Regina de Lima,
Marcelo Augusto Gomes de
Lima casado com Veridiana
Mardegan de Lima e Marcio
José Gomes de Lima. Deixa
também netos.   O seu sepulta-
mento dar-se-á hoje as 15:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório “C” do Cemiterio Parque
da Ressurreição para a referi-
da necropole, onde será inuma-
do em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

SR. ORLANDO RIBEIRO DE PAL-
MA faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 70 anos de ida-
de e era casado com a Sra. Erli
Felix de Palma. Era filho do Sr.
Benedito Ribeiro de Palma e da
Sra. Albertina Maria da Concei-
ção, falecidos.  Deixa os filhos:
Edmarcos de Palma, Edimara
Felix de Palma Rodrigues, Eli-
sangela Felix Cordeschi, Edel-
berto Felix de Palma, Edirlei
Felix de Palma e Weslei Felix
de Palma. Deixa ainda netos,
bisneta e demais parentes.  O
seu sepultamento deu-se ontem
as 17:00 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 01, para a referi-
da necrópole, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

MENINA: ANA CLARA SOA-
RES COSTA faleceu ontem na
cidade de Piracicaba era fi-
lha do Sr. Wellington Santos
Costa e da Sra. Ana Carolina
da Silva Soares. O seu sepul-
tamento  dar -se-á  ho je  as

10:30 hs, saindo a urna mor-
tuária do Velório do Cemité-
rio de Vila Rezende – sala 03,
seguindo para a referida ne-
crópole, onde será inumada
em jazigo da família. (GRU-
PO BOM JESUS FUNERAIS)

de março, no Centro de Treina-
mento Paraolímpico Brasileiro, na
zona sul de São Paulo (SP), e ti-
veram "excelentes resultados".

Vinícius conseguiu bons re-
sultados no Grand Prix de Judô
Paraolímpico, ficando na quinta

colocação. Já Carla Andressa Ne-
ves foi campeã da Copa Loterias
Caixa. Os atletas de judô do Clu-
be de Campo de Piracicaba rece-
bem subvenção da Lei Pelé, por
meio de convênio firmado com o
Comitê Brasileiro de Clubes.

A Prefeitura Municipal de MOMBUCA/SP, torna pública a
Classificação Final do Processo Seletivo nº 1/2022. A ver-
são integral do EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E ANE-
XO I, estão disponíveis para consulta no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Mombuca e nos sites www.
publiconsult.com.br e www.mombuca.sp.gov.br. Mombuca, 18
de abril de 2022. – Rogério Aparecido Alcalde - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA/SP

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
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Patinadores pedem espaço
para prática recreativa
Representantes do grupo Amigos Patinadores de Piracicaba foram recebidos pelo
secretário municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Hermes Balbino

Representantes do grupo
Amigos Patinadores de Piracica-
ba foram recebidos nesta segun-
da-feira (18) pelo secretário mu-
nicipal de Esportes, Lazer e Ativi-
dades Motoras, Hermes Balbino,
para uma reunião na qual foi
apontada a necessidade de um
espaço adequado para a prática
recreativa da modalidade.

Jacqueline Alves Simão, Va-
nessa Garcia de Souza e Gelson
José de Faria, acompanhados da
assessoria do vereador Pedro Ka-
wai (PSDB), pediram ao secretá-
rio que acolha a demanda e indi-
que um local público adequado e
seguro, já que a patinação é reali-
zada por crianças, jovens, adultos
e pessoas acima de 60 anos.

Hermes disse que "todas as
atividades físicas são impor-
tantes" e que fará o que estiver
ao seu alcance para viabilizar o
pedido. Já os patinadores saí-
ram "satisfeitos pela acolhida"
e disseram estar "ansiosos"
para reunir os praticantes da
modalidade novamente.

Pedro Kawai lembrou que, no
início do ano passado, conversou
com o secretário sobre várias
questões relacionadas ao esporte
e que, na época, a demanda dos
patinadores já estava em pauta.
"Confiamos na sensibilidade do
secretário Hermes para atender
a esse pedido simples, mas de
grande valor para os patinado-
res da nossa cidade", concluiu.

