FRACO
Ex-líder de governo da Administração, o vereador Zezinho Pereira (União Brasil) fez duras críticas – digamos, mais pessoais – ao
chefe do Executivo. “Tem gente que
é fraca e tem uns que conseguem
provar que é fraco: este é o caso do
nosso prefeito, a cada dia que passa consegue provar que é fraco, é
lamentável, mas chega a dar dó”,
disse, ao ocupar a tribuna a Câmara, na segunda-feira (25). Ele aproveitou o espaço para apontar falhas
no atendimento da Prefeitura.
“Vou fiscalizar a finco”, prometeu.
AUTOBIOGRAFIA
Vereador, pela sexta vez, por
30 dias, agora como primeiro suplente do PV, Gilmar Tanno disse,
na segunda-feira (25), que está “escrevendo um livro sobre a sua história”. Líder comunitário com atuação nos bairros Piracicamirim e
Morumbi, ele disse que não gosta
de “falar de si”, mas atua em prol da
comunidade desde os 12 anos. Apesar do anúncio da publicação, não
existe previsão para lançamento.
MINISTRO
Capiau – idoso e cansado –
errou, na edição de ontem, 26, e informou que o ex-ministro Tarcísio
Freitas (Republicanos) foi da pasta
do Planejamento. Corrigindo: foi
ministro da Infraestrutura do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).
Freitas será candidato do bolsonarismo ao Palácio dos Bandeirantes.
PERNILONGOS
O Capiau tem recebido muitas reclamações contra os pernilongos. Mas é contra a Prefeitura

Municipal de Piracicaba, que deve
e precisa fazer um serviço de higienização urgente. Talvez a dedetização seja o caminho. Porque, todos sabem, pernilongos não
tem medo de políticos, só do veneno. E a dengue está solta com
tanta água limpa por aí. É preciso de ação urgente, prefeito Luciano Almeida (União Brasil).
COMÉRCIO – I
O comércio de rua, corredores
comerciais, shopping e supermercados não funcionam no feriado
do Dia do Trabalhador, em 1º de
maio. Nesta data, tradicionalmente, os funcionários do comércio de
Piracicaba têm folga em comemoração ao dia dedicado aos trabalhadores, conforme indicado na
convenção coletiva do trabalho.

UPA Piracicamirim recebe
reforma emergencial no teto
Trabalho de restauração foi iniciado na segunda-feira, 25, mas desde março equipes
removeram mofo, fizeram pequenos reparos e realizaram pintura interna da unidade
Guilherme Valdanha/CCS

COMÉRCIO – II
O comércio de rua e corredores terá horário especial nas
vésperas do Dia das Mães. Na
sexta-feira, 6, as lojas abrem até
às 22h e no sábado, 7, até às 18h.
A abertura do comércio em feriados e datas especiais é resultado de acordo feito entre o Sincomércio Piracicaba e Sincomerciários (Sindicato dos Empregados
no Comércio de Piracicaba).
“50 EM 4”
Em conversa na manhã de
ontem, 26, com youtubers e jornalistas de mídia digital, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou a famosa frase do ex-presidente Juscelino Kubitschek, ao comentar os desafios num eventual próximo governo. “Penso que temos
condições de constituir uma força política grande para reconstruir a democracia. Vamos ter
que trabalhar muito. Juscelino
falava em fazer 50 anos em cinco,
vamos ter que fazer 50 em quatro.
Recuperar o que foi destruído é
tarefa mais difícil”, afirmou.

Reforma da cobertura da UPA Piracicamirim começou na segunda-feira, 25

Divulgação

ENTRE AS
MELHORES DO PAÍS
A equipe da Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP)
Baja ficou entre as 14 melhores do País no 27º Campeonato Nacional Baja SAE, encerrado no último domingo, 24, na
cidade de São José dos Campos. “Das 70 equipes participantes, apenas 45 se classificaram para o enduro; dentre
elas, a EEP, que conquistou a
14ª colocação geral, deixando
para trás equipes que sempre
tiveram grande destaque nesta competição”, disse o coordenador do projeto Baja na
EEP, André de Lima. A6
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Referência no trabalho de
combate à Covid-19, até o último
dia 7, a UPA (Unidade de ProntoAtendimento) do bairro Piracicamirim passou a receber, na segunda-feira (25), uma reforma emergencial do teto, necessária devido
às constantes infiltrações que acontecem após fortes chuvas. O investimento será de R$ 266.359,83 e a
obra será executada pela empresa
Carrone & Carrone LTDA. A previsão de término da obra é de 45
dias. “Estamos fazendo o trâmite
por partes para evitar também
problemas com o atendimento na
UPA. Vamos começar por essa
ação urgente na cobertura e, enquanto essa obra acontece, vamos
abrir nova licitação para reforma
completa da unidade e, assim, entregar um espaço que acolha melhor os pacientes”, disse Filemon
Silvano, secretário de Saúde. A8

Guarda Civil
anuncia adesão
a plataforma do
governo federal
A Guarda Civil Municipal de
Piracicaba aderiu ao Córtex, plataforma integrada de operações
e monitoramento de segurança
pública gerido pela Secretaria de
Operações Integradas (Seopi). A
adesão se deu após assinatura de
convênio junto ao Ministério da
Justiça. O anúncio da adesão ao
sistema foi feito durante a solenidade de aniversário de 119 anos
da Guarda Civil de Piracicaba
(GCMP) na manhã de segundafeira, 25, no Teatro Erotides de
Campos, no Engenho Central. A7
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NO PINTADO NA BRASA
A família Vencovsky esteve reunida no último final de semana no Pintado na Brasa
para celebrar a vida e atualizar histórias.
Foi muito bem recebida por Reginaldo
Costa, proprietário do tradicional restau-

rante na rua Bom Jesus, 1663, Bairro Alto.
Na foto, Cláudia, Cecília, Neiva, Thiago,
Eduardo, Carolina, Maria Olávia, Newton, Karen, Mariane, Yasmin, Leonardo, David, Vitor,
Reginaldo e Norberto. Um encontro feliz.
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Menos Estado,
mais Cidadania

Paz!
Camilo Irineu
Quartarollo

A

paz é de natureza precária disse o
papa Paulo VI, doente, fazendo trocadilho
com a própria saúde,
falecendo em 1978.
Há enormes cultivares de guerra, de armas letais, de armas brancas e de sangue nos olhos. Na crença da defesa nacional há uma escalada de
armas atômicas e, se o mundo
todo entrar em guerra uma terceira vez, não haverá a quarta.
Isaías anseia e profetiza pelo
tempo da paz, pelo advento de
um messias que a trará. Ministro do rei Ezequias e conhecedor da política, armas e espiritualidade sabia que se precisa
do tempo para desenvolver a
nação, educar, formar cidadãos, fortalecer as instituições.
A guerra enfraquece e destrói as instituições e após, ge-

ralmente, na retomada do território se
aglutinam forças reacionárias. A cidade
mais importante do
Iraque, Mossul, foi arrasada duas vezes, em
2003 e 2017, milhares
de mortos sem que fossem divulgadas fotos
dos corpos mutilados
e/ou mortos. Quebraram o país
rico em petróleo e, sem instituições, é terra de ninguém. Hoje é
dominado pelo grupo radical ISIS
Quando os agressores são os
poderosos calam as mídias, que
daí não trazem sangue. A guerra parece distante, um filme no
qual se veem “efeitos da tecnologia”, progresso tecnológico, mas
de destruição na narrativa de
“guerra justa”. O petróleo e o
comércio de armas ficam como
coadjuvantes inocentes, safamse na guerra de mentiras entre
amenidades e falsos heroísmos.
As crianças dormem em
seus berços aos cuidados da mãe,

A guerra
enfraquece
e destrói as
instituições
na segurança imaginária de que,
além de um pernilongo, nada de
mal lhes acontecerá. Entretanto,
na vigília, os adultos lançam
bombas sobre berçários, hospitais, igrejas ou estes lugares são
feitos refúgios de tropas locais
ou dos “fogos-amigo”. Ninguém
escapa da loucura da guerra,
nem o brasileiro distante com
seu arroz-feijão. A guerra custa
muito aos sobreviventes e dá lucros e dividendos ao exército invisível: a indústria de armas.
Quem tem mais poder de destruição ditará ao vencido fronteiras e políticas de submissão.
Então qual a ação produtiva da
negociação de paz, da diplomacia, diante dos pífios resultados?
A paz se faz pelo afastamento da
guerra e da corrida armamentista, pela formação da cidadania e

José Renato Nalini
da civilidade, pelo sistema de leis
acessíveis. Assim como os cuidados da saúde afastam a morte por uns tempos, a paz mesmo precária afasta a guerra.
O enfermiço Paulo VI viveu a segunda guerra mundial como secretário de Pio
XII. Na qualidade de governante de um país minúsculo
não se encabulou e chegou a
se oferecer como refém no lugar de Aldo Moro sequestrado.
A paz é de natureza precária, mas como Montini era forte
em seu papado! Como trazer a
paz de Isaías? Com a penosa trégua e na crença espiritual de seu
mote, a Civilização do Amor.
Na questão da Ucrânia o exembaixador Celso Amorim diz
que a trégua é necessária, pois
teremos ao menos um pouco de
paz, dias, meses, anos, décadas...
———
Camilo Irineu Quartarollo, escrevente e escritor,
autor de crônicas, historietas, artigos e livros

Descobrimento do Brasil: um tratado nada poético
Merli Diniz

A

pós séculos de
apropriação deslavada, cruel e
indébita das terras indígenas, os guardiões
das florestas apartados
em reservas, eis que se
apresenta a questão do
marco temporal. Outro
episódio vexatório e constrangedor
para nós e o Brasil, ante o mundo.
Marco temporal ou marco imoral?
Os indígenas defendem que
têm direito "originário à terra"
por estarem aqui antes da criação
do estado brasileiro, o que é verdadeiro e legítimo. Neste momento, é crucial nos mobilizarmos para
que a tese do marco temporal não
prospere e em seguida buscarmos
soluções urgentes para as questões
dos garimpos nas terras indígenas, destruição das florestas pelos desmatamentos ilegais, ocupação ilegítima de áreas públicas,
enfim, uma agenda extensa, atrelada aos abusos constantes que
veem sofrendo os índios, com a
grilagem... caracterizada como
uma organização ou um sistema
de procedimentos de aquisição recorrente e irregular de terras... trazendo consigo uma problemática
social que impacta diretamente na
função social da propriedade... (¹).
Vale ressaltar que, dentre ouros aspectos da questão, a tese do
"marco temporal", também ignoraria povos que foram expulsos de
suas terras, sob violência ou devido à expansão rural e urbana dos
brancos, pelo desmatamento ou
mortos por proliferação de doenças, quando a Constituição Fede-

ral foi promulgada. Assim, não poderiam estar
presentes naquele exato
dia. Aos povos indígenas, determinados territórios também são
uma maneira direta de
conexão com a antepassados, da manutenção
de própria cultura e
também de sobrevivência diante da expansão da vida
urbana e rural no Brasil.... (²)
Obviamente, todos as vertentes relacionadas ao tema, são
de extrema relevância e têm que
ser levadas em consideração.
Entretanto, quero tratar aqui,
com a devida licença poética, da
minha percepção de grilagem,
não da forma como é caracterizada hoje, sofisticada como ora
se apresenta, mas, como tomada
e posse de terras alheias e que
antecedeu aos descobrimentos.
Como é de amplo conhecimento, o Tratado de Tordesilhas
foi assinado antes mesmo dos lusitanos aqui aportarem, pois a ganância colonizadora já produzia
frutos e a luta pelas terras hipoteticamente existentes, entre Portugal e Espanha, resultou no tratado de Tordesilhas, sendo as que
ficassem ao leste, pertenceriam ao
rei de Portugal e ao oeste, à Coroa
da Espanha. Espanha grilando de
um lado e Portugal, do outro.
Descobrimentos, como o do
Brasil e da América, são versões de
países que sempre tomaram e exploraram os verdadeiros donos
das terras que, pacíficos, de línguas
e de civilizações diversas, desconheciam a cultura de dominação europeia. Tal narrativa faz parte tam-

Não descobriram
e, sim, se
apossaram,
infelizmente, para
nossos indígenas
bém, da história oficial do nosso
país, que não condiz com o que
realmente aconteceu. A chegada
a nossa terra não foi acidental,
mas, proposital. Não descobriram e, sim, se apossaram, infelizmente, para nossos indígenas.
A rigor, desde a chegada dos
portugueses por aqui, a grilagem
imperou, com as capitanias hereditárias, chãos indígenas entregues aos nobres portugueses
e herdados pelos descendentes.
Os donatários “nobres portugueses”, com direito a escravizar indígenas para o trabalho e a lutar
contra as tribos que dificultassem a ocupação de suas terras.
A vinda dos jesuítas com o
objetivo de evangelização, ocorreu a imposição aos nativos da
religião católica, não obstante,
estes já terem seus deuses, e sua
religião. Essa foi outra forma de
dominação e desrespeito à cultura do outro, à diversidade de
crenças e costumes. Grilagem psicológica, apossamento da alma,
portanto, grilagem da alma, como
conceitua Ferrara: "é um ordenamento de fatos que as necessidades e as condições sociais desenvolvem e que, tornando-se
geral e duradouro, acaba impondo-se psicologicamente aos indivíduos. A questão dos costumes
é tão relevante numa sociedade,
haja vista o Direito Consuetudinário, que nada mais é aquele que

se forma a partir dos costumes
da sociedade, que se consolidam
em normas jurídicas. Essas normas não precisam passar por um
processo legislativo e nem estarem
expressas na forma escrita. (³)
Os donos da terra, espoliados
há mais de quinhentos anos, com
a grilagem nas suas mais variadas facetas, esperam que o STF,
reconhecendo a desumanidade se
aprovado o marco temporal, devolva aos verdadeiros detentores
deste país, o que lhes é de direito.
Tenho certeza, que milhares
de brasileiros e brasileiras, são
contra o marco temporal, porque,
além de todas as implicações decorrentes de tal excrescência, é
imoral. Ficamos na expectativa de
que a justiça prevaleça e que nossos indígenas tenham suas prerrogativas reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, guardião da
Constituição Federal, atenuando
um pouquinho as consequências
do falso descobrimento do Brasil.
(¹) Migalhas 5/7/21 Debora Cristina de Castro da Rocha, Claudinei
Gomes Daniel e Edilson Santos
da Rocha, PL 2633
(²) Marcos Candido
De Ecoa, em São Paulo/ Marco
temporal 02/06/2020 /Atualizada
em 16/09/2021
(³) Costume. FERRARA, citado
por HERMES LIMA

———
Merli Diniz, professora/pós graduada, advogada especialista
em Direito do consumidor, poeta e cronista

O que temos a comemorar?
Márcia Scarpari
De Giacomo

N

uma tarde dessas, estava eu
caminhando de
volta para casa debaixo de um sol escaldante (como costuma ser o
sol de Piracicaba mesmo no outono), quando ouvi uma pessoa que
vinha ofegante atrás de mim, literalmente gritando com Deus!
Era um homem alto, magérrimo, pardo, na casa de seus quarenta anos. Ele subia com dificuldade a rua íngreme e cheia de pedrinhas espalhadas de um buraco no asfalto, montado em uma
bicicleta de pneus gastos e quase
murchos e com uma mochila nas
costas com alguns apetrechos de
trabalho. Era visível sua revolta
e desalento porque articulava não
entender o que tinha feito de er-

rado e apesar de trabalhar duro sua luta
nunca terminava e
nunca dava frutos. Ele
elencou tudo o que não
tinha conseguido apesar de todos os seus esforços: não tinha casa
própria, não tinha o que
colocar na mesa para
sua família, não tinha
roupas com que vestir...
Disse e continuou dizendo muito
mais, mas para mim se tornou
inaudível porque, num arranque
mais vigoroso, ele foi-se embora
depressa, mas ainda gritando e
gritando muito com seu deus.
Olhei para a única pessoa
que também vira a cena e que
tinha também parado para observar - uma senhora que colocava o lixo para fora. Eu não tinha muito o que dizer a ela e só
para não deixar em branco, falei: “Muitas pessoas têm enlou-
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Nós, os servidores
públicos
piracicabanos e
nossas famílias,
realmente não
temos o que
comemorar
quecido com as condições desse
país!” Ela concordou e concluiu:
“É, mas Deus não tem que responder por isso.” Nem precisei
pensar para concordar com ela.
Em paralelo, refleti sobre o
Primeiro de Maio (Dia do Trabalhador) que se aproxima e me
perguntei: o que temos a comemorar diante de tantos desempregos, subemprego e arrochos
salariais? Estamos diante de uma
disparada da inflação e de um
dos mais baixos poder de compra
das últimas décadas, além de
tendências de maiores acréscimos
ainda dos preços de produtos
básicos de sobrevivência, da energia elétrica e de combustíveis fósseis, o que se traduz em um 2022
sombrio, de muitas perdas, sacrifícios e de grandes desafios para
as classes trabalhadoras.
Será esse dia exatamente há
um mês passado do dia da greve
em que me reuni junto aos mais
de 5.000 servidores públicos de
Piracicaba no Centro Cívico por
um propósito – reivindicação de
reposição inflacionária para um

rendimento que não obteve aumento real em pelo menos sete
anos. No entanto, embora tenha
reconhecido os índices inflacionários do período, o prefeito preferiu entrar com um processo litigioso a fim de humilhar ainda
mais a categoria que está provisoriamente sob sua administração. O dissídio, assim, datado de
março ainda aguarda julgamento no Tribunal de Justiça!
Em consequência disso, nós
os servidores públicos piracicabanos e nossas famílias realmente não temos o que comemorar
nesse dia tão glorioso e sim protestar já que estamos passando
muitos apuros, com dívidas atrasadas e contraindo empréstimos consignados para nos
mantermos com dignidade até a
decisão judicial para um assunto
tão crucial em nossas vidas.
Tristemente, é fácil antever
que muitos mais adoecidos mentais e emocionais poderão surgir
nos próximos tempos em Piracicaba... E Deus não tem que responder por isso e sim a justiça
dos homens, embora já tenha nos
alertado Millôr Fernandes que “
a justiça é cega, sua balança desregulada e sua espada sem fio”.
———
Márcia Scarpari De Giacomo, professora do Ensino Fundamental 1,
Mestre em Educação,
pela Unesp de Rio Claro

O

Estado foi uma
invenção para
tornar viável o
convívio entre os homens. Nem sempre existiu. A teoria sustenta
que existe a remota possibilidade de uma sociedade natural, resultante da cooperação, a tornar desnecessário o
uso da força. Rousseau, no seu
“Contrato Social”, assinala que os
seres humanos nascem livres e providos de boas intenções. É a sociedade que os corrompe. Por isso é
que permitem a subtração de ínfima parcela de sua liberdade,
para que a resultante de todas
essas subtrações venha a ser um
instrumento de coordenação da
vida social. Ou seja, o Estado.
Já Hobbes, cuja mãe tivera
uma gestação perturbada por
conflitos cruentos, no “Leviatã”
defende a renúncia de toda a liberdade para fazer surgir o ente
poderoso, aliás onipotente, ao
qual tudo sacrificaremos, a fim
de evitar “a guerra de todos contra todos”. Porque o homem, ao
contrário da visão idílica de
Rousseau, não é um ser pacífico
e benevolente. O homem hobbesiano é “o lobo do homem”.
Tudo indica a preponderância da explicação do britânico. O
mundo não tem sido o espaço
adequado a que todas as pessoas obtenham os bens da vida que
o consumo aponta como essenciais à sobrevivência. Há muita
desigualdade, muita injustiça,
muita iniquidade, muitos tributos e excessiva burocracia.
Mas há receitas para atenuar o descalabro. Milagres são dificilmente obteníveis sem uma
vontade política férrea e voltada
à satisfação do bem comum.
Apesar do cenário desfavorável,
algo pode ser feito. Por exemplo:
livrar o Estado de querer se ocupar de afazeres que não são próprios à finalidade para a qual foi
concebido e é preordenado.
O Governo deve responder
pela ordem e segurança, pela justiça, em parte pela educação. Esta
é direito de todos, mas dever
também da família e da sociedade. Mas não faz sentido o Governo criar e sustentar empresas que
mais eficientemente seriam geridas pela iniciativa privada.
A pandemia requer ousadia
e coragem. Para redesenhar o Estado, fazendo com que ele transfira a quem tenha condições de
uma administração eficiente, todas as empresas hoje controladas
pelo governo. Sabe-se – e não é
preciso muito para comprovar –
que tudo o que a administração
direta faz é menos eficiente, mais
dispendioso e não se livra da suspeita de alguma ilicitude. Há muito não se consegue enxergar a distinção entre o que é patrimônio público e o que é patrimônio privado.
Mais ainda, o Estado precisa deixar de ser um agente de
estoque de imóveis. Os setores
responsáveis pelo Patrimônio
Público sequer têm noção do que
é propriedade do Estado. Têm de
recorrer ao serviço de Registro
de Imóveis que, exatamente por
ser gerido por iniciativa priva-

da, com desvinculação
da burocracia estatal,
funciona a contento.
No momento em
que a Nação terá de
elaborar fórmulas de
subsistência para a legião de invisíveis, excluídos e miseráveis
que surgiram durante
a peste, ela precisa se desvencilhar de um patrimônio imobiliário que é renda trancafiada.
Transferir todo esse acervo para
que a iniciativa privada, que teve
de se reinventar para não perecer
durante a Quarta Revolução Industrial, dê a ele um uso consentâneo com as necessidades do Brasil.

Mas há
receitas para
atenuar o
descalabro
O enxugamento do Estado
converge com a urgência de reduzir o custeio de uma administração ineficiente e necrosada. A esperança de que o Secretário da Desestatização, Desinvestimento e
Mercados, Salim Mattar, pudesse
cumprir aquilo a que se comprometera restou frustrada. Mas renasce a esperança de que seu sucessor, Diogo Mac Cord, venha a
conseguir aquilo que é imprescindível para uma República com
pretensão a ser moderna e cuidar do futuro de gerações millenials, que já nascem como nativas digitais e que precisarão de
nova formatação governamental.
Anima a perspectiva de que
várias frentes aparentemente pioneiras estão na mira desse órgão:
a regularização fundiária, política
até o momento não levada a sério
pelo governo, para a qual o Parlamento ofereceu todas as ferramentas pertinentes, das quais é exemplo a Lei 13.465/2017. Os leilões eletrônicos de imóveis improdutivos
e sujeitos a invasão, ocupação clandestina, ou mera deterioração. Mas
o mais interessante é contar com a
cooperação do mercado, naquilo
que está sendo considerado uma
“inversão da lógica” tradicional.
O setor privado identifica
uma área governamental ociosa
e elabora um projeto que viabilize a sua destinação útil. Na licitação a seguir, o responsável
pelo projeto entrará com prioridade para a aquisição da área.
Quanto menos Estado – perdulário, pesado, antiquado e superdimensionado – houver, mais
cidadania tem condições de aflorar. Afinal, depois de trinta e dois
anos de Constituição Cidadã, está
na hora de avançar alguns passos rumo à prometida Democracia Participativa. Aquela em que
o cidadão terá oportunidades de
atuar na gestão da coisa pública
e não se resumirá a votar de quando em vez, a cada pleito com entusiasmo menor, pois descrente
da Democracia Representativa.
———
José Renato Nalini, reitor da Uniregistral, docente da Pós-graduação da Uninove, presidente da Academia
Paulista de Letras
(APL); foi presidente
do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
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Reengenharia da
Polícia Civil: do
Deinter 9 ao DEIC
Barjas Negri

A

Polícia Civil de
Piracicaba era
vinculada à
Campinas até que, em
2006, o governo estadual editou decreto criando o Departamento
de Polícia Judiciaria do
Interior – Deinter 9 de Piracicaba. Com essa decisão foi cortado
o cordão umbilical com Campinas. No ano seguinte iniciam-se
suas atividades até que, em 2010,
inaugura-se a sua sede própria,
localizada na av. 31 de Março.
Essa sede foi construída durante nossa gestão como prefeito e
inaugurada em junho de 2010.
Toda cidade se articulou para que
essa obra acontecesse em terreno
cedido pela Prefeitura de Piracicaba, uma vez que implicaria mais
agilidade dos trabalhos na cidade
e região. A partir de então fortaleceu-se a Polícia Civil regional.
Posteriormente, inicia-se o
processo de reengenharia das Delegacias da Polícia Civil em Piracicaba, visando dar mais agilidade e racionalidade no atendimento, evitando serviços inadequados
em delegacias com deficiência de
servidores e também prédios.
O resultado foi a unificação
de quatro distritos policiais num
único prédio, mais amplo e funcional, com 900 m2 na rua José
Pinto de Almeida, área Central,
acomodando melhor todos os seus
servidores (delegados, investigadores, escrivãos) e a população.
Depois, o governo do Estado
comprometeu-se a criar a Divisão
Especializada de Investigação Criminal (DEIC) em cada um dos Deinters espalhados pelo interior paulista. O DEIC compreende um Grupo Especial de Investigação sobre
Extorsão mediante sequestro e,

também, a Delegacia
de Polícia de Investigação sobre Homicídios
e, ainda, o Grupo de
Operações Especiais.
O decreto de criação do DEIC de Piracicaba para atendimento de 56 cidades foi assinado em 2020, ainda durante a nossa gestão como
prefeito e sua nova sede, localizada na rua Dom Pedro I, nº
2.231, na Vila Monteiro, foi inaugurada pelo governador João
Doria em 18 de março deste ano.

O resultado foi a
unificação de
quatro distritos
policiais num
único prédio
Com amplas e funcionais
instalações espera-se melhorias
no atendimento à população, que
tende a ampliar tão logo se conclua o concurso público, neste
ano, para a contratação de milhares de profissionais para a
Polícia Civil do Estado, incluindo Piracicaba, onde temos o Deinter 9, as delegacias e, agora, o
DEIC. Com certeza, o Estado vai
atender Piracicaba porque há um
bom período se espera que essa
reivindicação seja atendida.
Ações públicas como essas na
Polícia Judiciária de Piracicaba
contribuíram para melhorar serviços públicos regionais e consolidar a liderança de Piracicaba na
nova região metropolitana do Estado. Agora é preciso ter novas
instalações para a Delegacia de
Defesa da Mulher (DDM), uma
vez que a Prefeitura já cedeu o
terreno para sua construção.
———
Barjas Negri, ex-prefeito de Piracicaba

Votar é preciso
Marcos da Costa

A

política, muitas
vezes, nos revolta. Quando vemos denúncias de políticos envolvidos em escândalos de corrupção
e mau uso do dinheiro
público, ou percebemos
a ausência de políticas que procurem dar a todos uma vida digna,
com acesso a água potável, esgoto
tratado, que combate a criminalidade e a violência, que nos permitam acesso a boas escolas, serviços públicos de qualidade, maior
conectividade e oportunidade de
trabalho, ficamos indignados.
Mas existe luz no final desse
túnel. A democracia é um regime
que nos permite aperfeiçoar a partir dos erros passados, e nos indica
o caminho para reverter esse quadro: a participação de todos, debatendo e escolhendo candidatos com
passado de compromisso com as
causas públicas e que apresentem
propostas viáveis para os problemas e as mazelas de nosso país.
E nesse quadro, precisamos
trazer os jovens e as pessoas
com idade mais avançada para
a política. Os jovens, para que
sua indignação seja o motor
das grandes mudanças que o
Brasil precisa. Os idosos, para
nos ensinar com sua experiência como não cairmos, mais
uma vez, na tentação das promessas fáceis e dos discursos vazios, que só servem para perpetuar no poder pessoas que já demonstraram não ter nenhuma
preocupação com o bem comum.
Jovens que completam 16
anos até as eleições poderão votar, embora não sejam obrigados.
Pessoas maiores de 70 anos também estão desobrigadas. Mas
suas participações na festa democrática de 2 de outubro farão a
diferença entre mantermos e até
pioramos o quadro atual pelos próximos 4 anos, ou darmos o pontapé inicial para construção de um
Brasil que todos desejamos.

Antigamente, tirar
o título era algo burocrático e demorado. A
regularização eleitoral
também carecia de tempo de espera, agendamento e outros procedimentos que necessitavam de paciência.
Agora, é prático, não
exige deslocamento. Aos 90 anos
de idade, o Tribunal Regional
Eleitoral se modernizou e oferece
inúmeras formas e plataformas
para emissão do documento eleitoral. Basta entrar no site do TER
SP e seguir o passo a passo da
plataforma, de forma intuitiva.

A democracia é
um regime que
nos permite
aperfeiçoar a
partir dos erros
passados
Não há desculpa para não votar. O pior cenário é o da omissão.
Não adianta ficar sentado na cadeira, reclamando da rua que deixou de ser asfaltada, da água e da
luz que faltam frequentemente, da
escola que não oferece educação
de qualidade, de transporte público indigno ou da ausência de medicamentos e de postos para melhorar a saúde da população.
Tenho esperança de que o
voto consciente fará a diferença nesta eleição e serão escolhidos representantes comprometidos com as verdadeiras causas públicas. De forma particular, gostaria de destacar a importância de representantes no
Congresso Nacional das pessoas com deficiência, que estão carentes de políticas públicas que
assegurem educação inclusiva,
inserção no mercado de trabalho,
transporte adaptado e acesso aos
serviços e espaços públicos.
———
Marcos da Costa, advogado, ex-presidente da
OABSP. Acompanhe
nossas redes sociais

Longue vie à la France
José Osmir
Bertazzoni

A

França não nega
a sua importância, jamais comete traição com a Europa e nos carrega de esperança na paz. Tornase um “chavão” quase
que universal os comentários da importância da reeleição de Emmanuel Macron.
A grande maioria dos Líderes europeus e ocidentais se acalmam; até o ministro das Relações
Exteriores da Ucrânia, Dmytro
Kuleba, reafirma isso, sustenta
"Macron é a favor do fim da guerra e apoia as sanções contra a Rússia"; comenta nas entrelinhas com
uma dose de hipocrisia, Vladimir
Putin, que pregava pela concorrente
Marine Le Pen sem deixar de dialogar com Macron - e vice-versa -.
As boas novas vindas de
além-mar é que Emmanuel Macron será o presidente francês até
2027: derrotando novamente
(cinco anos após) sua rival Marine Le Pen que se consiste em uma

populista e soberanista
francesa. Macron, liberal e pró-europeu, tornou-se o primeiro francês confirmado presidente para um segundo mandato desde 2002,
quando Jacques Chirac
derrotou o pai de Marine, Jean-Marie Le Pen.
O presidente eleito
de França Emmanuel Macron (44)
traz uma vitória sempre apertada,
o que reflete um país dividido e em
turbulência. A extrema-direita de
Le Pen (53) passa de 40% pela primeira vez em uma votação presidencial; e a abstenção recorde, próxima de 30%, com picos entre os
jovens, atesta as dificuldades da
política em responder às expectativas dos cidadãos franceses.
Em seu discurso de vitória
Macron não se sustentou em promessas: os temas que construíram
sua força foi ouvir o povo francês
sobre o meio ambiente e a Europa.
Durante as comemorações de seus
apoiadores que comemoravam a
importante vitória francesa entre
a Torre Eiffel e o Trocadéro, ocor-

L'extrémisme
de droite est
un cancer dans
le monde
reram protestos dos violentos da
extrema direita e da extrema esquerda em um potencial aviso que
todo extremista é maléfico a paz e
ao desenvolvimento de um povo,
esse tipo de política é divisionista e
coloca uma nação em condições de
derrocada desenvolvimentista.
A divisão transparente do
povo francês poderá, a partir de
junho trazer incógnitas políticas:
Emmanuel Macron poderá ser presidente sem ter a maioria na Assembleia Nacional se não conseguir
convencer parte dos radicais que
a união nacional é fundamental
para a manutenção da França
como a segunda economia da Europa e a única potência nuclear.
É incontestável o sucesso de
Macron, sua vitória dissipa um
pesadelo que pesava sobre a UE:
se eleita presidente, Le Pen teria
significado uma estagnação do
processo de integração, um retrocesso talvez letal, também

porque teria como polo de atração para outros impulsos populistas e soberanos, em primeiro
lugar na Itália, mas também em
outros lugares, na Espanha e nos
países do Grupo de Visegrad.
O sucesso de Macron é, certamente, a boa notícia e nos traz profunda lição de que a extrema direita é destrutiva e retrógada para
uma nação livre e desenvolvida e
para uma nação em subdesenvolvimento como o Brasil pode até ter o
efeito de uma bomba-atômica com
retorno imediato do nosso povo
para a mais profunda miséria.
A vitória de Macron oferece
continuidade à França e mais cinco anos de estabilidade política
francesa à União Europeia. "Boas
notícias", "notícias esplêndidas",
"um voto de confiança na Europa": os ecos das capitais europeias
do voto francês são muito semelhantes: há a consciência de que o
antieuropeísmo, Putin e as soberanias nacionalistas perderam.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado; email: osmir@cspb.org.br