Assessoria Parlamentar

Reunião na Selam foi solicitada pelo vereador Pedro Kawai

AAAAAPLAUSOSPLAUSOSPLAUSOSPLAUSOSPLAUSOS

Pastoral da Criança receberá
moção pelos 35 anos

A Câmara aprovou nesta se-
gunda-feira (18), na 11ª reunião
ordinária, a moção de aplausos 63/
2022 à Pastoral da Criança, da Di-
ocese de Piracicaba, pelos 35 anos
de existência. A autoria é do ve-
reador Thiago Ribeiro (PSC).

O texto da propositura desta-
ca que, na década de 1980, um dos
grandes desafios do Brasil era a
mortalidade infantil, "indicativo de
precárias condições de vida e saú-
de da população, principalmente
dos mais pobres". O país, na época,
registrava 69 óbitos de bebês até
um ano para cada grupo de mil
nascidos vivos, de acordo com da-
dos do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).

"É nesse contexto, e com par-
ticipação fundamental da médica
sanitarista e pediatra Zilda Arns,
que nasce no Paraná e logo se es-
palha por dioceses e arquidioceses
de todo o país a Pastoral da Crian-
ça, com o objetivo de combater a
desnutrição e promover melhores

condições de vida e saúde à popu-
lação infantil", diz Thiago Ribeiro.

Em Piracicaba, esse braço da
Igreja Católica foi criado oficialmen-
te em 8 de abril de 1987, por inicia-
tiva do terceiro bispo diocesano,
dom Eduardo Koiak, do casal An-
tonio Ferraz do Canto e Maria Ber-
chmans Canto e da assistente soci-
al Maria Elizabeth Papini Nardin.

O trabalho local tornou-se re-
ferência e, a convite de Zilda Arns,
Maria e Antonio chegaram à coor-
denação estadual da Pastoral da
Criança. O casal desempenhou a
função durante cinco anos, perío-
do em que deram suporte às pasto-
rais de todo o território paulista.

Atualmente, o trabalho da
pastoral é desenvolvido por 420 li-
deranças distribuídas em paróqui-
as das cidades da diocese, com o
acompanhamento de 3.651 crianças,
além de 151 gestantes. As mães re-
cebem orientações nutricionais e vi-
sitas domiciliares mensais, quando
as crianças passam por pesagem.

RRRRRUAUAUAUAUA     DODODODODO P P P P PORTOORTOORTOORTOORTO

Banheiros públicos
precisam de manutenção

O requerimento 288/2022, do
vereador Fabrício Polezi (Patriota),
que solicita informações ao Execu-
tivo sobre reforma e manutenção
dos banheiros públicos e instalação
de bebedouro na avenida Alidor
Pecorari, em frente à área de lazer
da Rua do Porto, objeto da indica-
ção 3.857/2021, foi aprovado du-
rante a 11ª reunião ordinária, rea-

lizada nesta segunda-feira (18).
Polezi questiona quais serviços fo-
ram realizados naquele local e, em
caso de nenhum serviço ter sido fei-
to, detalhar as razões; o que foi feito
até agora para atender as deman-
das; se existe uma data programa-
da para a realização das melhori-
as; e, se sim, qual é a data progra-
mada e, se não, detalhar o motivo.
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MURAL DA FAMA

Daniel Marx, personalidade multifacetada

CURTIDINHAS

TRAJETORIA

Daniel Marx é escritor, cineasta e jornalista, com 28 anos
de carreira, hoje é membro da (AILB) Academia
Internacional de Literatura Brasileira, da (AIL) Academia

Independente de Letras e da (AISLA) Academia Intercontinental
Sênior de Literatura e Arte. Foi laureado com o prêmio evidência
literária 2021, e participou da Feira do Livro de Lisboa de 2017 e
2021 onde também foi palestrante. Com 13 livros publicados em
autoria e coautoria, esteve presente nas Bienais do Livro do Rio
de Janeiro e Pernambuco. Também já está confirmada a sua
participação na Bienal do livro de São Paulo em 2022. Suas últimas
obras literárias publicadas são: “Biografia de Ed Ribeiro – O maior
mestre contemporâneo na arte em derramamento de tintas”,
“Sou adolescente e minha vida é uma merda”, e “Último degrau”.
Daniel Marx também é cineasta e já assinou o roteiro e direção
dos curtas-metragens “Todos”, e “Insanidade”. Atualmente está
dirigindo o documentário “Volver-Liberdade Proibida” e o curta-
metragem “Aversão”. Como apresentador, o artista comanda o
programa “Blitz Cultural” na VRT Channel, e assina a coluna de
diversos jornais.

PERFIL
Nome profissional: Daniel Marx
Nascido em que cidade: Garanhuns/ PE
Qual é sua maior qualidade? Vontade de estar sempre criando, o
que me faz produzir cada vez mais
E seu maior defeito? Falta de paciência com burocracias 
Qual é a característica mais importante em um ser humano? Respeito e
gratidão
O que mais aprecia em seus amigos? O bom humor
Sua atividade favorita é: Tomar café com amigos
Qual é sua ideia de felicidade? Ver meus projetos se realizarem e as
pessoas consumirem minhas obras e minha arte
E o que seria a maior das tragédias? A morte das pessoas que amo
Quem gostaria de ser se não fosse você? Não haveria sentido em
minha vida caso eu não fosse quem sou e com certeza se
houvessem outras vidas ou se eu voltasse ao passado, eu
estaria tentando ser quem sou hoje.
Qual é sua viagem preferida? Uma viagem que fiz para a França em
2018
Qual é sua cor predileta? Vermelha
Uma flor? Rosa
Um animal? Cachorro
E seu prato favorito? Carré de cordeiro
Quais são seus autores preferidos? Dan Brown, André Vianco e Ellen
G White
E seus cantores (as)? Zé Ramalho, Marisa Monte, Imagine Dragon,
Sia 
Seus filmes? Senhor dos Anéis, Me chame pelo seu nome, Hannibal
Que superpoder gostaria de ter? O poder de voar
O que mais detesta? Mau humor
Se pudesse viajar no tempo, para onde iria? Ao passado, e iria aos
anos 80, vivi uma ótima infância e poderia rever pessoas que
amo e que não estão mais comigo.
Como gostaria de morrer? Não gostaria de morrer, tenho pavor da
morte, mas caso pudesse escolher que fosse dormindo.
Qual é seu atual estado de espírito? Estressado e inquieto, porém
tenho muita fé e Deus sempre está no comando da minha vida.
Que defeito é mais fácil perdoar? Eu perdoo com facilidade, porém
acho mais fácil dizer o defeito que é mais difícil de perdoar, e
esse é a mentira.
Qual é o lema de sua vida? Criar e produzir ao máximo, para deixar
um legado para a próxima geração.
Momento preferido do dia? Quando acordo de uma noite bem
dormida e tomo um bom café.
No que pensa quando acorda? Em Deus, e agradeço por mais um
dia. Em seguida em um bom e aromático café e logo depois, na
agenda daquele dia.
Uma mania? Rede social
Gasta muito com? Viagem, restaurante e livros
Sonho de consumo não realizado? Morar na Europa
Lembranças de infância? Dormia
 nas costas da minha mãe enquanto ela costurava.
Em que ocasião mente? Odeio mentiras, mas às vezes minto para
algumas pessoas para não ofender.
O primeiro beijo? Ruim, era criança e foi com uma amiguinha.
Uma vaidade? Me achar o melhor escritor do Brasil.
Qual é seu maior pecado? Ser vingativo
O que é sagrado para você? Somente Deus
Do que não gosta no seu corpo? Hoje, da minha barriga, mas no
geral me amo por completo.
O que faria com um prêmio de milhões de reais? Primeiro uma viagem
pela Europa, depois investiria para multiplicar e continuaria
investindo também em minha carreira.
Qual foi a maior tristeza de sua vida? A morte do meu pai e a
descoberta no Alzheimer da minha mãe.
Como foi seu início de carreira? Muito incerto, mas me serviu de
base para quem sou hoje.