A missão da Unimep segue viva e conectada ao futuro
Reitoria da Unimep

D

esafios, enfrentamento e
superação de crises sempre
estiveram presentes na
trajetória da Universidade Metodista de Piracicaba - Unimep,
desde quando foram idealizados,
criados e implantados os primeiros cursos superiores oferecidos
na instituição, no ano de 1964.
Em 2022, a Unimep completa 58 anos de oferecimento dos
seus primeiros cursos superiores,
que a transformaram em universidade. E no dia 10 de outubro,
chegará aos 47 anos de reconhecimento como a 1ª universidade
metodista da América Latina.
Ao longo de toda a nossa
trajetória, sempre enfrentamos
desafios e até aqui, os superamos. Novamente, nesse momento, vivenciamos um período desafiador, mas lutamos arduamente para manter os valores e
a missão, os quais acreditamos,
lutamos e sempre defendemos.
A Unimep está em pleno processo de Recuperação Judicial e
espera, dentro do plano de recuperação, regularizar todas as pendências em médio e longo prazos e retomar plenamente o desenvolvimento de atividades acadêmicas,
científicas, culturais e de extensão.
Paralelamente ao plano de
Recuperação Judicial, a Unimep

também está adotando as medidas necessárias e adequadas
para continuar oferecendo seus
serviços educacionais e busca o
reposicionamento da sua marca
reconhecida e consolidada há
anos em Piracicaba e região.
A Unimep continua viva e trabalha para melhorar cada vez mais
o que a tornou conhecida em Piracicaba, no país e no exterior: a qualidade na educação superior!
Atualmente a Universidade
oferece 10 cursos de graduação em
distintas áreas do conhecimento no
campus Taquaral, em Piracicaba,
e no campus Lins, no município
de Lins. São os cursos de Administração, Cinema e Audiovisual,
Direito (campus Taquaral e Lins),
Educação Física, Fisioterapia,
Medicina Veterinária, Negócios Internacionais, Nutrição, Psicologia
e Odontologia (campus Lins).
Além deles, possui cursos de
graduação já autorizados pelo
MEC e que, em breve, farão parte
do seu portfólio: Administração, a
ser oferecido no campus Lins, e os
cursos de Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina e Engenharia de
Produção, no campus Taquaral.
Também, a Unimep trabalha em processos distintos para
reestruturar diversas graduações, que serão novamente oferecidas: Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Enfermagem,

A Unimep está
em pleno
processo de
Recuperação
Judicial
Farmácia, Gastronomia, Logística, Pedagogia, Publicidade e
Propaganda, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.
A Instituição segue, ainda,
com os processos de tramitação no
Ministério da Educação (MEC)
para oferecer os cursos de Odontologia e Produção em Mídia Audiovisual, ambos no campus Taquaral.
Para todas essas iniciativas e
planos de expansão, a Universidade vem contando com o apoio de
vários segmentos da sociedade, especialmente de orientação e mediação, com vistas às adequações necessárias, bem como o desenvolvimento de projetos que possibilitam
a ampliação da presença e atendimento da comunidade pela Unimep.
Nesse contexto, há especial atenção
para o atendimento de pets por meio
da Clínica Veterinária em processo de planejamento e execução.
A Unimep também vem retomando parcerias e convênios com
importantes e representativos segmentos da sociedade piracicabana, como: a Ordem dos Advogados do Brasil de Piracicaba (OAB),
a Associação Comercial e Indus-

trial de Piracicaba (ACIPI), o Sindicado das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas,
Fundições e Similares de Piracicaba e Região (SIMESPI), a Santa
Casa de Misericórdia de Piracicaba e outras importantes instituições locais e regionais. A Universidade continua buscando Associações, Instituições e Empresas interessadas em estabelecer e retomar
parcerias e novos convênios.
Vale lembrar que a Universidade, enquanto instituição filantrópica, também tem concedido
bolsas sociais de 50% e 100% de
descontos, atendendo um número
significativo de famílias de Piracicaba e região. Semestralmente, a
Unimep disponibiliza essa alternativa para famílias de baixa renda,
uma vez que há um significativo
número de bolsas de estudos.
Por todas essas ações, por todos os projetos em andamento e
pelos que estão em construção, a
Unimep segue viva em seu trabalho de promover e contribuir,
como instituição metodista, por
meio da educação, para a produção
e socialização do conhecimento.
———
Autoria do artigo: Reitoria da Universidade
Metodista de Piracicaba (Unimep) Piracicaba, 26 de abril de 2022

A Tribuna Piracicabana

A4

Quarta-feira, 27 de abril de 2022

E VENTO

C OMEMORAÇÃO

Deputada Bebel promove
encontro regional de
professores aposentados

Sindicato garante folga
no 1º de maio e promove
a Festa do Comerciário
Divulgação

Saúde na terceira idade e confisco nas aposentadorias são temas do
evento; será no Hotel Nacional Inn, rua Rosário, 1358, em Piracicaba
A presidenta da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial de Ensino do Estado de São
Paulo), deputada estadual Professora Bebel (PT), promove, na próxima segunda-feira (02), encontro
regional de professores e professoras. O evento acontece a partir das
16 horas, no Hotel Nacional Inn,
localizado na rua do Rosário, 1358,
no centro de Piracicaba, e os interessados já podem confirmar presença pelo whatsapp 3433-6956.
O encontro será marcado sobre “Saúde na melhor idade”, a
ser proferida por Janaina Benites Furlan Chieregatti, enfermeira coordenadora responsável pela
saúde do Lar dos Velhinhos de
Piracicaba, seguida de palestra
sobre o confisco dos aposentados,
pelo Dr. César Pimentel, advogado da Apeoesp, que abordará as
ações para pôr fim a esta medida.
A deputada estadual Professora Bebel diz que a saúde dos
professores aposentados é uma
grande preocupação da Apeoesp,
daí a ideia de promover este encontro para a troca de ideias,
com especialista, sobre medidas
para viver bem na terceira idade. Outra preocupação é com o

confisco dos aposentados e pensionistas, que reduziu os vencimentos de professores e professoras,
assim como dos pensionistas.
PROJETO — Bebel é autora
do Projeto de Decreto Legislativo
nº 39, de 2020 (PDL 39/2020), que
anula a elevação das alíquotas de
cobrança previdenciária de aposentados e pensionistas. Tramita também na Assembleia Legislativa de
São Paulo, desde o dia 16 de novembro do ano passado, a Proposta de Emenda à Constituição do
Estado de São Paulo (PEC) 6/2021,
de autoria da deputada Professora
Bebel (PT) e de outros parlamentares, que veda a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores estaduais aposentados e pensionistas, cujo valor do benefício seja
inferior ao do teto pago no Regime
Geral da Previdência Social (INSS).
A deputada Professora Bebel lembra que a cobrança, considerada um “confisco” contra
aposentados e pensionistas, começou a partir da aprovação da
reforma da previdência estadual, que ela se posicionou e votou
contrária. “Fui a única deputada que alertei durante a forte
mobilização que fizemos contra

Divulgação

Vitor Roberto, presidente do Sincomerciários, com prêmios
que serão sorteados entre os associados da entidade

A deputada Professora Bebel diz que é fundamental a luta dos
professores para pôr fim ao confisco das aposentadorias

a aprovação desta reforma da
previdência sobre os riscos de que
isso viesse a ocorrer”, se recorda.
No entanto, para aprovação
destes projetos, Bebel diz que é preciso que haja uma grande mobilização em cada região do Estado
para convencer os parlamentares.
“Portanto, em todas as regiões, é

necessário procurar deputados e
deputadas para que se comprometam a votar favoravelmente e derrubar o confisco salarial de aposentados e pensionistas”, enfatiza,
explicando que o encontro regional
também visa unir a categoria para
fazer essa luta na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

L IDERANÇA

Casa Abrigo para Mulheres é cobrada na tribuna popular
Elisete Aparecida dos Santos
ocupou a tribuna popular da Câmara durante a 12ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (25), para falar sobre o papel da
mulher contemporânea na sociedade. Ela falou sobre o feminicídio e
as duas tentativas que ocorreram
recentemente na cidade. "Essa
mulher que se emancipou. É importante falar desse patriarcado
que faz as leis e nos vitimiza e mata
todos os dias. Nós presenciamos
muitos casos perto de nós e isso é o
fim para alguns homens", afirmou.
Ela fez um apelo para os vereadores. "Tenham carinho e
atenção, olhem para nossas pautas, nos atendam e nos ajudem.
Há muito solicitamos uma Casa
Abrigo para Mulheres em Piracicaba. Temos 15 vagas no município de Sorocaba para uma mulher e sua prole, uma mulher com
filhos ocupa várias vagas. Essa
mulher mais uma vez é penalizada quando sai da sua residência.
Precisamos de um plano municipal
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que ajude essas mulheres, um plano para enfrentamento", afirmou.
Ela acrescentou ainda que
não conhece um banco de dados
para falar da violência contra a
mulher. "Sabemos dos casos nas
mídias, mas não sabemos quantas mulheres são violentadas, física, psicologicamente e financeiramente. Precisamos de um centro para reabilitação", disse.
Elisete acrescentou que faz
um apelo também para a educação, cultura e saúde da mulher. "Também olhem para as
mulheres pretas e homossexuais, para o público LGBTQIA+ e
não cabe a nós dizer se a pessoa
pode ou não pode. Ela tem direito ao bem estar, o Estado assegura isso a ela e essa Casa de
Leis precisa assegurar todos os
direitos que nós temos", finalizou.
APARTE - O vereador Josef Borges (Solidariedade) afirmou que o "tema é extremamente relevante na nossa sociedade".
"Precisa ser discutido. Eu quero

Fabrice Desmonts

Sindetrap será homenageado
pelos 40 anos de história

Elisete Aparecida dos Santos na tribuna popular da Câmara

dar a boa notícia que a Smads
(Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social)
está trabalhando para que tenha-

mos uma Casa Abrigo para Mulheres que sofrem essa violência.
Não deveria estar dizendo, mas
quero dar essa notícia", concluiu.

O Sincop – Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e região iniciou o processo eletivo para escolha do Contabilista do Ano de 2022.
O processo ocorre de forma exclusivamente digital, por meio do site
www.sincop.com.br até 13 de maio,
quando será feita a apuração dos
votos e anunciado o escolhido para
receber a homenagem. Somente associados em dia com as mensalidades podem participar do pleito.
Nesta edição foram pré-indicados os contabilistas, em ordem
alfabética: Alexandre Ferezini, Fabiano Ravelli e Luciana Menuzzi
Geraldi, havendo ainda a opção de
indicação livre. A outorga de Contabilista Emérito do Ano faz parte
das Comemorações oficiais de aniversário do município de Piracicaba que é celebrado em 1º de agosto.
A entrega oficial da homenagem
será efetuada em solenidade festiva em data a ser definida.

Fórum busca parceria para vagas
gratuitas em cursos de capacitação
O vereador André Bandeira (PSDB) recebeu em seu gabinete, nesta segunda-feira
(25), a visita de Vanessa Araújo, Wellington Geovano e Felipe Adolpho, representantes da
Microcamp, para conversar sobre capacitação profissional e
oportunidades de emprego.
A escola, em parceria com o
Fórum Municipal Permanente
de Educação Financeira, Empreendedorismo e Empregabilidade,
coordenado pelo vereador, oferecerá, por meio de sorteio, 20
vagas gratuitas em cada um dos
seguintes cursos: Excel para o
mercado de trabalho; informática rápida; manutenção de PC e
celular; antivírus; introdução a
modelagem 3D; criação de jogos
digitais; digital influencer; inglês rápido; recursos humanos;

associados poderão retirar na
sede da entidade, na rua Treze
de Maio, 849, até esta próxima
quinta-feira, 28 de abril, o kit,
com direito a espetinho, cachorro-quente, pipoca, chope e refrigerantes grátis, tudo gratuito.
“Certamente, será uma grande
festa, que voltamos a promover
depois de dois anos, que foi suspensa em função da pandemia do
coronavírus, e que deverá reunir
centenas de comerciários, já que
as piscinas do nosso clube, assim
como os quiosques com churrasqueiras e o campo de futebol, estão abertas para a diversão do
trabalhador comerciário”, diz.
O presidente do sindicato, Vitor Roberto, destaca também que a
folga no Dia do Trabalhador está
assegurada na convenção coletiva
da categoria e o estabelecimento
que desrespeitar será autuado e
pagará multa. Para Vitor Roberto,
a data é para comemoração, mas
principalmente para reflexão sobre
a atual situação do trabalhador,
que sofre com a alta da inflação e
ataques das reformas trabalhista,
que não gerou empregos prometidos, e da Previdência Social, que
dificultou em muito para que se
conseguir a aposentadoria.
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ANO E MPREGO

Sincop abre
votação para
escolha de
homenageado

O Sindicato dos Empregados
no Comércio de Piracicaba garantiu pelo décimo segundo ano consecutivo, neste primeiro de maio,
“Dia do Trabalhador”, comemorado neste próximo domingo, folga para todos os trabalhadores do
comércio e para comemorar a data
promoverá a “Festa do Trabalhador Comerciário”. O evento faz
parte das comemorações do Dia
do Trabalhador e será realizado
no Clube dos Comerciários (Rodovia Piracicaba-São Pedro– KM
178, ao lado da alça de acesso a
Ártemis), das 11 às 16 horas, com
muita música e brincadeiras para
a garotada, além de sorteio de
prêmios e vales-compra. Tudo
será animado por Luís Cássio e
Devair, mais o show da Banda
pop rock nacional Rota Nacional.
Para reunir a categoria e comemorar a data, principalmente
pelas conquistas históricas, será
realizada mais uma vez a Festa
do Trabalhador Comerciário. Os
associados do sindicato irão concorrer a mais de 10 prêmios, entre eles TV em cores, geladeira,
micro-ondas, batedeiras e até
máquina de lavar roupas.
De acordo com o presidente
do Sindicato, Vitor Roberto, os

O Sindetrap (Sindicato das
Empresas de Transportes de Cargas de Piracicaba) será agraciado
com voto de congratulações pela
Câmara Municipal de Piracicaba
após aprovação, em regime de urgência, do requerimento 304/22,
do presidente da Casa, vereador
Gilmar Rotta (PP). A propositura,
aprovada na 12ª reunião ordinária, segunda-feira (25), homenageia a entidade, que completou 40
anos de atuação no município.
O sindicato representa as empresas do transporte de carga de
37 cidades da região de Piracicaba.
O presidente fundador foi o empresário Braz Paulo Salles, que ocupou o cargo até fevereiro de 2005.
A entrega da homenagem será organizada pela Câmara, em data a
ser definida, ao atual presidente da
entidade, Luís Guilherme Schnor.

O Sindetrap promove várias
ações em prol dos direitos coletivos e
individuais dos associados e de todo
o setor de transporte rodoviário de
cargas e logística. O mesmo foi constituído para realizar estudos, coordenar, proteger, dar assistência e representar legalmente os integrantes
da base territorial. Também participa das negociações trabalhistas com
os representantes dos trabalhadores
de sindicatos e federação de sua
base territorial, conforme previsto
na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho.
Entre os temas em pauta estão a melhoria da infraestrutura
de transporte, intermodalidade,
meio ambiente, mobilidade urbana, concessões rodoviárias, gestão
das empresas, tecnologia da informação e questões tributárias e trabalhistas, entre outros temas.

Assessoria Parlamentar

Assessoria Parlamentar

André Bandeira coordena o Fórum Municipal Permanente de
Educação Financeira, Empreendedorismo e Empregabilidade

marketing digital (presencial);
e informática (presencial).
O vereador disponibilizará formulário on-line pelo qual os interessados em participar deverão se

inscrever. "O nível de desemprego
é muito alto e a capacitação profissional é de extrema importância
para se qualificar num mercado de
trabalho tão competitivo", disse.

ASSINE E ANUNCIE: 2105-8555

PODA DE ÁRVORES
A Sedema (Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente) realizou serviços limpeza e poda de árvores e arbustos existentes na Praça Cacilda de Azevedo Cavaggioni,
conhecida como praça da biblioteca municipal. O serviço
foi realizado, segundo o vere-

ador Laércio Trevisan Jr. (PL),
após solicitação por ele feita
à pasta. Aproximadamente 30
árvores foram podadas. Os
serviços de poda visam garantir o reequilíbrio das mesmas e melhorar a iluminação
do local, assim como proporcionar maior segurança.
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Divulgação

TRIBUNA

POPULAR

Liderança do Parque Orlanda
rebate boatos sobre emenda

CELESTE PORVIR
Liderado pelo presbítero
René Ribeiro da Silva, sob a
orientação da maestrina Joanice Casemiro e acompanhamento da pianista Jânea
Falcão, o Grupo Vocal Celeste Porvir estará se apresentando neste domingo

(01), às 9h, na Igreja Metodista Central de Piracicaba,
também conhecida por Catedral Metodista. Com sete
anos de atividades, o grupo
mantém sua formação original, cantando hinos tradicionais do protestantismo.