Um ponto turístico da sua cidade? Vou falar da cidade que nasci,
pois hoje vivo em São Paulo, mas um ponto turístico que
gosto muito é o Relógio de Flores da cidade de Garanhuns.
Uma personalidade da sua cidade: Dominguinhos, um dos maiores
sanfoneiros que já existiu.
Um fato ocorrido na sua cidade? A minha cidade foi construída
842 metros acima do nível do mar e entre sete colinas e por
isso o clima da cidade é um dos mais frios do Nordeste,
chegando muitas vezes a nove graus.
Um cantor e uma cantora da sua cidade? Dominguinhos e
 Andrea Amorim 
Um ator e uma atriz da sua cidade? Eu Daniel Marx e Lívia Falcão
O que falta na sua cidade? Não apenas em minha cidade, mas no
Brasil em geral falta oportunidade para os mais pobres.
Uma frase de incentivo: Desistir não é uma opção, então continue
tentando, afinal, dará o mesmo trabalho, porém as chances
de você conseguir são bem maiores.
Seu projeto mais recente é: Minha última obra que acabei de
lançar, a biografia em edição de luxo da vida e obra do artista
plástico baiano Ed Ribeiro, intitulada: (Biografia Ed Ribeiro- O
maior mestre contemporâneo na arte em derramamento de
tintas). O documentário (Volver-Liberdade Proibida) e o
curta-metragem (Aversão), ambos assino a direção e o
roteiro.
Quem será Daniel Marx pós pandemia? Alguém que passou a amar
ainda mais a vida, as pessoas e os animais. E ter a certeza de
que Deus é a única fonte de vida que nos permite caminhar
mais um passo.

Material enviado pelo artista
Instagram @danielmarxoficial

Reinaldo Diniz estreia novo
programa pelo Portal Nova 15.
Cotidiano, todas as terças feiras
das 20:30 as 22 h. O jornalista e
radialista levará Informação e
entretenimento ao seu público.

Edson dos Santos, está feliz
da vida pelo alcance e reper-
cussão da programação da
Rádio web Ed Pira. O retorno
dos webtelespectadores vem
fortalecendo a cada dia o
crescimento da emissora.

Silvia Morales fez um tour no
último final de semana por
algumas cidades do interior.
Em Santo André a vereadora
prestigiou a Expo favela,
depois seguiu para Chácara
Brasil e São Pedro.

Elisabete Bortolin e Adolpho Queiroz foram
prestigiar o espetáculo Paixão de Cristo de
Piracicaba e comprovaram a emoção de mais uma
apresentação presencial. Com eles estavam o
filho da Elisabete, Giovani e sua nora Daniele.

Tais Helena Lacerda, a líder e organizadora do
World creativity day em Piracicaba aproveitou
para esfriar a cabeça na companhia dos amigos
ao som da rainha do rock, Rita Lee.

As comemorações dos 25 anos do primeiro
desfile da Banda da Sapucaia foi mais uma
vez um sucesso de público e ponto de encon-
tro de ilustres sambistas de Piracicaba.

Camila Contieri foi a modelo selecionada para
o Fashion Night - Edição São Paulo 2022. Outro
grande acontecimento é que começaram as
seletivas dos concursos de beleza e Camila
viveu todo processo ao receber o título de Miss
Piracicaba Mirim e após foi eleita Miss Estadual
São Paulo Mirim 2022.

Rui Kleiner informa que em breve o quarteto Choro de resis-
tência estará na ativa com participações e outras novidades
sempre na luta, resistindo e agregando.

Vander Galvão está entre os inspiradores
representando Piracicaba no World Creativity
day que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de
abril pela plataforma do evento.

Mario Picinato
comemora mais
uma vez sua
participação no
espetáculo Paixão
de Cristo de
Piracicaba e agrade-
ce a Associação
Guarantã e seus
familiares que foram
prestigia-lo. Foto
Tiago Rochetto

INTROITO
CELEBRIDADES, PERSONALIDADES E BELDADES

Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piracicaba e região estão em
destaques na sessão Curtidinhas. No Mural da fama, o Perfil,
do jornalista, cineasta e escritor Daniel Marx. Além da agenda
cultural, #TBTAZZI, entre outros assuntos culturais.

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

PIRARAZZI 10 ANOS PROMOVENDO VISIBILIDADE ARTISTICA

Edição 151 abril/2022 Piracicaba SP

Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz
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8.500 pessoas assistiram a 32ª edição
da Paixão de Cristo de Piracicaba

Espetáculo ficou dois anos sem ser apresentado ao vivo devido a Pandemia
As cinco apresentações da 32ª edição da Pai-

xão de Cristo de Piracicaba, encenada entre os
dias 14 e 17 de abril no Engenho Central, foi assis-
tido por cerca de 8.500 pessoas, número que fi-
cou dentro das expectativas da Associação Cultu-
ral e Teatral Guarantã, realizadora do espetáculo.
Na sexta-feira santa, como já se tornou tradicio-
nal, houve uma sessão extra às 17 horas.