C ÂMARA

Mudança de data de solenidade
gera discussão sobre eventos
A proposta do vereador Josef
Borges (Solidariedade) de retomar
a data original de celebração ao Dia
do Rio Piracicaba, em 15 de abril,
gerou discussão na Câmara Municipal, durante a 12ª reunião ordinária, na noite de segunda-feira
(25). Na ocasião, foi votado e aprovado o projeto de decreto legislativo 10/2022, que retira o inciso III
do artigo 3º do Decreto Legislativo
32/2015, o qual unificou solenidades realizadas no Legislativo.
Na justificativa de sua proposta, o vereador Josef Borges disse que o pedido para o retorno na
data original é devido ao “rio Piracicaba ser de grande importância, tendo abrangência nacional,
que inicia em Minas Gerais e passa por mais de 70 cidades”, disse.
O parlamentar apresentou dois
vídeos em que apontam a importância ambiental e histórica do rio.
Josef também recorda da luta
da ex-vereador Lauriza Cortelazzi,
“assim como de outas pessoas”,
pontuou, para que o rio de Piracicaba fosse novamente valorizado
depois de décadas de abandono. “O
rio significa redenção, ressurreição…
é importante que nós possamos
meditar sobre a nossa responsabilidade diante da natureza”, disse.
O vereador Pedro Kawai
(PSDB) destacou que não se discute a importância do rio Piracicaba para a nossa sociedade, “mas
eu quero fazer um alerta muito importante”, acrescentou, ao recordar de todo o processo legislativo
para a formulação do Decreto Legislativo 32/2015. “Nós tivemos
um trabalho árduo de uma comis-

são que se reuniu para unificar
algumas solenidades, primeiro,
para a economia de recursos, segundo para melhorar a participação popular, pois há muitas
com pouca participação”, disse.
Ele enumerou que existem,
atualmente, 159 solenidades aprovadas na Câmara Municipal e, se
for somado o que cada vereador
pode, regimentalmente, solicitar
desde título de Cidadão Piracicabano ou Praeclarus até medalhas
de méritos, este número pode chegar a 389 solenidades. “Por isso
essa comissão se reuniu em 2015”,
disse, ao propor que, no caso do
rio Piracicaba, pudesse manter a
unificação das datas, mesmo que
fosse para comemorar em um ano
em abril e em outro em junho,
como está no Decreto 23/2015.
O presidente da Câmara,
Gilmar Rotta (PP), destacou que
o Legislativo não tem estrutura
administrativa para fazer uma
sessão solene por dia. “Não tenho recursos para pagar horasextras para servidores, porque
envolve cerimonial e comunicação”, disse. Ele relembrou da comissão de 2015 para unificar das
reuniões. “Quando montamos, o
objetivo foi tentar unificar para
termos economias e possibilidades
de dias, porque vai chegar a um
ponto em que não teremos mais
salão nobre disponível”, disse.
Mesmo com a discussão, o
PDL 10/2022, de Josef Borges (Solidariedade), foi aprovado com 19
votos favoráveis, retirando a solenidade ao Dia do Rio Piracicaba
do Decreto Legislativo 23/2015.

S ANT
A T ERESINHA
ANTA

Após solicitações, Semuttran
atende demandas no distrito
O vereador Anilton Rissato (Patriota) usou os dez minutos regimentais durante a 12ª reunião ordinária, realizada nesta segundafeira (25) para fazer um balanço das
demandas atendidas e reivindicadas pelo parlamentar ao Executivo
Municipal. Ele mostrou fotos das
atividades realizadas e dos locais que
ainda precisam de melhorias.
Rissato afirmou que a Semuttran (Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, Trânsito
e Transportes) fez a pintura de
solo na escola José Antonio de
Souza, no Jardim Colina Verde,
que não tinha sinalização. "Também não tinha lombada, solicitamos e fomos atendidos", afirmou.
Ele mostrou também a vaga
para deficiente físico e estacionamento para vans e ônibus no Caic
do Parque Orlanda. "Fizeram
também a sinalização na rua Euclides de Figueiredo, perto do ter-

minal do Vila Sônia. Solicitamos
a remodelação e repintura da via
e foi feito. A gente está pedindo
também duas lombofaixas, pois
fica perto da creche", afirmou.
Já no Jardim Maria Helena
foi feita a repintura da sinalização de solo. "Parece simples, mas
orienta de forma mais adequada
os motoristas", disse. Ele mostrou
ainda um "pare" na Rua Jorge
Anéfalos. "Olha o absurdo isso aí.
Uma subida bem acentuada e tinha um “pare” Imagina um caminhão carregado parar lá e correr o risco de retornar", afirmou.
A sinalização foi removida.
Em Santa Teresinha, Rissato
solicitou à Semuttran um estudo
do trânsito, "porque é muito complicado passar no centro no horário de pico". "Uma das minhas solicitações foi a retirada do estacionamento no lado direito da via e
ficou muito bom", afirmou.

C ONGRA
TULAÇÕES
ONGRATULAÇÕES

Voluntário em casas de
recuperação será homenageado
O requerimento 296/22, do
vereador Paulo Campos (Podemos), que concede voto de congratulações a Rene Primo Chapani, voluntário em casas de recuperação para álcool e outras
drogas, foi aprovado na 12ª reunião ordinária da Câmara, realizada nesta segunda-feira (25).
De acordo com a propositura, há
três anos Rene realiza um traba-

lho social de evangelismo em casas de recuperação. Nesse período, passou por mais de cinco instituições voluntariamente. "Rene
não mede esforços para ajudar
as pessoas da comunidade e hoje
é referência a todos os que procuram não somente por necessidade físicas, mas pelo apoio pessoal e pela evangelização no coração das pessoas", diz o texto.

Marcelo “Muchá” Vieira ocupou a tribuna popular da Câmara
durante a 12ª reunião ordinária, na noite desta segunda-feira (25)
Presidente da Associação dos
Moradores do bairro Parque Orlanda, Marcelo “Muchá” Vieira
ocupou a tribuna popular da Câmara, na noite desta segunda-feira (25), durante a 12ª reunião ordinária, para responder boatos de
que teria “sumido” uma emenda
parlamentar de R$ 100 mil,
destinadas à reforma do centro
comunitário daquela região.
“É preciso esclarecer que existe
um procedimento legal até que os
recursos provenientes de uma
emenda parlamentar chegue ao
seu destino”, disse Muchá, ao informar que a reforma do espaço é
o “ponto central” de sua luta enquanto presidente da entidade.
Carteiro de profissão, a liderança de bairro fez um histórico
sobre a sua atuação para reativar a
associação e, como consequência, de
buscar melhorias para o centro comunitário. “Em maio do ano passado, saiu uma reportagem na EPTV
demonstrando o espaço todo abandonado, foi a partir daí que fui em

uma plenária do Orçamento Participativo e comecei uma reformulação da entidade”, acrescentou.
Muchá também explica que, ao
longo deste período, desde que assumiu a associação, tem buscado
diversas melhorias para o bairro,
tendo a reforma do centro comunitário como prioridade, já que é
um local em que a população pode
realizar eventos, como festas, e se
torne, de fato, um espaço de convívio dos moradores daquela região.
“A reforma do centro comunitário está sendo analisada em um
procedimento interno da Prefeitura de Piracicaba”, acrescentou. “Só
para a população entender, em 16
de fevereiro deste ano, tem um pedido para que fosse elaborado um
mapa de cotação do que deverá
ser realizado no prédio”, disse a
liderança do Parque Orlanda.
Ele detalhou, ainda, que, assim que a Prefeitura finalizar
todo o procedimento do que será
realizado no centro comunitário,
deverá encaminhar um projeto

Fabrice Desmonts

Marcelo “Muchá” detalhou que a aplicação da emenda
depende de licitação realizada pela Prefeitura de Piracicaba

de lei à Câmara para que possa
receber os recursos destinados a
partir da emenda parlamentar.
“Os recursos não estão na associ-

ação dos moradores, como algumas pessoas têm mentido. Tampouco, estão comigo, que sou presidente da entidade”, esclareceu.

H ISTÓRIA

“Dia da Lembrança” busca impedir esquecimento do holocausto judeu
Um dos episódios mais trágicos e marcantes da humanidade,
o holocausto judeu na Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), será
rememorado no Dia Municipal da
Lembrança, hoje, às 19h, em cerimônia aberta ao público no teatro
do CLQ Colégio - Unidade Reserva Jequitibá, localizado na avenida Cezira Giovanoni Moretti,
1100, na Reserva Jequitibá.
Instituída no município por
meio da lei municipal 6316/2008
e, no calendário da Câmara Municipal de Piracicaba por meio do
decreto legislativo 08/2011, a cerimônia é realizada anualmente
desde 2009 e, segundo Daniel
Rosenthal, membro da comunidade judaica e que conduzirá a
solenidade deste ano, busca impedir que “o maior genocídio da
humanidade seja esquecido e que
algo assim volte a se repetir”.
Segundo Rosenthal, o Dia
Municipal da Lembrança atende a uma resolução da ONU
(Organização das Nações Uni-

SAÚDE

DA

das), que sugere que em todo o
mundo escolas e entidades sociais filantrópicas e assistenciais
divulguem o que foi o holocausto, e "é uma forma homenagear a
todas essas vítimas que nem sequer tiveram um funeral digno".
A solenidade deste ano será
realizada com base no requerimento 291/2022, do vereador André
Bandeira (PSDB), e terá como palestrante o sobrevivente do holocausto Joshua Strul, judeu romeno de 88 anos - à época ainda criança -, que mora em São Paulo desde a década de 1950. A palestra será
mediada pelo professor de história
da unidade, José Batista Daniel.
“É importante ressaltarmos
que do total de 12 milhões de vítimas, 6 milhões, ou seja, a metade,
foram judeus. Os outros 6 milhões
foram as minorias: negros, católicos, homossexuais, ciganos, maçons, pessoas com deficiência física, testemunhas de Jeová, prisioneiros de guerra e outras minorias”, destaca Rosenthal.

Davi Negri

Joshua Strul, romeno de 88 anos, participa do evento hoje, 27

FAMÍLIA

USF Jardim Paineiras aguarda por reforma, aponta vereador
O vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), o Cássio “Fala Pira”,
por meio do requerimento 321/22,
solicita informações ao Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, sobre a manutenção da USF (Unidade de Saúde
da Família), do Jardim Paineiras.
A propositura foi aprovada du-

rante a 12ª reunião ordinária, realizada nesta segunda-feira (25).
O local atende 970 famílias e realiza aproximadamente
300 atendimentos médicos e
600 atendimentos de enfermagem ao mês. São 240 metros de área construída e, de
acordo com a propositura, há

várias rachaduras que poderão
comprometer a estrutura do
prédio, fios expostos que ocasionam riscos inerentes aos funcionários e usuários da unidade.
Desta forma, Paulo Campos
questiona se há um planejamento
para a execução da reforma; se
sim, qual a previsão do início e da

E VENTO

finalização; e, se não, qual a previsão para início das reformas e
como o prédio encontra-se com
muitas avarias, rachaduras que
comprometem o prédio e a integridade física de funcionários e
usuários, quais são as ações que
serão tomadas para solucionar
os problemas apresentados.
Divulgação

Legislativo
terá atividade
sobre alienação
parental
Hoje, a partir das 13h30,
acontece a “Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental” no salão nobre da
Câmara Municipal de Piracicaba. Instituída por força do decreto legislativo 55/2017, a Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental tem
por objetivo ampliar as discussões sobre o tema e é realizada,
anualmente, na última quinzena do mês de abril. A realização
foi aprovada durante a 12ª reunião ordinária de 2022, na noite
de segunda-feira (25), por meio
do requerimento 276/2022, do
vereador Pedro Kawai (PSDB).

TERREIROS DE UMBANDA
No último domingo, 24, os Terreiros de Umbanda de Piracicaba se reuniram, no Ginásio
Municipal “Waldemar Blatkauskas”. Cerca de

200 pessoas participaram e a atividade contou com o apoio da Oy Gráfica e do Programa
Falando de Axé, de Pai Ronaldo de Xangô.
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Nova regra para fiscalização
de fios e postes é debatida

Resultado classifica a equipe
entre as 14 melhores do Brasil
Divulgação

Pedido de adiamento por cinco sessões do projeto de lei 33/2022 foi
rejeitado pelo plenário e propositura foi aprovada em primeira discussão
Após amplo debate entre os
parlamentares presentes à 12ª
reunião ordinária de 2022, a Câmara Municipal de Piracicaba
aprovou, em primeira discussão,
projeto de lei de autoria do Executivo municipal que prevê novas
regras de fiscalização para fios e
postes elétricos instalados em espaços públicos da cidade.
De acordo com o projeto de lei
33/2022, aprovado com mensagem
modificativa na noite desta segunda-feira (25), as empresas detentoras de infraestrutura de postes,
inclusive as concessionárias do serviço de distribuição de energia elétrica, devem zelar pela correta instalação e conservação destes dispositivos, de forma a garantir que
os mesmos não apresentem riscos
para motoristas e pedestres.
Ainda segundo a propositura, os fios inutilizados devem ser
retirados dos postes, "como forma de reduzir os riscos de acidentes e atenuar a poluição visual".
A proposta também prevê
multa de R$ 1 mil reais por
cada infração apurada e explicita que situações emergenciais
ou que envolvam riscos de acidentes sejam priorizadas e “regularizadas imediatamente”.
Além de multa, o projeto estabelece prazo para que as detentoras dos postes e suas respectivas cessionárias atendam aos
apontamentos feitos em fiscalização do Município. A propositura
também prevê que os custos envolvidos nestas operações serão assumidos pelas empresas, sem qualquer ônus para o poder público.
O projeto de lei aprovado
em primeiro turno na noite desta segunda-feira, caso aprovado em segunda discussão, re-

voga a lei 9.268/2019 de autoria do ex-vereador Marcos Abdala, atualmente em vigor.
De acordo com justificativa
assinada pelo prefeito Luciano Almeida, o novo projeto busca aprimorar a legislação vigente, "a exemplo de cidades como Bauru, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e São
Paulo, que possuem legislação mais
completa sobre o tema, de forma a
facilitar sua aplicação e a fiscalização exercida pelo Poder Público".
DISCUSSÃO – Antes da
apreciação da proposta, o vereador
Paulo Campos (Podemos) solicitou
o adiamento da votação do projeto
por 5 sessões. De acordo com o
parlamentar, o pedido foi motivado com o intuito de viabilizar
uma melhor análise do tema. O
pedido de adiamento, no entanto, foi rejeitado pelo plenário.
Zezinho Pereira (União Brasil)
se colocou favorável à aprovação
da propositura, mas também defendeu maior prazo para análise da
proposta, “para trazermos as pessoas envolvidas e discutirmos um
pouco mais”, disse. Para ele, como
há lei sobre o tema, o Município já
deveria, desde 2019, fiscalizar a situação dos postes e fios elétricos
em locais públicos, e não criar uma
nova lei: “esse já é um projeto
existente, ele só foi revogado para
o prefeito fazer como se o projeto
fosse dele”, opinou o parlamentar.
Para Laércio Trevisan Jr. (PL),
a lei atualmente em vigor é silente
em diversos aspectos, o que justifica, segundo ele, a aprovação do
novo regramento. “Essa nova proposta revoga essa lei de dois parágrafos, que não é nada com nada.
Agora, [a nova proposta] traz a
questão do posicionamento, do alinhamento de todas as fiações, equi-

pamentos e instalações”, disse. Ele
ainda teceu críticas à atual empresa concessionária de energia elétrica: “ela não limpa, ela não realinha, ela não corta fiação, larga
uma zona, uma bagunça, e o povo
que se ferre”, completou. Segundo o vereador, apesar de não explícito no texto da lei, a fiscalização das possíveis irregularidades
deverá ficar a cargo da secretaria
municipal de Obras (Semob).
De forma semelhante, Gustavo Pompeo (Avante) também criticou a demora na resolução dos
problemas envolvendo postes e fiações elétricas na cidade e disse: “eu
tenho uma indicação do começo do
mandato que, até hoje, está lá para
fazer o corte do fio ou algo assim.
Eu já peguei alicate na minha casa
para cortar fio de telefone que ficou estourado. A gente liga para a
CPFL, notifica a secretaria de
Obras e não é feito nada”. Ele também defendeu que as empresas
infratoras sejam penalizadas:
"que a multa seja diária, para pesar no bolso [da concessionária]".
Na sequência, ao discutir a
nova proposta, Paulo Campos afirmou: “em momento algum me
manifestei contrariamente ao projeto”, e disse que apenas solicitou
maior prazo para a discussão da
propositura. “O que eu pedi foi o
adiamento para que discutiremos
com mais aprofundamento este
projeto. Para mim está vago. Será
que será a Semob que vai fiscalizar? Será que a multa de mil reais é
razoável?”, questionou o parlamentar. Ele, por fim, disse que caso o
projeto seja aprovado e sancionado, que o mesmo “será objeto de
um requerimento de minha autoria para saber quem, de fato,
vai fiscalizar essas empresas”.

Pedro Kawai (PSDB) também
destacou a importância do tema,
mas ponderou que o projeto poderia ser mais amplamente discutido. Ele defendeu a disposição explícita, no texto da lei, de qual órgão da prefeitura será efetivamente responsável pela fiscalização: “a
meu ver, seria interessante, para
melhorar o projeto, especificar, em
algum artigo, quem de fato será o
responsável pela fiscalização, e não
na mensagem de justificativa do
projeto, que não é lei”, disse o vereador. Kawai ainda disse: "com a
intenção da melhoria, [o Executivo] simplesmente tirou a Câmara
de lado. Por mais simplista que fosse a lei do ex-vereadora Abdala, era
uma lei aprovada pela Casa. Então,
essa casa [agora] aprova uma lei,
mas ela é uma lei do Executivo".
Rai de Almeida (PT), ao discutir o projeto, lembrou que o serviço de distribuição de energia elétrica, atualmente, é uma concessão, ou seja, um serviço anteriormente público e que foi privatizado. Ela ponderou: “temos que lidar com essa questão na nossa
sociedade, mas, quem sabe, uma
hora a gente possa mudar isso”. A
vereadora também criticou a ausência, no corpo da lei, de artigo
que especifique o órgão municipal
responsável pela fiscalização dos
fios e postes. “Assim como já disseram aqui, cachorro com muito
dono morre de fome”, completou.
O projeto de lei 33/2022 foi
aprovado por 16 votos favoráveis
e nenhum contrário e, em breve,
segue para apreciação em segundo turno pelo plenário da Casa. A
discussão completa da propositura pode ser acompanhada por
meio do vídeo localizado no canto
superior esquerdo da página.

F ISCALIZAÇÃO

Procon Piracicaba inicia operação Dia das Mães
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio do Procon, iniciou ontem, 26, a operação Dia das Mães,
com fiscalização e orientação de
estabelecimentos comerciais que
trabalham com produtos que podem ser presentes para as mães,
que têm seu dia comemorado dia
8. A ação segue até dia 6. Um
dos locais fiscalizados pela equipe foi o Shopping Piracicaba.
A intenção é a verificação do
correto atendimento às normas de
proteção e de defesa dos consumidores, tais como forma correta de
afixação de preços, informações
obrigatórias que devem constar nas
embalagens dos produtos (origem,
composição, validade, a existência
ou não de glúten, etc), informações
sobre a forma de pagamento e de
restrições quando da aceitação de
cheques e cartões para pagamen-

tos, a existência e disposição de um
exemplar do Código de Defesa do
Consumidor para consulta, afixação do cartaz do Procon e afixação
da Lei Antifumo, entre outros.
Segundo Guilherme Mônaco
de Mello, procurador-geral do
município e diretor interino do
Procon de Piracicaba, a operação
deverá percorrer vários bairros da
cidade, bem como diferentes tipos
de estabelecimentos, como lojas de
vestuários, perfumaria, cosméticos, viagens e de presentes, que tenham relação direta com essa data
comemorativa. O Procon atende
pelo telefone 151 e de forma presencial, mediante agendamento
pelo mesmo telefone. O horário de
funcionamento é das 8h30 às
16h30, de segunda a sexta-feira,
no Térreo 2 da Prefeitura, na rua
Antônio Correa Barbosa, 2.233.

O PORTUNIDADE

ECP
A
ECPA

Emdhap abre
vaga de estágio
para área
administrativa

Campeonato NoPrep marca
retorno das arrancadas

A Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap) está com inscrições abertas para vaga de estágio para área administrativa. Os
interessados devem enviar currículo até dia 02/05/2022 para o email estagio@emdhap.sp.gov.br.
Para se candidatar à vaga, o requisito é estar cursando administração ou curso superior de áreas afins.

ASSINE E
ANUNCIE:
2105-8555

Os carros e pilotos voaram
baixo no último sábado (23) durante a primeira etapa do Campeonato NoPrep ECPA de Arrancada.
As provas marcaram a retomada
dessa categoria no Esporte Clube
Piracicabano de Automobilismo.
A abertura do certame foi disputada por 44 pilotos, divididos
em cinco modalidades, na reta de
201 metros do autódromo de Piracicaba, no interior de São Paulo. Nesta temporada, a regra impõe aos pilotos participarem de
uma fase eliminatória, em seguida são disputados os mata-mata
até que se conheçam os vitoriosos.
Na categoria Desafio 7.0 a
vitória foi de Leandro Castanha
Camargo, que no mata-mata final superou Neto Racing. Entre
os carros da 7.5 vitória de Matheus Aparecido Ramalheiro,

Equipe EEP Baja competiu com o carro de número 68

O resultado do 27º Campeonato Nacional Baja SAE que se
encerrou domingo na cidade de
São José dos Campos projetou a
habilidade da equipe EEP Baja,
que obteve excelentes classificações nas provas, mantendo-se
entre as 14 melhores do país.
Ainda emocionado e orgulhoso com o desempenho dos 15
alunos que compõem o time, o coordenador do projeto Baja na
EEP, André de Lima, revela que a
equipe saiu em 3º no grid de largada; conquistou a 1ª colocação
na prova suspension; a 3ª colocação geral na prova dinâmica, que
testa o projeto do carro, resistência e durabilidade; a 9ª colocação
no Super Prime, que é o duelo
mata-mata; e o 13º no enduro,
principal prova do Campeonato,
com quatro horas de corrida.
“Das 70 equipes participantes, apenas 45 se classificaram
para o enduro; dentre elas, a
EEP, que conquistou a 14ª colocação geral, deixando para trás
equipes que sempre tiveram
grande destaque nesta competição", disse o coordenador.
Ele conta que dois comissários da SAE Brasil, referências no
Baja Nacional, entraram em contato para parabenizar a coordenação e os participantes da equipe, que
de fato, se destacaram no Campeonato. “A equipe EEP Baja foi a única a superar os obstáculos da prova suspension, que acontece em pista de ultradificuldade”, revelou.
Segundo Lima, se nenhuma equipe vencesse essa etapa, a prova
seria eliminada do processo classificatório. “Então, o fato de a EEP
superar essa prova fez com que
ela não fosse eliminada, aumentando o grau de dificuldade do Campeonato”, considerou.

JUNT
OS
UNTOS

PELA

O programa Baja SAE BRASIL
é um desafio lançado aos estudantes de engenharia para aplicar na
prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o
mercado de trabalho. “Os alunos
são desafiados a construir um
carro off-road do zero, desde sua
concepção, projeto detalhado,
construção e testes”, explica.
Lima lembra que a equipe EEP
Baja participou deste Campeonato
com o carro de número 68 e representou a região metropolitana de
Piracicaba na competição. “Aprendemos bastante e tudo isso foi
muito relevante para o amadurecimento e crescimento de todos enquanto equipe”, considerou. Ao
parabenizar os alunos pelo resultado, o coordenador exaltou a atuação do capitão Leonardo Sarto.
“Ele representou brilhantemente a equipe durante todo o evento e durante os preparativos do
carro para a competição”, disse.
Ao final, ele disse que o resultado foi fruto do desempenho e comprometimento da equipe e também
do apoio e dedicação concedidos pela
direção acadêmica da EEP e Direção Executiva da Fumep; e também
de funcionários, alunos e professores. “Isso fez a diferença”, disse.
O diretor acadêmico da EEP,
Edson Pigoretti, e o diretor executivo da Fumep, Renato de Albuquerque Ferreira, também parabenizaram a equipe e a coordenação
pela brilhante participação em um
dos mais importantes eventos da
engenharia automobilística do Brasil. “Essa conquista revela a capacidade de nossos professores, o
comprometimento de nossos alunos e a importância do projeto
Baja para a formação do futuro
engenheiro”, consideraram.

CUL
TURA
ULTURA

Projeto abre chamadas públicas
para diversas manifestações
Divulgação

Shopping Piracicaba recebeu equipes do Procon na tarde de ontem, 26

Divulgação

Certame começou no sábado com a disputa de cinco categorias

que estreou na liderança, seguido por Luiz Mauricio Sgarioni.
Na Desafio 8.0, o vencedor
foi Eliton Garbo e Tiago Lopes
da Silva. Entre os carros da Desafio 8.5, a liderança pertence a
Renan Willian Pinto que venceu

Adriano Elias Guedes no matamata final da categoria.
Finalmente, na Desafio
9.0 o vitorioso foi Filipe Bueno, seguido por Renato Barbosa. A próxima etapa será disputada no dia 11 de julho.

Inscrições podem ser feitas até o dia 14 de maio no site Amigos da Arte

A Prefeitura de Piracicaba, por
meio da Secretaria Municipal da
Ação Cultural (Semac), informa que
está aberto, até 14 de maio, o segundo bloco de chamadas públicas para o projeto Juntos pela Cultura 2022, destinado a artistas do
Estado de São Paulo. Neste bloco,
estão as categorias concurso Batalhas de Rima, concurso Slam SP,
Breaking, concurso de piano Guiomar Novaes e Festival de Circo. Ao
todo serão destinados R$ 4,2 milhões aos municípios contemplados.
O Juntos Pela Cultura visa
estreitar a parceria entre o Governo do Estado e as Prefeituras
na área cultural, fortalecer a produção independente, ampliar o
acesso da população à arte, descentralizar o investimento público
na área e estimular o desenvolvimento da economia criativa de São
Paulo. A gestão e produção do programa é da Organização Social
Amigos da Arte que há mais de 17
anos difunde e fomenta a arte e a
cultura no Estado de São Paulo.
PRORROGAÇÃO PRIMEIRO BLOCO – As inscrições
para as chamadas do Primeiro Bloco foram prorrogadas até o dia 28/
04, quinta-feira. Do primeiro bloco

fazem parte o concurso Viola SP.
As performances selecionadas nesta categoria integrarão a programação do festival Revelando SP,
que acontecerá em julho de 2022.
Para participar cada candidato deverá enviar um vídeo contendo uma
performance solo que demonstre
sua capacidade e qualidade técnica
enquanto instrumentista, além das
informações e documentações solicitadas na inscrição online.
Outra categoria do Primeiro
Bloco, com inscrições até o dia 28/
04, é +Orgulho SP. Para esta categoria, a organização ou o coletivo deverá enviar um projeto
cultural além da indicação de
duas personalidades da comunidade LGBTQIA+ de seu município e região para gravação de depoimentos. Serão selecionados 30
entre os municípios, de paradas
do orgulho, festivais culturais,
semanas da diversidade sexual,
entre outras atividades culturais,
incluindo depoimentos de 60 personalidades locais relevantes
para a comunidade LGBTQIA+.
Mais informações podem ser
obtidas no endereço amigosdaarte. org.br/editais-e-convocatorias/
juntos-pela-cultura-2021/
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“Alckmistas” devem apoiar
Garcia, diz Campos Machado
Divulgação

MINISTÉRIO

DA

JUSTIÇA

Guarda Civil anuncia adesão do
município ao sistema Córtex
Plataforma integrada de operações e monitoramento de segurança é uma ferramenta
do governo federal; anúncio aconteceu em cerimônia de 119 anos da Guarda Civil

Campos Machado, presidente do Avante, e o governador Rodrigo Garcia

Considerado em todo o Estado o maior defensor do ex-governador Geraldo Alckmin, com quem
manteve sólida e leal parceria política, durante mais de 20 anos, o
deputado Campos Machado, presidente estadual do Avante, considera natural que “o voto dos chamados ‘alckmistas’ seja automaticamente transferido para Rodrigo Garcia”, nas próximas eleições ao governo de São Paulo.
Campos se transformou em
uma espécie de guia político dos
aliados do ex-governador, explica
como chegou a essa conclusão.
“Trata-se de uma constatação semanal, que faço em meu escritório,
onde recebo dezenas de lideranças
do interior, que trabalhavam pela
candidatura de Alckmin a gover-

nador e perderam o rumo com sua
decisão de aliar-se, como vice, à
chapa presidencial de Lula”.
O líder avantista conclui explicando que, de todos, ouve a mesma
decisão, já tomada, de que, como
Alckmin abandonou sua candidatura ao governo do Estado, o herdeiro natural dos seus votos seja
Rodrigo Garcia. Pelas mesmas razões que, enfatiza, o levaram a apoiar publicamente e já estar trabalhando pela candidatura de Rodrigo.
“Político novo, preparado, de
ideias criativas, comprometido com
uma administração transparente e
com os valores da família. Uma liderança jovem, que conhece como
pouco os problemas do Estado, e
está totalmente à altura dos desafios de governar São Paulo”.

P AULA S OUZA

CPS abre inscrição para prova
presencial dos cursos EaD
O Centro Paula Souza (CPS)
está com inscrições abertas para
o exame presencial da modalidade aberta dos cursos gratuitos a
distância de Administração, Comércio e Secretariado. A prova é
aplicada para certificação de qualificação profissional e diplomação técnica dos estudantes que
acompanham as atividades pela
internet. Após dois anos sem realização de provas devido às restrições da pandemia, o exame será
aplicado neste semestre para concluintes de segundo e terceiro módulo. O interessado deve preencher o formulário de inscrição até
dia 9 de maio, conforme as orientações do comunicado oficial.
A avaliação será aplicada no
dia 25 de junho, às 9 horas, nas
Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) credenciadas como polos
do programa de educação a distância (EaD) em todas as regiões do Estado. O gabarito será
divulgado no mesmo dia, a partir das 13 horas, no site do CPS.
Com duração de três horas,
a prova conta com 30 questões
de múltipla escolha, relacionadas
a temas comuns e específicos tra-

tados nos livros e nos programas de vídeo dos cursos. O resultado final com a relação de
aprovados será divulgado no dia
8 de julho, também na internet.
MODALIDADE ABERTA
- Os cursos técnicos a distância
do CPS na modalidade aberta
têm carga horária de 800 horas,
divididas em três módulos. Os
estudantes que obtêm as notas
necessárias recebem a certificação técnica – oferecida de acordo
com o término dos módulos, após
prova presencial – e o diploma técnico, na conclusão do curso.
Os livros e os vídeos com as
aulas estão disponíveis na página do Grupo de Estudo de Educação a Distância (GEEaD) do
CPS e podem ser acessados a
qualquer momento via smart TV,
computador, celular ou tablet.
Além da modalidade aberta,
os cursos técnicos a distância do
CPS são oferecidos em formato online e semipresencial. O ingresso nessas opções se dá por meio do Vestibulinho. Outras informações podem
ser obtidas no Facebook ou Instagram. É possível conferir questões
aplicadas em exames anteriores.

P AULA S OUZA

Campanha incentiva jovens
a tirarem o título de eleitor
O ano de 2022 será marcado
por mais uma eleição em todo
território nacional, porém a procura por jovens de 16 anos, idade
em que o voto já é permitido, mas
ainda não obrigatório, para tirarem o título de eleitor é uma das
mais baixas já registradas. Pensando em reverter essa situação,
a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) lançou ontem, 26, a campanha “Tire
o Seu Título de Eleitor” para os
estudantes da rede estadual.
“É uma ação que destaca a
importância do exercício da cidadania, e o voto é o princípio
básico da cidadania. O futuro
do Brasil é hoje e está aqui na
escola com os nossos jovens”,
declarou a Secretária Estadual
da Educação Renilda Peres.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
(TRE-SP), desembargador Paulo
Galizia, presente no evento, relatou que “o Tribunal Regional Eleitoral aderiu prontamente a esta
iniciativa. De fato, houve uma
procura um pouco menor dos jo-

vens pelo alistamento eleitoral por
vários fatores, a diminuição da
população, o período pós pandemia
que os jovens não interagiram pessoalmente. Mas ainda temos tempo de atingir uma meta de adesão
entre os jovens até 4 de maio”.
Desde o ano passado, como
forma de prevenir o contágio pelo
coronavírus (Covid-19), é possível
fazer a emissão do título de eleitor
de forma online, por meio do sistema TítuloNet com dados pessoais,
como: nome completo, e-mail, local de nascimento e filiação. Depois
de preencher todos os campos é necessário enviar uma selfie segurando documento de identidade e fotos (frente e verso) do RG e comprovante de endereço. Processadas as informações é só fazer o
download gratuito do aplicativo eTítulo no para utilizar a versão
digital do seu título de eleitor
Assim, a campanha “Tire o
Seu Título de Eleitor” visa transformar as escolas em um espaço
em que os estudantes possam contar com a infraestrutura já existente para solicitarem o documento.

Piracicaba assinou convênio
com o Ministério da Justiça para
adesão ao Córtex, plataforma integrada de operações e monitoramento de segurança pública gerido pela Secretaria de Operações
Integradas (Seopi), vinculada ao
Ministério da Justiça, que permite
a gestão de operações, por meio da
unificação de dados das forças policiais e de vigilância viária, a partir da leitura de placas de veículos
captadas por câmeras. Piracicaba
possui 138 câmeras de monitoramento. O anúncio da adesão ao
sistema foi feito durante a solenidade de aniversário de 119 anos
da Guarda Civil de Piracicaba
(GCMP) na manhã de segundafeira, 25, no Teatro Erotides de
Campos, no Engenho Central.
Com a adesão, o município
aguarda a liberação do acesso ao
sistema para posterior treinamento dos operadores e integração da
Central de Monitoramento Eletrônico (Cemel) à plataforma, composta atualmente por 138 câmeras.
“Nós temos o sonho de transformar Piracicaba em uma cidade inteligente e o sistema Córtex vem ao
encontro do nosso anseio”, destacou o comandante da Guarda Civil, Sidney Miguel da Silva Nunes.
Além da adesão à plataforma, foram anunciadas emendas
parlamentares dos deputados Roberto Morais e Alex de Madureira, que anunciaram, respectivamente, recursos para construção
do Centro de Treinamento de Tiros e também para viaturas para
a Guarda Civil do município.
O evento ainda contou com
entrega de votos de congratulações
para GCMs envolvidos em operações diversas, moções de aplausos
para a ROMU e pela implantação
da Sala Maria da Penha, indica-

DO

Justino Lucente

O prefeito Luciano Almeida na cerimônia de aniversário da Guarda Civil

das, respectivamente, pelos vereadores Laércio Trevisan e Ana Pavão, além de homenagem ao setor
de Direito Animal, feita pela vereadora Alessandra Bellucci. Na solenidade, ainda foram entregues as
primeiras barretas, condecorações
que demonstram o tempo de serviços prestados pelo GCM à corporação. Foram entregues as primeiras barretas a alguns dos GCM
quem têm 10, 20 e 30 anos de corporação. Intenção é contemplar
todo efetivo com esta distinção.
O prefeito Luciano Almeida
parabenizou a Guarda Civil pelo
aniversário e lembrou que a corporação é uma das primeiras do
Brasil, marcando o papel de vanguarda que tem ao longo de sua
história. “A gente aqui está sempre falando de vanguarda, com

o processo de integração da
Guarda com as polícias civis e militares, com a discussão do sistema Córtex, com a discussão do
novo Estatuto. Tantas coisas boas
que são de fato para manter o
grau de excelência que tem a
Guarda e as forças de segurança
do município”, disse Luciano.
O prefeito também frisou que
o grande desafio é pensar regionalmente, já que agora o município é a sede da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) e
que o assunto segurança pública
será o tema da próxima reunião
de prefeitos que compõem a
RMP. Almeida lembrou que a
Administração trabalha na reforma no Estatuto da Guarda,
que tem como objetivo valorizar
ainda mais os profissionais.