"Foi muito especial para todos os atores e pro-
dutores envolvidos na montagem voltar a ter con-
tato com o público depois de um período tão difí-
cil como tem sido essa pandemia, principalmente
para a classe artística. Estamos de alma lavada com
tudo o que aconteceu de bom para que o espe-

táculo tivesse esse sucesso que estamos aqui co-
memorando", afirmou Rosangela Pereira, presiden-
te da Associação Cultural e Teatral Guarantã, ao
final da última apresentação na noite de domingo.

A produção do espetáculo foi custeada com
recursos advindos da Lei de Incentivo à Cultura,
Ministério do Turismo através da Secretaria Espe-
cial da Cultura e Secretaria Municipal da Ação Cul-
tural e contou ainda com patrocínio máster da
Magazine Luiza e Caterpillar Brasil. Patrocínio da
Pirasa e apoio da Bom Peixe e Indústrias Marrucci.

Dos 8.500 expectadores, 1800 foram contem-
plados com ingressos gratuitos, que foram distri-
buídos uma semana antes do espetáculo, duran-

te os ensaios no Engenho Central. Além dessa,
houveram várias entidades que receberam as cor-
tesias. Na encenação do sábado (16), o evento
teve acessibilidade oferecida a portadores de
deficiência auditiva e visual, que puderam pres-
tigiar o espetáculo através de audiodescrição
e intérprete de libras.

Com o valor arrecadado na bilheteria, o
Grupo Guarantã custeará a manutenção de sua
sede, instalada no Bairro Areão, atual local de
ensaios e apresentações de diversos grupos
teatrais da cidade, além das despesas adminis-
trativas como contador, telefone, energia elé-
trica, funcionários e impostos.

Com um elenco de 125 atores em um cenário
de oito mil metros quadrados, a peça transcorreu
em 47 cenas simultâneas, especialmente projeta-
das para permitir uma completa visibilidade de toda
a encenação, que acontece ao ar livre.

Já o diretor Marcos Thadeus acredita ter cum-
prido a missão de criar um espetáculo que emoci-
onasse a plateia. "O sentimento é o de dever cum-
prido e, pelos aplausos do público que, ao final de
cada apresentação, ovacionou o espetáculo, pu-
demos sentir que superamos nossas expectativas",
afirmou o diretor que dirigiu a Paixão de Cristo de
Piracicaba pelo segundo ano presencial, após um
ano adaptado para audiovisual.

XXXª edição da Via Sacra é
apresentada em Limeira

A primeira apresentação da Via-
Sacra aconteceu em 1991, na Praça
Toledo Barros. A encenação, um projeto
do atual secretário de Cultura de Limeira,
Farid Zaine, nunca foram interrompidos,
apesar das inúmeras mudanças de
governo. As únicas interrupções
aconteceram nos anos de 2020 e 2021,
por causa da pandemia da Covid-19. Em
2020, com o espetáculo pronto para
estrear, veio o brusco fechamento de
tudo, e as atividades culturais foram as
primeiras a sofrerem as consequências. O
espetáculo Via-Sacra, assim chamado em
virtude de a primeira encenação ter se
baseado nos 14 passos da Via-Sacra,
recebeu esse nome que diferenciou o
evento em Limeira, quando em todas as
cidades é usada a expressão “Paixão de
Cristo”. A encenação limeirense, que sempre contou
com grande participação da comunidade, foi feita em
diversos locais, mas retornou ao seu local de origem,
a Praça Toledo Barros. Outra diferença passou a
acontecer a partir de 2017, quando - dentro do
programa de descentralização da cultura - uma pré-
estreia ocorre no Domingo de Ramos, em bairros da
cidade. Em 2017, o bairro escolhido foi o dos Frades;
em 2018, Cecap, e em 2019 o Parque Nossa Senhora
das Dores. Nesta edição de 2022 a pré-estreia será
na Comunidade São José de Anchieta.Em 2019 a “Via-
Sacra” foi apresentada com uma grande novidade:
pela primeira vez o espetáculo foi transformado em
musical, inteiramente criado por artistas da cidade. O
texto foi escrito pelo Secretário Farid Zaine, e a música
foi composta pelos compositores Emanuel Massaro
e Joaquim Prado. A direção musical foi de Vinícius
Henrique Ferreira, regente do Coro da OSLI. A
experiência foi extremamente enriquecedora e a
cidade revelou sua capacidade de produção de um
espetáculo complexo e que exige grande
preparação. Nos primeiros dias de janeiro de 2022,
em meio às incertezas sobre a evolução da pandemia,
a Secretaria de Cultura, com a anuência do Prefeito