A cerimônia de aniversário,
que teve apresentação da Banda da
Guarda Civil, foi prestigiada pelos
deputados estaduais Roberto Morais, Alex de Madureira e Danilo
Balas, responsável pela interlocução entre União e municípios para
adesão ao Córtex. A solenidade de
aniversário também foi prestigiada por integrantes das Guardas
Civis dos municípios de Rio Claro, Charqueada e Capivari, pelo
presidente da Câmara Municipal
de Piracicaba, Gilmar Rotta, por
vereadores do município e secretários municipais, pelo diretor
do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 9 (Deinter 9),
Kleber Altale, e pelo comandante do 10º BPM/I (Batalhão da
Polícia Militar do Interior) Alexandre Luiz Bergamasco Pedro.

DISCURSO À AÇÃO!

Museu abre exposição sobre sustentabilidade
Trabalhar a conscientização ambiental a fim de consolidar um mundo mais sustentável. Esse é o mote da exposição
Sustentabilidade: do discurso à
ação!, inaugurada ontem, 26, no
Museu Luiz de Queiroz, da Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP).
Aberta ao público em geral
e também para agendamento de
grupos escolares, a mostra está
dividida em três ambientes temáticos. Uma das salas tem caráter introdutório com foco nas
ações do Plano Diretor Socioambiental do campus USP “Luiz
de Queiroz” e traz as propostas e
adequações colocadas em prática para tornar o campus um
modelo de gestão ambiental.
Em um segundo espaço são
exibidos exemplos práticos sobre
o desperdício de alimentos, uso
de copos descartáveis, produção,

Gerhard Waller

Atividade estará aberta até o próximo dia 22 de maio

geração e impactos de resíduos,
a relação fauna e flora, bem como
a aplicação dos 3 Rs - reduzir,
reutilizar e reciclar, além do trabalho de manejo resíduos especiais e da arborização. Por fim,
os visitantes poderão conferir um

projeto de casa sustentável, com
possibilidades de aplicação de
gestão de resíduos. Neste local
são apresentadas ações como minhocário, forno solar e a circulação de livros usados em trocas.
A mostra integra a 20ª Sema-

na Nacional de Museus, que ocorre
de 16 a 22 de maio e ficará aberta ao
público até o dia 22 de maio. A atividade é uma colaboração entre o
Museu e Centro de Ciências, Educação e Artes “Luiz de Queiroz”, o Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Esalq, o Serviço de Gestão
Ambiental/PUSP-LQ, o Programa
USP Recicla Piracicaba/Superintendência de Gestão Ambiental da
USP e o Plano Diretor Socioambiental do campus “Luiz de Queiroz”.
SERVIÇO
Exposição Sustentabilidade: do discurso à ação!. Visitações são gratuitas.
Data: 26 de abril até 22 de
maio de 2022. Horário: 8h
às 17h. Local: Museu Luiz
de Queiroz, USP Piracicaba,
a v e n i d a P á d u a D i a s 11 .
Agendamento de visitas e
grupos escolares: museulq@
usp.br ou (19) 3429-4305.

P UBLICAÇÃO

Walter Naime lança, hoje, o livro “Antes do Depois”
Com apoio da Prefeitura de
Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), o arquiteto, urbanista e escritor Walter Naime
lança hoje, 27, às 19h30, na Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) o livro
Antes do Depois, obra que conta
com uma compilação de crônicas
e artigos de sua autoria, publicados em jornais durante vários
anos, que abordam assuntos locais, nacionais e internacionais.
“Diante de um cenário de
grandes incertezas que ocupam
a atualidade, o ser humano, como
defesa, vem praticando o exercício do imediatismo de ´viver o
presente´, deixando de lado o que
o futuro pode nos reservar”, pontua Naime em seu prefácio.

As ilustrações da capa e
contracapa da obra são do cartunista e chargista Erasmo
Spadotto. O livro conta ainda
com ilustrações internas de
Emilio Moretti, Paulo Caruso,
Erasmo Spadotto e Palmiro
Romani, além de prefácios de
autoria do secretário da Ação
Cultural, Adolpho Queiroz, do
radialista da Jovem Pan FM,
Jairinho Mattos, e do diretor
do Jornal de Piracicaba, Marcelo Batuíra Losso Pedroso.
Em dezembro do ano passado, o livro contou com pré-lançamento intimista, com a distribuição de cerca de 80 exemplares aos
membros da APL (Academia Piracicabana de Letras), IHGP (Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba), Associação de Enge-

nheiros e Arquitetos, Távola
Quadrada e ao Clube do Sereno.
Walter Naime nasceu em
São José do Rio Preto, em 15/
04/1934, é filho primogênito de
Latif Jorge Naime, sírio-libanês, e Nair Aidar Naime, nascida em Bebedouro. O casal
teve ainda as filhas Odete, Ivone e Helena. Walter Naime é
casado com Heloisa Azanha
Naime, são seus filhos: Walter,
Marcel, Patricia e Mariana.
SERVIÇO
Lançamento do livro Antes
do Depois, de Walter Naime, amanhã, 27/04, às
19h30, na Acipi (Associação Comercial e Industrial
de Piracicaba), rua do Rosário, 700, Centro. Gratuito.

Divulgação

Arquiteto e urbanista, Walter
Naime escreve crônicas e artigos
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P IRACICAMIRIM

Prefeitura inicia reforma
da cobertura de unidade
No mês de março, equipes removeram mofo, fizeram pequenos
reparos e realizaram pintura interna da unidade de saúde

A Prefeitura de Piracicaba iniciou, na segunda-feira, 25, as obras
de reforma da cobertura do prédio
da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Fortunato Losso Netto, conhecida como UPA Piracicamirim.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a obra emergencial se faz necessária devido às constantes infiltrações que acontecem após fortes
chuvas e vai compreender a substituição total das telhas de cobertura e reforma do sistema de captação de águas pluviais. O investimento será de R$ 266.359,83 e a
obra será executada pela empresa
Carrone & Carrone LTDA. A previsão de término da obra é de 45 dias.
A Secretaria de Saúde reforça
que, desde o início de março, vem
realizando reformas menores na parte interna da unidade, como a remoção de mofo e infiltrações, pequenas
intervenções de alvenaria, além da
pintura, que terminaram na última

semana. A área externa será pintada
ao término das obras da cobertura.
Conforme explica o secretário
de Saúde, Filemon Silvano, o problema na UPA Piracicamirim não
é de agora. “O prédio é antigo e o
problema com goteiras e infiltrações é recorrente sempre quando
há chuvas fortes e nunca foi dada
a devida atenção a isso”, destaca.
REFORMA COMPLETA –
O secretário ainda destacou que a
unidade, que foi referência no
atendimento à Covid-19 desde o
início da pandemia, em março de
2020, até o dia 07/04 deste ano,
passará por reforma completa.
“Estamos fazendo o trâmite por
partes para evitar também problemas com o atendimento na UPA.
Vamos começar por essa ação urgente na cobertura e, enquanto
essa obra acontece, vamos abrir
nova licitação para reforma completa da unidade e, assim, entreDivulgação

VISITA NA UPA PIRACICARIM
Na manhã de ontem, 26, o prefeito Luciano Almeida e o secretário de Saúde, Filemon Silvano, acompanharam as obras
de reforma da cobertura do prédio da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Fortunato Losso
Netto, a UPA Piracicamirim. A
obra atende a uma antiga reivindicação da população, já

que a unidade não recebe intervenção adequada há cerca
de 10 anos. “A pandemia prejudicou bastante o andamento
das obras e no setor da saúde não foi diferente. Com a
redução dos casos na cidade, começamos a fazer as
obras necessárias há muito
tempo”, esclareceu o prefeito.

Guilherme Valdanha/CCS

Reforma da cobertura deve ficar pronta na segunda quinzena de maio

gar um espaço que acolha melhor os pacientes”, disse Filemon.
A UPA Piracicamirim realiza atendimento de urgência e
emergência e tem disponíveis 35
leitos de observação (24h), sen-

do 11 femininos, 10 masculinos,
11 de pediatria e três de emergência (SE). Além disso, a unidade
ainda tem sete leitos para atendimento para pacientes com síndrome respiratória (Covid-19).

PRIMEIRA
No programa "A Voz do Brasil", na noite da última sexta-feira
(22), o governo anunciou a antecipação do 13.o salário para os
aposentados a partir de maio e fez um alerta: "Fiquem atentos as
ligações por parte das financeiras. Que os filhos e netos possam
ajudar pais e avós evitando serem vítimas de armadilhas". Pergunta simples: não seria mais fácil as autoridades em Brasília
discutirem um jeito de impedir as sempre indesejáveis ligações?
DECISÕES
IMPORT
ANTÍSSIMAS
IMPORTANTÍSSIMAS
O Conselho Deliberativo do
XV de Piracicaba está convocando os sócios em condições de voto
para assembleia dia 10 de maio,
onde será discutido (e votado)
mudanças no estatuto viabilizando a chegada a SAF. Embora a
satisfação prioritariamente seja
dada os associados, todos os quinzistas (ou Piracicaba) diante de
um assunto tão importante, também gostariam de estarem bem
informados. Então, duas providências seriam benvindas: uma divulgação antecipada (e detalhada)
ao público das possíveis alterações estatutárias, e quando da
primeira reunião apenas debater e tirar dúvidas, para posteriormente, quando de uma segunda assembleia (ou convocação), realmente abrir a votação.
Parece que atenderia a todos
os interesses e interessados.
F A CHAD
A VERDE
CHADA
A nova frente do prédio da
Frias Neto (Consultoria de Imóveis) chama a atenção por um
avançado modelo, se apresentado alinhado com a modernidade
e valor ambiental. Mostrando
plantas, aproveitando a água da
chuva, a ideia foi e é a de preservar os encantos do planeta
que vivemos e valorizar as ações
sociais e econômicas. Além da
beleza, com um jardim vertical,
a casa garante aspecto leve e
agradável. Fernando Bergamasco e José Ernesto Bergamasco
(Escritório Santos Bergamasco
Arquitetos), paisagista André
Bailone (CEO da Vertigarten) e
o responsável pela obra Roberto Camolezi Pires, atenderam as
expectativas do diretor presidente Angelo Frias Neto e de
Celisa Amaral Frias, que fizeram
questão de parceria com a empresa piracicabana Vertigarden,
integrando ações da ESG (Environmental Social and Governance), empresa direcionada para
as práticas ambientais, sociais e
de governança. Parabéns ao Angelo Frias Neto e equipe, sempre
um passo (ou muitos) a frente.
FESTEJ
ANDO D
ATAS
FESTEJANDO
DA
A Guarda Municipal de Piracicaba comemorando 119
anos foi homenageada segunda-feira (25), pelo parlamentar
Roberto Morais (Cidadania), recebendo placa comemorativa
da Assembleia legislativa do Estado de São Paulo, mais 400
mil reais (emenda parlamentar)
que servirá para a construção
de um novo centro de treinamento. E, amanhã (28), quinta-feira, o deputado estará na
Associação dos Aposentados e
Pensionistas e Pensionistas de
Piracicaba e Região, na rua
Santa Cruz, quando de homenagem por parte da Alesp, pela fundação da instituição, em abril de
1986, presidida pelo José Jair
Azzi, tendo como seu vice João
Carlos da Silva (João Carteiro).

NADA BOM
Cada vez mais acirrados os
ânimos envolvendo vereadores
de Piracicaba e o prefeito Luciano Almeida. Chefe do executivo ainda tem que administrar
momentos tensos com o Sindicato dos Servidores Municipais
por causa do reajuste dos salários. Torcer para que essa fase
passe o mais rápido possível.
PRECISA MELHORAR
Gramado do estádio "Barão
da Serra Negra", pelo menos até
o último final de semana, não mostrava sinais de início de reparos.
Com um piso sofrível, é preciso
aproveitar o período de recesso.
AINDA ENCRENCADO
Barjas Negri continua tendo
seus recursos na justiça sendo indeferidos. O ex-prefeito tem convites para atuar no governo do estado paulista, mas existe o impedimento. A informação seria de
que, de acordo com o TJSP, Barjas Negri não reúne condições
legais para ocupar cargo público
em razão de, em 2021, o Tribunal
Regional Eleitoral tê-lo declarado inelegível. Logicamente a oposição comemora, mas são muitos que torcem para Barjas Negri conseguir reverter a situação.
COVID AQUI
A média de casos diários de
Covid-19 em Piracicaba, atualmente entre 20 a 25, provoca
aumento significativo do número
de pessoas que dispensam a máscara. A Festa das Nações, em
maio, será uma boa oportunidade para sentirmos se, de fato, a
pandemia foi mesmo embora.
CARNAVAL PREJUDICADO
Carnaval de rua em Piracicaba deve demorar. Fala-se em 2024.
Todos sonham em reviver anos dourados, quando nasceram as escuderias e depois escolas de samba.
Com dificuldades financeiras e dinheiro curto, imagina-se muitas dificuldades, principalmente, segundo informações da Prefeitura Municipal, diante do fato dos postulantes aos desfiles estarem com
prestações de contas apresentando-se confusas ou irregularidades.
PROIBIDO ACONTECER
Não é incomum em Piracicaba notícia na mídia sobre cancelamento ou adiamento de consultas médicas nas unidades de
saúde. Em alguns casos, cancelamento do cancelamento. Meses de demora. Inadmissível. Não
se trata de agenda para teatro,
futebol ou evento festivo, mas preocupação com a saúde. Como fazer a doença esperar? Absurdo.
COMO FICARÁ?
Expectativa quanto a decisão final sobre o reajuste salaria dos servidores municipais de
Piracicaba. De quanto será realmente o valor? Qual será o
sentimento dos trabalhadores?
E, a posição do sindicato?

FOCO
Walter Naime, arquiteto, urbanista, escritor e articulista, integrante da Academia Piracicabana de
Letras, estará hoje a noite (27), na
ACIPI (rua do Rosário 770), a partir
das 19hs30, recebendo seus amigos e admiradores. Na oportunidade, Walter Naime autografará sua
obra "Antes do Depois", com apoio
da Semac, uma compilação de crônicas e artigos publicados nos jornais. Amigos fizeram questão de
prestigiar o estimado Walter Naime: capa de Erasmo Spadotto, ilustrações de Emilio Moretti, Paulo Caruso, Palmiro Romani e Erasmo Spadotto; com prefácio de Jairinho Mattos (diretor da rádio Educadora AM
e Jovem Pan FM), Adolhpo Queiroz (secretário municipal da Cultura), e
Marcelo Bartuira (diretor do Jornal de Piracicaba). Num ambiente com
música, Walter Naime com certeza será muito festejado e cumprimentado. Aplausos para ele, um grande e querido amigo.

ÚL
TIMA
ÚLTIMA
Em 1965 (19 de setembro) no "Barão da Serra Negra", o XV empatou
coma o Palmeiras com placar sem abertura de contagem. Um grande
jogo para 10. 401. Do lado quinzista, Dorival, Pescuma, Bastos,
Chiquinho, Varner, Benê, Rodarte, entre outros, e com a camisa verde, Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Servilho, Tupãzinho, Rinaldo,
mais Dudu e Ademir da Guia. No seu livro "Bombas de Alegria", Pepe
(Santos), fala de um momento descontraído: o técnico Filpo Nunes
tinha uma tática: um assobio dele significaria calma, momento de
respirar e pensar; dois assobios, era para colocar a bola no chão e
três, baixar o sarrafo, pois a coisa estaria feia e tinha que parar as
jogadas. Com o festival de assobios, o zagueiro quinzista Bastos encostou na lateral do campo e perguntou ao técnico palmeirense se ele
estava no jogo de futebol, treinando para guarda noturno ou chamando cachorro. Foi preciso segurar Filpo Nunes que ficou "p" da vida.

A Tribuna Piracicabana
A9

Quarta-feira, 27 de abril de 2022

SANT
A ROS
A
ANTA
OSA

P ROTEÇÃO

Prefeito recebe representantes da
Rede de Atendimento às Mulheres

Arrastão da dengue recolhe
6 toneladas de inservíveis
O próximo arrastão será no sábado, 30, na região do Mário Dedini, tendo como
concentração o Varejão Municipal na avenida Luiz Ralph Benatti, em frente ao Sesi

Grupo apresentou pauta com 27 sugestões que
serão analisadas pelos secretários municipais

O prefeito Luciano Almeida, o secretário de Governo,
Carlos Beltrame, a chefe de gabinete, Juliana Baccarin, e a
secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Euclídia
Fioravante, receberam, no dia
20/04, grupo de trabalho formado por representantes da
Rede de Atendimento e Proteção às Mulheres de Piracicaba.
O grupo, que é ligado à Procuradoria Especial da Mulher na
Câmara Municipal, foi representado pelas vereadoras Rai de Al-

meida, Ana Pavão e Silvia Morales. Elas apresentaram uma pauta
com 27 sugestões que solicitam a
implantação de políticas públicas
voltadas para esse público-alvo.
O prefeito analisou as demandas e sugeriu que um grupo, formado pelas secretarias de
Governo, Saúde, Smads, Guarda Civil e chefia de Gabinete, se
debruce sobre as sugestões para
avaliar sua viabilidade, estabelecendo um cronograma de atividades que atendam esses pedidos
a curto, médio e longo prazo.

No último sábado, 23, as
equipes do arrastão da dengue
recolheram seis toneladas de inservíveis na região do Santa
Rosa. A ação foi realizada pela
Prefeitura de Piracicaba, por
meio de Plano Municipal de
Combate ao Aedes (PMCA), ligado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde, que visa o combate
ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya e febre amarela urbana.
O próximo arrastão será no
sábado, 30, na região do Mário
Dedini, tendo como concentração o Varejão Municipal do bairro na avenida Luiz Ralph Benatti, em frente ao Sesi. A orientação é para que os moradores deixem nas calçadas qualquer material que possa acumular água. Não
serão recolhidos entulho, lixo doméstico e galhos de árvores.
De acordo com o banco de

Divulgação

Arrastão da dengue recolheu seis toneladas de inservíveis no Santa Rosa

dados da Vigilância Epidemiológica, de 1º/01 a 20/04 de
2022, foram 1.794 notificações

de casos suspeitos para a dengue, com 288 confirmações e
nenhum óbito registrado. No

mesmo período de 2021, foram
8.585 notificações, com 3.661
confirmações e nenhum óbito.
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Paulo Roberto Borges é
novo titular da Semutri
Borges assume a Semutri no lugar de Dorival José Maistro, que
continua como titular da Semad e acumulava as duas secretarias
O prefeito Luciano Almeida
nomeou, segunda-feira, 25, o bacharel em direito Paulo Roberto
Borges como secretário municipal de Transportes Internos.
Borges assume a Semutri (Secretaria Municipal de Transportes
Internos) no lugar de Dorival
José Maistro, que continua como
titular da Semad (Secretaria
Municipal de Administração) e
acumulava as duas secretarias.
Paulo Roberto Borges é natural de São Paulo e reside na região
de Piracicaba há 10 anos. Atuou
31 anos em diversas áreas como
oficial da Polícia Militar, como comandante de batalhões e gerenciamento de atividades em diversas
cidades, sendo sete anos em Piracicaba. É mestre em Ciência Policiais, de Segurança e da Ordem Pública pelo Centro de Aperfeiçoamento e Especialização Superior da Polícia Militar (CAES) e bacharel em
Ciências Jurídicas pela Faculdade
Eduvale, de Avaré, e em Ciências
Policiais, de Segurança e da Ordem Pública pela Academia de
Polícia Militar do Barro Branco.

Carolina de Camargo/CCS

A solenidade alusiva a “Semana do Trabalhador Doméstico” será
realizada hoje, 27, a partir das
19h30, no Salão Nobre “Helly de
Campos Melges”. Na ocasião, serão homenageadas trabalhadoras
que tenham uma ação relevante
em relação à luta por direitos e
dignidade da categoria. São elas:
Anna Semião de Lima (Kota Rifula), Evanilda Pereira da Silva,
Gisele Fabiano Benedito e Silvia
Valentina Mariane Rodrigues.
A “Semana do Trabalhador
Doméstico” foi instituída na Câmara Municipal de Piracicaba por
meio do decreto de legislativo 7/
2013 e tem como objetivo desenvolver atividades buscando informar, educar e conscientizar os ci-

dadãos piracicabanos, sobre a
importância do trabalho doméstico, e homenagear em sessão solene os trabalhadores domésticos
que serão indicados pelo Sindicato da categoria, Conespi (Conselho de Entidades Sindicais), sociedade civil, entidades governamentais e não governamentais.
A solenidade é de iniciativa da
vereadora Rai de Almeida (PT),
autora do requerimento 226/2022,
e a reunião solene será transmitida, ao vivo, pela TV Câmara, nos
canais 11.3 em sinal digital (TV aberta), 4 da Claro/NET e 9 da Vivo Fibra, com retransmissão nos perfis
das mídias sociais do Legislativo no
Facebook e no Youtube e no site
www.camarapiracicaba.sp.gov.br.

S OLENIDADE

Profissionais de comunicação
serão homenageados na Câmara

Paulo Roberto Borges é o novo secretário de Transportes Internos 01

I NF
ANTIL
NFANTIL

tras creches foram levadas imediatamente para a Secretaria da Educação. “Liguei para o secretário e,
no outro dia, consegui reunião. Ele
escutou meu relato. Eu tenho que
falar que a educação na escola municipal na zona leste não deixa nada
a desejar para uma escola particular”, concluiu o parlamentar.
No discurso, o vereador ainda defendeu patriarcado, comentou sobre a visita do presidente
da República Jair Bolsonaro à
região e sobre a visita do deputado federal Luiz Philippe de Orleans Bragança (PSL) à cidade.

A Câmara Municipal de Piracicaba vai promover reunião
solene em homenagem aos profissionais de comunicação da cidade. A solenidade acontecerá
em virtude da aprovação do requerimento 265/2022, do vereador Pedro Kawai (PSDB), em
referência ao decreto legislativo
27/2018, que instituiu a comemoração no calendário oficial
da Casa. A matéria foi analisa-

da pelos vereadores na 12ª reunião ordinária, nesta segundafeira (25). Na reunião, serão homenageados os profissionais da
área de comunicação, entre jornalistas, assessores, publicitários, relações públicas, comentaristas, radialistas e outros que
mais se destacaram durante o
ano. A data prevista para a solenidade é 1º de junho, quando se
comemora o Dia da Imprensa.

T ÍTULO

D EMANDAS

Vereador realiza vistoria
em creches municipais
O vereador Fabrício Polezi
(Patriota) usou o tempo regimental, na 12ª reunião ordinária desta segunda-feira (25), para relatar uma vistoria que fez em creches municipais na região da zona
leste. Ele elogiou as condições de
unidades visitadas no Terra Rica,
Eugênio Montebello, Cecap e Eldorado. Polezi ainda exibiu fotografias das visitas realizadas.
Em uma das creches, no bairro São Francisco, o parlamentar
identificou problemas como a falta
de zelador e material didático. As
questões desta e algumas das ou-

Solenidade irá homenagear
trabalhadores domésticos

Moradores cobram soluções para Câmara realizará solenidade para
Campestre e lixão no Paineiras entrega do “Panificador do Ano”
O vereador André Bandeira
(PSDB) usou o tempo regimental,
durante a 12ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Piracicaba,
nesta segunda-feira (25), para apelar ao Poder Executivo por melhorias no bairro Campestre e no residencial Paineiras. As reivindicações dos moradores já foram
encaminhadas pelo parlamentar
anteriormente à Prefeitura, mas
até agora não foram atendidas.
André Bandeira lembrou
que as questões do Campestre já
foram discutidas em audiência
pública, em reunião diretamente com o prefeito Luciano Almeida (União) e também através de

ofício, mas os prazos prometidos
não foram cumpridos. “Estamos
tentando pelo diálogo, buscar a
melhoria para aquela região. Trago a insatisfação dos moradores
daquele local e querem do senhor
essa resposta ao clamor que levaram até o senhor”, colocou.
No residencial Paineiras, o
problema é um lixão a céu aberto,
ao lado de casas. A questão também já foi levada ao Poder Executivo pelo vereador, mas ainda não
foi resolvida. O parlamentar mostrou imagens da situação da rua
Cândido de Faria Alvim, que está
tomada pelo lixo, o que gera mau
cheiro e aparecimento de bichos.

A Câmara Municipal de Piracicaba irá realizar, no dia 8 de julho, sessão solene para entrega do
Título de Panificador do Ano, atendendo o Decreto Legislativo 12/
2010. A solicitação partiu do vereador Pedro Kawai (PSDB), autor
do requerimento 281/2022, que foi
aprovado, na noite de segunda-fei-

ra (25), durante a 12ª reunião ordinária. A propositura solicita a reserva do Salão Nobre “Helly de
Campos Melges”, a partir das
19h30, além da confecção de convites e folhetos, fornecimento de
fotos, transmissão ao vivo pela TV
Câmara e a elaboração de diplomas de mérito a serem entregues.

ASSINE E ANUNCIE:
2105-8555
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FALECIMENTOS
SRA. THEREZINHA IRENE STANFAKER DUARTE faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77
anos, filha dos finados Sr. Jose
Stanfaker e da Sra. Maria Benedita Sala, era viúva do Sr. Jose
Sebastião Duarte; deixa os filhos: Lucio Jose Duarte, casado com a Sra. Silvana de Siqueira Duarte, Rodrigo Jose Duarte, casado com a Sra. Andrea
Fernanda Bortolazzo Duarte;
Romulo Jose Duarte e Telma
Aparecida Duarte, casada com
o Sr. Aparecido Bertolozo. Deixa
netos, bisneta, demais familiares e amigos. Sua Cerimônia
de Cremação foi realizada ontem, às 11h00 no Crematório
Unidas - Bom Jesus na cidade de Piracicaba/SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
LUIS FERNANDO PAGGIARO
faleceu anteontem, nesta cidade, contava 32 anos, filho

dos finados Sr. Luiz Carlos
Paggiaro e da Sra. Marilene
Galvão Paggiaro. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 16h30
da sala “B” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO BIZZUTTI faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados
Sr. João Bizzutti e da Sra. Maria Botezelli. Deixa a irmã: Carmen Bizuti Gaiad, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal de São Pedro – SP, para referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. HELENA MARIA BAPTISTA BENITES faleceu anteontem na cidade de Piracicaba,
aos 94 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Benites Roz.
Era filha do Sr. Ricardo Baptista e da Sra. Benedicta Paiola, ambos falecidos. Deixa o filho: Luiz Alberto Benites. Deixa
também 2 netas, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se ontem as 11:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório “B” do Cemitério Parque
da Ressurreição para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. PAULO APARECIDO RI-

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO 413/2022
A Prefeitura Municipal de Mombuca torna público, para conhecimento dos interessados, que está
aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço, para Registro de Preço,
para aquisição de pedregulho de cava.
Os envelopes de proposta e habilitação deverão ser entregues no dia 10 de maio de 2022 às
09h00 na sede da Prefeitura Municipal de Mombuca, sito à Rua Amadeu Amaral, nº 255, sendo que
a sessão será realizada a seguir, nos termos da legislação vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição no endereço acima e poderá ser retirado no horário de
expediente até 24 horas que antecedem a data de recebimento dos envelopes e ainda solicitá-lo
através do e-mail: mombuca@uol.com.br.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal através do telefone (19) 3488-6262.

BEIRO faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 69
anos de idade e era casado
com a Sra. Maria Antonieta
Semensato Ribeiro. Era filho
do Sr. Jose Ribeiro e da Sra.
Santa Raia Ribeiro, ambos
falecidos. Deixou os filhos:
Paula Aparecida Ribeiro casada com Marcio de Souza Santos e Jose Luiz Ribeiro. Deixa
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as 15:00 hs, saindo a
urna mortuária do Velório “C”
do Cemitério Parque da Ressurreição para a referida necrópole, onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)

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

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

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

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

VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas maiores informações 19 991911944.
------------------------------------------
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Festa das nações volta com força total
Na última terça-feira, 19/04, o
Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central, foi palco para o lançamento da 37ª Festa das Nações
de Piracicaba, que retorna após um
intervalo de dois anos, necessário
por conta da pandemia do coronavírus. A festa, que acontecerá de 18 a
22/05, também no Engenho Central,
um dos eventos mais importantes de
Piracicaba, que reúne gastronomia,
cultura e muita solidariedade, já que
a renda é revertida em prol de 19
instituições sociais do município, apresentou seus colaboradores e as rainhas desta edição, que representam
15 nações. Subiram ao palco do Teatro o prefeito Luciano Almeida, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Almeida, o presidente
da Câmara Municipal, Gilmar Rotta,
o secretário de Governo, Carlos Beltrame, o secretário da Ação Cultural, Adolpho Queiroz, Antônio Valério, proprietário da Emblaplan, que

representou os patrocinadores, e
Fábio do Amaral Sanches, presidente da Fenapi (Associação Cultural
Festa das Nações). Em sua fala, o
prefeito Luciano Almeida destacou a
importância da Festa e declarou o
apoio do Executivo ao evento. "A
Festa das Nações funciona porque é
feita por uma união de esforços, que
é a sociedade civil organizada, instituições, pessoas e poder público, de
forma efetiva e organizada. É assim
que os projetos funcionam e a Festa
das Nações é um exemplo clássico.
Temos certeza de que será um sucesso por tudo que representa. Será
uma festa bonita. Vai mostrar que a
vida retomou e que hoje a gente começa uma nova história. Convido a
todos a fazer parte dessa história",
ressaltou. Andréa disse que se sente alegre e honrada em participar e
ajudar. "Sabemos que as instituições
dependem muito desta festa para se
manterem e ficamos muito felizes em

poder anunciar que a festa vai acontecer", disse. A presidente do Fussp
também lembrou do lançamento da
plataforma PiraSolidária, ligada à Prefeitura, que será uma ferramenta
inédita para unir instituições sociais
de Piracicaba e voluntários. A plataforma também servirá para a inscrição de voluntários para a Festa das
Nações. Gilmar Rotta lembrou que,
durante os dois anos de pandemia,
as instituições tiveram de se reinventar, se reconstruir, mas não deixaram de atender as pessoas que necessitam. "As instituições são voltadas para o bem comum das pessoas
de nosso município. Podem ter certeza de que esta festa será muito
melhor que as anteriores", destacou.
"É uma noite de agradecimento. Fico
emocionado por estar aqui, no lançamento da Festa e agradeço muito
ao prefeito Luciano Almeida, que deu
todo apoio para a realização da festa desde o início, assim como a pri-

meira-dama, Andréa Almeida", disse
o secretário Carlos Beltrame, que exaltou o trabalho de todos os envolvidos e
dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, no empenho de combater a pandemia e na agilidade da
vacinação contra a Covid-19, que
proporcionou o cenário atual.
RAINHAS – As rainhas da 37ª
Festa das Nações representam 15
nações. Elas foram apresentadas,
também, na cerimônia acompanhadas dos atiradores do Tiro de Guerra, e coroadas pelo prefeito Luciano
Almeida e por Andréa Almeida. As rainhas desta edição são: Vitória Caires Pilo (Alemanha - Lions Clube de
Piracicaba - Independência); Manoela Fonseca Pozar (Brasil - APASPI Associação de Pais e Amigos de Surdos de Piracicaba e Associação Síndrome de Down de Piracicaba - Espaço Pipa); Brenda Harumi Kawai Onishi
(Coreia do Sul - CRAMI - Centro Re-

gional de Registros e Atenção aos
Maus Tratos na Infância); Stephany
Tavares (Espanha - APFP - Associação Presbiteriana de Filantropia de
Piracicaba); Thaís Barbosa Vendemiath (Estados Unidos - AAEPE Associação Atlética Educando pelo
Esporte); Eloá Torrezan Medeiros
(Holanda - Centro de Reabilitação
Piracicaba); Sofia Laura Zambom
(Índia - CVV - Sociedade de Apoio
à Vida Dr. Nelson Meirelles); Sophia de Oliveira Pessoa (Itália Casa do Bom Menino); Camilla Crivelari Kawai (Japão - AVISTAR Associação de Atendimento à Pessoa com Deficiência Visual de Piracicaba); Rebeca Cotunha Macedo (México - Grupo de Escoteiro
São Mário - 144º); Maria Júlia Bissoli (Nações Árabes - CESAC Centro Social de Assistência e Cultura São José); Maria Eduarda
Dezzotti (Nova Zelândia - FUNJAPE Fundação Jaime Pereira); Laisa Mara-

fon Silva (Portugal - Pasca - Pastoral do
Serviço da Caridade); Raquel Laís da Silva Costa (Reino Unido - Instituto Formar) e Lara Luise Camargo de Carvalho
(Suíça - Escola de Mães Profª Branca
Motta de Toledo Sachs).