Mario Botion, resolveu preparar o espetáculo para ser
transferido para espaços fechados. Assim, a pré-estreia
será no interior da Igreja de São José de Anchieta, e as
tradicionais apresentações na Praça serão no interior do
Teatro Vitória Emiliano Bernardo da Silva. A direção cênica
é de Carlos Jerônimo Vieira, cenários e iluminação de
Guto Oliveira, direção musical de Vinícius Henrique
Ferreira, assistentes de direção Ariane Martins e
Tatiana Alves, produção integral da Secretaria de Cultura
de Limeira. O elenco conta com Léo Sampaio, no papel
de Jesus, Thamis Oliveira como Maria, Marília Gobbo
como Madalena, Natália Klinke como o Demônio,
Leandro Bonin como Judas, Edson Pereira no papel
de Herodes, Tatiana Alves como Herodíades e para o
papel de Salomé, foi convidada a atriz e bailarina Júllia
Marim. Para contar a maior história de todos os tempos,
a cantora Ellem Rodrigues e o cantor Raphael Turati
fazem a narrativa cantada, dando uma característica
especial ao espetáculo, contando ainda com grande
elenco. Fotos Eduardo Zanzirolamo, Jhonathan
Rodrigues e José Farid Zaine

Fotos Eduardo Zanzirolamo, Jhonathan
Rodrigues e José Farid Zaine

Artista do Maranhão vence concurso e ilustra
cartaz do 49º Salão de Humor de Piracicaba

Trabalho assinado por Jota A faz referência à guerra na Ucrânia

Está definido o cartaz da 49ª edição do Salão
Internacional de Humor de Piracicaba. O trabalho
selecionado foi o apresentado pelo jornalista, ilustrador
e cartunista maranhense José Antônio Costa, o
Jota A, durante o 4º Concurso Prefeito Adilson Maluf,
promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da
Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac) e Centro
Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do
Humor Gráfico de Piracicaba (CEDHU). O evento
integra a programação do 49º Salão, que volta às
exposições presenciais este ano, de 27/08 a 30/10. O
desenho de Jota A, maranhense de Coelho Neto e
radicado no Piauí desde a década de 1980, mostra um
palhaço atando com um nó as armas de soldados, em
alusão à guerra na Ucrânia. Os júris de seleção e
premiação aconteceram nos dias 8 e 9/04, de forma
remota. Ao todo, 45 artistas de quatro países - Brasil,
Espanha, Irã e Turquia - enviaram 78 cartazes para o
concurso. “O Jota A é uma figura carimbada no Salão
de Humor de Piracicaba, já foi premiado em diversas
edições e teve uma exposição paralela de seus
trabalhos no Salão de 2018.
É reconhecido e premiado
mundialmente, e para nós é
um orgulho ter um de seus
trabalhos  representando
nosso  evento”,  d i s se
Junior Kadeshi, diretor
do Salão de Humor. O júri
de seleção foi formado por
Tássia Espego, diretora
do Centro de Comunicação
Soc ia l  da  P re fe i tu ra  de
P i rac i caba ,  Dal i la
Lamour ,  d i re to ra  de
cultura da Prefe i tura de
I racemápo l i s ,  e  Luis
Henrique Marangoni ,
caricaturista e chargista do
XV de  P i rac i caba .
In i c i a lmente ,  fo ram
selecionados 20 trabalhos