Eliana Favarelli conquistou o 1º
lugar na categoria duo no La Folie Arial
Championships ao lado do seu parceiro
Reginaldo Sama, encerrando a
primeira competição internacional de
circo com chave de ouro.

Leo Bueno comemorou ao
lado da sua esposa Thais
Paschoalini mais um ano de
vida do seu herdeiro Miguel
numa festinha automobilística
para seus amiguinhos.

SERVIÇO
37ª Festa das Nações de Piracicaba. De 18 a 22 de maio, no
Engenho Central, avenida
Maurice Allain, 454. Contatos
com a Fenapi podem ser feitos
pelo
email
diretoria@fenapi.org.br. Site:
www.festadasnações.org.br
Facebook: festadasnacoesdepiracicaba
Instagram: festadasnacoesdepiracicaba
Colaboração: Jornalista Danilo
Telles da redação da Rádio Metropolitana de Piracicaba
Fotos: Ricardo Roberto Raya

CURTIDINHAS

Rose Lorão está em fase de
preparação para realização de mais
um evento de aniversario, para isso
já informa que os convites serão
limitados e que a festa promete
abalar as estruturas.

Luna Maria postou uma foto ao lado
da Ivete Sangalo quando
participou do The voice em 2017. De
acordo com seu pai e empresário
Gilberto estão alinhando uma
possível participação da cantora
baiana num show de Luna.

Lazaro Maciel se esbaldou na
arquibancada do samba em São
Paulo. Ao lado de amigos prestigiou
as escolas no melhor estilo momesco.
Este era um sonho do secretário de
cultura de Santa Gertrudes que
finalmente se realizou.

Alex Souza registrou a foto com o
troféu pela sua participação como
vencedor do Prêmio Escultura 2021,
entregue pelo Júri Popular Alceu
Marozi Righetto do 48° Salão
Internacional de Humor de Piracicaba.

Washington Poppi é só alegria
pela estreia da sua filha Melissa
como dubladora. O produto se
chama Cry babies e acaba de
estrear na Netflix Brasil. Melissa
dubla 3 personagens: Feli, Bruny e
Nana Banana na versão brasileira.

Adriana Nanias de Aro
Passari reencontrou com amigas
e relembraram bons momentos
vividos a 30 anos. Um deles se
refere ao famoso livro “Memorias
póstumas de Brás Cubas, que só
elas sabem do que se trata.

Nathy Pezzato foi entrevistada pelo
jornalista Danilo Telles pela Rádio
Metropolitana de Piracicaba para
falar sobre a I Mostra preta
periférica de teatro que acontecerá
de 12 a 15 de maio em vários espaços
culturais da cidade.

Nasce mais um grupo musical na
cidade, o “Ocêis”, composto por
Eva Leone, Sirlene Martins,
Jecino Silva, Cirilo
Brancaleone, Dra. Silvan a e
Maestro J.J. Ortiz. A estreia
será dia 6 de maio as 19:30 no
auditório do Museu Prudente
de Moraes em recital
homenagem ao dia das mães.

Maria Correa Forti e Rogerio Mestre sala
desfilaram na ala de Piracicaba da escola de samba Morro
Casa verde em São Paulo. O casal de mestre sala e porta
bandeira também visitaram outras escolas da região.
Evair Sousa lançou o livro
“Castelo de sorvetes” num
badalado evento ocorrido
na Biblioteca publica de
Piracicaba. O evento teve
a sessão de autógrafos e
contou com várias
personalidades ilustres.
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“A partida” estreia
itinerante em Piracicaba
A partida é uma peça que teve a sua
dramaturgia elaborada através de histórias reais
com a seguinte provocação: “o quê uma partida
provoca nas pessoas?” O texto, assinado por
Léo Oliveira, traz um pouco da essência de cada
relato, e a peça não aborda somente o tema
sobre mudança geográfica, mas também sobre
como é ser uma mãe de primeira viagem e
também a experiência de vivenciar um
casamento homoafetivo. Nem todas as
histórias tem o mesmo início ou o mesmo fim,
mas todas possuem algo em comum: partir de
si mesmo para alcançar algo novo. A
necessidade de buscar uma nova identidade,
em uma nova cultura e em um novo país, fez
com que o ator Felipe Lode montasse esse
solo. E então, nasceu A Partida.
“Todo espetáculo é uma partida!!!”
FICHA TÉCNICA
Ator: Felipe Lode
Direção Artística: Luiza Banov
Cenário e Figurino: Thiago Passarelli
Texto: Léo Oliveira
Foto divulgação: Isabela Borghese
Foto dia da estreia: Nanah D’Luize
Iluminação e operação: Tiago de Luca
Apoio: Ponto de Cultura Garapa e Grupo
Andaime de Teatro.
Parceria e Realização: Núcleo Dédalos
Página no Instagram: @apartida2022
Locais e venda de ingresso:
1º Dia de apresentação
Data: 28/04 as 20:00h
Local: SESC Piracicaba
Rua Ipiranga nº 155
Ingressos - Inteira R$ 24,00 e meia R$ 12,00
2º Dia de apresentação
Data 30/04 as 16:30h
Local: Espaço de Cultura Garapa
Rua Dom Pedro II nº 1313
Ingressos - Inteira R$ 40,00 e meia R$ 20,00
Nesse dia após a apresentação terá um debate
junto com os alunos da Oficina do Grupo
Andaime.
3º Dia de apresentação
Data 07/05 as 20:00h
Local: Espaço de Cultura Garapa
Rua Dom Pedro II nº 1313
Ingressos - Inteira R$ 40,00 e meia R$ 20,00
Release Assessoria
Fotos: Ricardo Roberto Raya

PIRARAZZI LANÇA "#DIZAI"
A Pirarazzi entretenimentos lança este mês várias
novidades dentro da série #DIZAI, que é uma proposta para alavancar nossos conteúdos, entre eles será o
especial dia das mães Pirarazzi, que se chama "Caricatura da sua mãe no jornal" com intuito de presentear e
comemorar esse dia tão especial. Para participar entre
em contato no whatsapp 99663 9903 ou no email
pirarazzi@gmail.com
O casal Mateus e Catirina interpretados pelos
atores Elson de Belém e Analu Amaral que fizeram
bastante sucesso nos eventos juninos da cidade
e região estão de volta para animar as festas juninas, julinas e até augustinas. Para contratar entre
em contato com a assessora Lays Cavalcanti no
contato @lays_cavalcantiii
A apresentadora Fiofhó de Belém que irá es-

trear em breve seu novo programa "Fiofhó da cabeça aos pés" pela rádio Metropolitana de Piracicaba foi convidada para ser a nova garota propaganda da marca Xangô da proprietária e figurinista
Rita Melo, conhecidíssima pela participação nas
feiras e eventos da região. Para início desta parceria haverá o lançamento do Clube dos Fiofãs com
vários benefícios aos participantes, entre eles um
super desconto de 20% nas compras da Xangò
figurinos afros. Para participar entre e siga o instagram @fiofhofa
Já não é novidade mas sim realidade, começam os preparativos para o processo de escolha
dos melhores do ano de 2022 do Prêmio Pirarazzi
de cultura segunda edição.
Siga-nos no instagram @pirarazzi

O DIA DE OGUM FOI COMEMORADO
COM EVENTO NA PAULISTA
O dia de Ogum comemorado com uma festividade promovido pelo Centro de documentação
cultura e politica negra de Piracicaba e Casa Nzo ia Nkize Muxima Ndandalunda Kessimbi - Jurema
preta. O evento faz parte do calendário oficial, cultural e religioso da cidade, que contou com na
tradicional feijoada e diversas autoridades do sincretismo religioso e convidados ilustres. Realização da
Secretaria Municipal de ação cultural de Piracicaba SEMAC e Conselho da Comunidade negra de
Piracicaba CONEPIR. Fotos: Antônio Donizeti Raetano - Adraetano

INTROITO
CELEBRIDADES,
PERSONALIDADES E BELDADES

Saudações caríssimos (as),
Diversas personalidades de Piracicaba e região estão em
destaques na sessão Curtidinhas. Cobertura da apresentação
da Festa das Nações, Mostra artística da Apite e ensaio aberto
do monologo A partida. 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 152 abril/2022 Piracicaba SP
Elson de Belém
Artista e comunicador cultural
#espalhepaz

Apite realizou a mostra
artistica piracicabana
O evento promovido pela Associação Piracicabana de Teatro e Movimento Liberdade liberdade com apoio da Secretaria Municipal de Ação
Cultural aconteceu no feriado de 21 de abril na
Sala Carlos Drumond de Andrade do Teatro
Municipal Dr. Losso Neto. Vários artistas participaram da Mostra que contou com uma plateia
animada e participativa. Mesmo em cima da hora
e com pouca divulgação a direção da APITE
agradeceu ao público que compareceu ao evento. O Presidente da APITE mencionou e agradeceu a presença dos diretores da Pirarazzi Elson de Belém e Rádio Metropolitana de Piracicaba na pessoa do jornalista Danilo Telles.
Fotos Elson de Belém
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Limeira se despede da
maior soprano do Brasil

Faleceu no último dia 24
em Campinas onde residia a limeirense Niza de Castro Tank,
aos 91 anos. Considerada uma
das maiores sopranos do Brasil.
A Prefeitura de Limeira, através da Secretaria de Cultura,
prestou justa homenagem à
grande artista com apresentação
da cantora Ellen Rodrigues, do
Coro da OSLI, da Banda Henrique Marques com os maestros
Fernando Barreto e Júnior Vilas Boas, e da cantora Sueli
Bobice no Velório Monumental.
Niza foi sepultada em Limeira,
no Cemitério Saudades I.
TRAJETÓRIA – Filha de
Arthur Jorge Tank e Nicolina
Ferreira de Castro, nasceu em
10 de março de 1931, em Limeira. Quando Niza nasceu,
seus pais já tinham Nadyr, nascida em 31 de julho de 1925 e
falecida em dezembro de 2021.
Teve um contato inicial com o
canto orfeônico em Limeira,
onde sua professora percebeu
que ela tinha raras qualidades
como cantora.
Iniciou oficialmente seus
estudos de canto em Campinas, com o professor Sylvio
Bueno Teixeira. Aos 23 anos,
conseguiu um contrato com a
Rádio Gazeta de São Paulo,
onde permaneceu por cinco
anos, dando início à sua carreira artística. De 1957 até o ano
de 2017 participou de inúmeras óperas no Brasil e no exterior, como Rigoletto, Il Barbiere
di Siviglia, Lucia di Lammermoor, La Bohème, O Guarani, Lo
Schiavo, La Traviatta, Il Matrimonio Segreto, Lakmé, Don
Pasquale, L'Elisir d'Amore, La
sonnambula, A Flauta Mágica e
A Noite do Castelo. Participou
como solista no Réquiem em Ré
Menor e na Missa em Dó Menor, de Mozart; na Carmina Burana, de Carl Orff; em Colombo
e Odaléa, de Carlos Gomes; em
L'Enfant et les Sortilèges, de
Ravel; em O Cristo no Monte
das Oliveiras, de Beethoven;
em O Messias, de Handel; na
Nona Sinfonia, d e Beethoven; em O Rei David, de Honegger; na Missa em Si Menor, de Bach; e no Salve Regina, de Schubert.
Participou de turnês internacionais, apresentando-se em
Montevidéu, Moscou, Berlim,
Nápoles, Palermo, Tel Aviv, Jerusalém, Madri e Caracas.
Cantou sob a regência de
Armando Belardi, Arschawir Karapetjan, Benito Juarez, Diogo
Pacheco, Carlos Eduardo Prates, Eleazar de Carvalho, Flávio
Florence, Frederico Gerling,
Gerard Devos, Guido Santorsola, Isaac Karabtchevsky, Luiz
Borges, Paoletti, Roberto Schnorrenberg, Rodrigo Müller,
Roger Wagner, Simon Blech,
Souza Lima, Tullio Colacciopo,
Roberto Tibiriçá, Aylton Escobar, Carlos Lima, Eduardo Ostergreem, Ricardo Kanji, Fábio
de Oliveira, Osman G. Gioia,
Abel Rocha, Henrique Morelembaum, Ernst Mahle.
Participou da primeira gravação mundial completa da
ópera Il Guarany. Em 1986 gravou dois álbuns de canções de
Antônio Carlos Gomes, e, em
1996, um CD com músicas natalinas. Com a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas gravou, em 2004, o CD Campinas

de todos os Sons, e, em 2005
a Missa São Sebastião.
Por cinco anos consecutivos recebeu o Troféu Roquete Pinto. Recebeu ainda o Troféu Melhores do Ano, o Troféu Fumagalli (por cinco
anos)[1], o Troféu Cacique, o
Troféu Bandeirantes, o Troféu
Carlos Gomes, o Troféu Ordem
dos Músicos do Brasil, o Prêmio
Carlos Gomes, o Troféu Guarany, a Medalha da Associação
Paulista de Críticos Teatrais, o
Troféu Mulheres que Fazem a
História, a Medalha Samuel Lisman, o Título de Mérito "Scientiarum Persona Magnífica" e
a Medalha de Mérito Científico
"Prof. Dr. Walter Radamés Accorsi".
Certa vez, estando em viagem a caminho de um casamento, parou debaixo de uma
árvore e refletiu: ''Como é bom
cantar em grupo!". Este pensamento levou a criação do
Madrigal Decason, que teve a
direção e regência por ela mesma, ganhando a Medalha Carlos Gomes em 2015.
No ano de 1972, Niza casou-se com o Dr. Samuel
Abraham Lisman Baum, nascido em 06 de julho de 1915,
na Saxonia, Alemanha. A família de Lisman viveu na Alemanha até 1924, quando foram
obrigados a imigrar para Montevidéu, no Uruguai. Lá ele
estudou filosofia e posteriormente foi o editor do escritor
Colombiano Gabriel García Marquez (ganhador do Prêmio
Nobel de 1982). Samuel viveu
em Campinas por aproximadamente 30 anos, tendo sido Diretor de Cultura do Círculo Militar, Presidente do Lions Clube
Guanabara e cronista do Jornal
Diário do Povo. Samuel faleceu
em 23 de Julho de 2002 e foi
enterrado no Cemitério Israelita do Embu, em São Paulo.
Em 2004, Niza viu o lançamento de sua biografia "Niza,
Apesar das Outras" por sua exsecretária Sara Lopes. Em
2008, Niza publicou o livro "Minhas Pobres Canções", trazendo as canções de Carlos Gomes
do ponto de vista musical e de
interpretação vocal, apoiada
pela gravação em 2 CDs.
Possuiu licenciatura em
Educação Artística, pela PUCCamp, e em Pedagogia, pelo
Instituto de Ciências Sociais de
Americana. Foi Doutora em
Arte, pela Unicamp, onde também atuou como professora
de Técnica Vocal no Departamento de Música. Participou como professora convidada de vários Festivais de Música e cursos especializados em
Técnica Vocal e Canto Lírico.
Foi titular e Diretora Cultural da Academia Campineira de Letras e Artes, Membro Titular do Clube dos Escritores de Piracicaba e Presidente da Academia Campineira de Música.
Em 2021 celebrou seus
90 anos de idade, sendo homenageada por amigos e importantes instituições, como
a Sinfônica de Campinas.
Após uma longa vida dedicada a arte, faleceu na manhã
de 24 de abril de 2022, aos
91 anos, em Campinas.
Fonte: https://
pt.wikipedia.org/wiki/
Niza_Tank
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AGENDA CULTURAL

Artistas piracicabanos
participam do FLIGSP
A classe artística de Piracicaba prestigiou presencialmente e também
virtual a 13ª edição do Fórum do litoral, interior e grande São Paulo. O
FLIGSP é formado por artistas, produtores e gestores culturais de mais
de 80 municípios do Estado de São Paulo, somando mais de 150 participantes para debater o desenvolvimento das Artes da Cena e das Políticas
Públicas no que se refere à formação, pesquisa, produção e difusão
cultural. Através da ação coletiva da sociedade civil organizada é possível
provocar a reflexão e o desenvolvimento dos sensos estético e ético,
compartilhados pela comunidade, tão necessários para o desenvolvimento de seu patrimônio imaterial e indispensáveis para a construção do
sentimento de pertencimento e orgulho da identidade do povo que
constitui a cultura de uma nação. A abertura ocorreu na sexta feira no
SESC e contou com a participação do Instituto Piracicabano de estudos
e defesa da democracia IPEDD, no dia seguinte o assunto foi o diagnostico do momento cultural no Estado e rodas de conversas e novas perspectivas. O encerramento foi no domingo com o fechamento dos debates, definição das demandas e redação da carta manifesto.
O registro das fotos é de vários participantes

#TBTAZZI
Direto do túnel do tempo
Minha primeira participação no Rádio aos 17 anos!
Educadora AM de Piracicaba, nos Anos 80!!
Gratidão eterna, Jairinho e família Mattos!!
Marcelo Alessandro - radialista
Foto reprodução redes sociais

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