para apresentação ao júri de premiação, composto
pela cartunista colombiana Nani Mosquera e pela
artista plástica finlandesa Synnove Hilkner,
além dos brasileiros Silvano Mello, cartunista,
e o ator e produtor cultural Elson de Belém,
que se reuniram virtualmente no dia 9/04 para
definir o trabalho de Jota A como vencedor. “Foi
uma alegria imensa ter o meu cartaz escolhido
para o 49º Salão Internacional de Humor de
Piracicaba. Desde que o concurso para escolher o
cartaz foi criado, tento ser o vencedor. No ano
passado fiquei entre os 10 melhores. Agora, em
2022, estava tão empolgado que enviei três
sugestões. A ideia do cartaz mostra um palhaço
dando um nó nas armas dos soldados de uma
guerra. É esse o sonho de todos nós: dar um nó
nas armas dessa guerra da Ucrânia, e de todas as
outras, para que a paz possa reinar”, afirmou o
cartunista, que possui mais de 160 prêmios em salões
de humor e três em concursos de artes plásticas.

Fonte: Jornalista Eleni Destro
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Piracicaba participa do dia mundial da
criatividade com mais de 25 inspiradores

WORLD CREATIVITY DAY
Evento tem programação gra-

tuita e ocorre em plataforma on-line
entre os dias 20 e 22 de abril.

Piracicaba será uma das 130
cidades do planeta a integrar a quin-
ta edição do World Creativity Day
ou Dia Mundial da Criatividade. A
programação de 2022 ocorre nesta
semana, nos dias 20, 21 e 22 de abril,
com atividades gratuitas e on-line. Do
município, serão 20 ações promovidas
por mais de 25 inspiradores: artis-
tas, empreendedores, professores
e agentes sociais e culturais locais.
A inscrição poderá ser realizada no
site www.worldcreativityday.com/
brazil.

O Dia Mundial da Criatividade é
o maior festival colaborativo sobre
o tema do mundo. No Brasil, o even-
to reúne lideranças em 100 cidades
de todas as regiões do país. Em Pi-
racicaba, a organização local é feita
pela líder Taís Helena Martins Lacer-
da, coordenadora do @cáxaraLab.
São embaixadores do município nes-
ta edição, o grupo de música e tea-
tro Rádio Comida, formada
por Fernando Kudder, Rafael
Almeida e Alexandre Franklin.

 ”Esse é o terceiro ano que par-
ticipo como líder. Como esta edição
tem como o propósito ‘Celebrar a
Vida’, pensei em pessoas criativas
para representar nossa cidade nes-
se movimento que fomenta a criati-
vidade. Os inspiradores nos ofere-
cem suas histórias, ideias, conteú-
dos, projetos, iniciativas, pesquisas,
trajetórias e experiências relevan-
tes”, afirmou Tais Lacerda.

Idealizador do Dia Mundial da
Criatividade, líder global da World
Creativity Organization, o
brasileiro Lucas Foster comentou
que a programação deste ano bus-
ca resgatar uma visão otimista para

o futuro. “Após dois anos de profun-
das mudanças econômicas, sociais,
culturais e comportamentais influenci-
adas pela necessidade de proteger as
pessoas de um vírus letal, percebe-
mos que o principal papel da criativi-
dade em 2022 é ajudar as pessoas a
resgatarem o prazer pela vida. Com
tantas pessoas vacinadas e protegi-
das, agora é a hora das pessoas valo-
rizarem sua potência criativa e resga-
tarem a capacidade de viver com ale-
gria, mesmo depois de tantos meses
de dor e luto”. Por isso, o tema que
norteia a programação deste ano é
“celebrar a vida”.

Programação de Piracicaba –
A programação de Piracicaba reúne
propostas de compartilhamento de proje-
tos locais, troca de experiências, diálogos
sobre temas atuais, oficinas e apresen-
tações culturais. Entre os assuntos
estão mobilidade, burnout, direito,
meio ambiente e inovação.

A cidade integra o Dia Mundial da
Criatividade com: Um porquê no seu
viver te ajuda a criar para prospe-
rar, com Lorena Mangabeira; Burnout e
o impacto em celebrar a vida,
com Fabiana Zani; Resultados do Pro-
jeto Dignas, com Heliane Berlato e Aline
dos Santos Barbosa; Formação de pro-
fessores, escolas sustentáveis e ci-
ência aberta, com Marilena
Rosalen e Everton Viesba; Desafio de
Ideias 2022, com Ophir Figueiredo
Júnior e Débora de Moura
Luciano; Indústria Criativa e o
novo mundo do trabalho, com João
Carlos Goia; Cidade Circular: cida-
dania em movimento, com Rafael
Gonzaga; Escola do Legislativo
Totó Danelon: Experiências de
ações voltadas a cidadania,
com Mandato Coletivo A Cidade é
Sua; Oficina de impressão botâ-
nica em papel, com Thaís Silvestre
Sanches Antichera; Caminhos Erico

Verissimo, com Gloria Bonilha
Cavaggioni e Wanderley Garcia;
espetáculo de dança: Outras
Margens do Rio, com Carolina
M o y a  e  J u l i a
Corrêa Giannetti; Bordados em
folhas secas, com Viviane Gatti
Braga Aranha; Bordados como
Terapia, com Renata Gomes de
Oliveira; Pirarazzi, vitrine cultu-
ral de Piracicaba, com Elson Fer-
reira Viana; Aprender fazendo,
com André de Lima; Vamos pen-
sar como Futuristas, com Romulo
Barbieri Tagliassachi; Como com-
por música sem saber música!,
com Vitor Savazzi Moreira; HUM
Museu (Museu Colaborativo de
Educação Humanitária e Cria-
tiva), com Ingrid Boer
Benetti; NeoExplica - Neocert
entrando no CLIMA!, com Daniele
Rua; e Fotografia e Filmagem
Aérea, com Vanderlei Aparecido
Galvão.Sobre - O World Creati-
vity Day é uma iniciativa global

da  Wor ld  C rea t i v i t y
Organization. A instituição tem
como base para a programação
do evento a data 21 de abril, es-
tabelecida pelas Nações Unidas
como Dia Mundial da Criatividade.

O propósito da World Creativity
Organization é aumentar a conscienti-
zação de indivíduos, organizações e
governos sobre o valor da criatividade
para a inovação, solução de problemas
e, por extensão, o desenvolvimento
social, tecnológico e econômico de ma-
neira sustentável.Para isso, reúne
educadores, empreendedores cria-
tivos, líderes empresariais, tecnólo-
gos, formuladores de políticas pú-
blicas, pesquisadores e outros agen-
tes de mudança para promover e
conectar iniciativas.

SERVIÇO:
Piracicaba no Dia Mundial

da Criatividade 2022
Dias 20, 21 e 22 de abril
Inscrições gratuitas e informações:
www.worldcreativityday.com/brazil

AGENDA CULTURAL

#TBTAZZI
Direto do túnel do tempo

QUEM SOU EU?
Foto reprodução redes sociais

O QUE EU PENSO
“Pega a visão

Existe um mundo de possibilidades pra você lá fora e você só
precisa de uma pra ser feliz. Nada é tão difícil quanto parece.

Acredite no seu potencial!”
Carlos Cavalcanti * ator

Foto reprodução redes sociais

NOTA DE FALECIMENTOATRIZ
JUNIA GARDENAL DETONI

Junia Gardenal Detoni, atriz piracicabana com vários trabalhos
relevantes na cidade, inclusive atuou por muitos anos no
espetáculo Paixão de Cristo de Piracicaba. A atriz era fã
incondicional de Silvio Santos posando ao lado dele em várias
fotos ao longo da sua carreira. Viúva do Sr. Agenor Detoni,
faleceu no último domingo em Piracicaba aos 78 anos. O
sepultamento ocorreu na segunda feira no cemitério da Vila
Rezende.Fotos reprodução redes sociais

Fonte: Engenho da noticiaFotos: Ricardo Roberto Raya

Pirarazzi é uma Revista de
entretenimento que objetiva levar

informações culturais para todos os
públicos, promovendo visibilidade a

classe artística de Piracicaba e região,
fomentando a produção da cultura
local. A Pirarazzi ocupa espaço na
mídia impressa, rádio, TV, redes

sociais e plataformas digitais,
conquistando cada vez mais seu público e a

classe artística pela qualidade,
responsabilidade e credibilidade do seu
conteúdo. Idealizado pelo locutor,

apresentador, ator, colunista e produtor
cultural Elson de Belém no ano de 2012

na cidade de Piracicaba SP.
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